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Na Fani Palou de s'Arenal és la cam-
piona de l'Estat espanyol de culturis-
me. El seu club és el Body Factory
de la barriada dels Foners de Ciutat,
del que n'és director en Fidel Solso-
na.

Especial dedicat a
IEZ 1.ALRIRMIDSZ WIS
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liti-UlACCOIR Ik CCIWIZT
Si vos ha agradat, telefonau al

26 50 05 i el vos enviarem
cada quinze dies.

Es el Grup Music Vocal de Associació de Veïns Reis Catòlics. Está composta
de 25 membres i está dirigida pel mestre Bernat Cirerol.

Santa Catalina

Inauguració de la exposició dels Tallers Bona Gent
Fl

j I passat dia 30 de gener,
la Associació d'Amics de

  la Tercera Edat "Bona
Gent", entre olor de multituts,
unes setcentes persones, va inau-
gurar la seva Exposició de Tallers
'97 , amb una festa de pinyol ver-
mell a la qual assistiren la con-
sellera de presidencia, la senyora
Rosa Estarás, i el director gene-
ral d'Acció Social del Govern
Balear, Miguel Angel Martín.

El programa de la festa fou
molt variat: Balls mallorquins,
ball de saló, actuació de la banda
de trompetes i tambors de la
Associació de Veïns de Santa
Catalina, gloses a càrrec del
soci-glosador en Miguel Cardel I,
taules de gimnástica, desfilada
de models amb vestits disse-
nyats per les mateixes models,
parlaments de la consellera Rosa

Estarás, Miguel A. Martín, Pere
Felip i Josep Company. Hi va
haver la inauguració dels tallers
de quadres tridimensionals, poli-
cromat, brodat, pintura damunt
tela, punt mallorquí etc. També
hi va haver l'exposició d'una
valuosa col•ecció de vestits
mallorquins del segle diset i
devuit. La festa va acabar amb
una bona berenada per a tots.

El portaveu de l'entitat, el nos-
tre col•aborador Pere Felip,va
afirmar: Bona gent, no és només
un club de la tercera edat, bona
gent és quelcom millor, ése! marc
on se troba sempre la ternura,
l'amor, la sensibilitat, la solida-
ritat..., el s seus components
demostren tenir una creativitat
subtil, una il.lusió sense límits,
moltes ganes de viure i un cor
sempre jove. Redacció.

Moment del parlament de Josep Company, president de Bona Gent; també parlaren na Rosa Estarás, en Miguel A.
Martín i en Pere Felip.
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PARES, EDUCAU-ME EN CATALÁ,
A MALLORCA NI HA EL MEU FUTL1R

En Jaume Joan i Bover
ho cura quasi tot

El trobareu al carrer de Joan Alcover, 10
Tel. 46 44 00 Ciutat

Les gonelles mallorquines encapçalades pel seu president, el supergonella i
botifarra Fernando de Oleza.  
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* El fiscal demana un any de presó,
devuit anys d'inhabilitació i dos cents
milions de fiança pel president del
grup parlamentari del PP En Gabriel
Canyelles. Alzó és molt gros, ara que
aquests del PP comanden a Mallorca
i a Espanya, no podran donar la culpa
als socialistes de la seva desgràcia.
Això dels dos cents milions de fiança
está molt bé.
La llei de la Santa Mare Església diu
que no se perdona el pecat de robato-
ri, mentre no se torni lo robat. I en
Canyelles va robar molt durant els 13
anys que va comandar. Ara li hauran
de prendre tot aneo que va robar, per-
qué ell, encara que vagi a missa i a
combregar cada diumenge, s'esti-
mará més anar a l'infern que tornar
res del molt que va robar en tot
aquest temps de fer magarrufes.

* Que li trobau a l'ESTEL?,
demanàrem l'altre dia a un botiguer
subscriptor que trobàrem a la porta
de la seva botiga a la barriada de son
Coc de Ciutat.
M'agrada i molt, fou la resposta del
botiguer. Jo que me pensava ser
espanyol, perquè així m'ho havien
ensenyat,i amb aquest diari he desco-
bert que d'espanyol no en tenc res.
Aquesta gent que comanda mos
havia amagat la nostra història. Era
ben hora que sortís qualcú que mos
contás la veritable història dels
mallorquins, i voltros ho feis. Ah, i jo
segueix el vostre consell, quan l'he
llegit el regal a qualque veinat per
obrir-li els ulls.

* Un grup de picapedrers de Manacor
ya planetjar i executar el robatori
' ilionari a la seu de COTESA. La1

a

uárdia Civil ha detingut a set sospi-
: sos, quasi tots naturals de Cádis, i

a recuperat doblers i objectes per
lor de 45 milions de pessetes.

L'operació queda oberta i els pròxims
dies se poden produir noves deten-
cions i registres a domicilis. Ja ho
veis, a Mallorca i a Catalunya tota,
les desgràcies i e)tpdg101tsi r
part dels qui comanden com per po

dels que no comanden, ens venen de
ponent. Els doblers, la prosperitat, la
bona gent, ens arriben del centre
d'Europa, especialment d'aquelles
nacions que parlen alemany: Suissa,
Austria i Alemanya, han estat i són
els nostres amics seculars. Per això,
alabam la decisió del batle de
Porreres, que ha decidit promoure la
venda als alemanys d'aquelles cases
en ruines que ningú vol restaurar i
que els alemanys restauren i habiten.
I que sia per molts d'anys.

* Perquè els alemanys són la gent
més respectuosa amb l'entom i amb
els seus veinats que coneixem. Esla
gent que -segons Salvador Espriu- vé
del "... nord enllà, on diuen que la
gent és neta, i noble, culte, rica, 'hu-
re, desvetllada i I aquests que
diuen que no els entenen, idó, que
n'aprenguin, que nosaltres ja fa molts
d'anys que en sabem,i aquest idioma
ens ha donat moltes més alegries que
l'idioma dels castellans, que també
venen a Mallorca a comprar cases i
terres, i a més venen amb els seus
guàrdies civils, els seus policies, el
seu exèrcit, les seves escoles castella-
nes, els seus jutges castellans i sobre-
tot, els seus cobradors de tributs que
ens expolien cada dia duent-se els
nostres doblers cap a Castella.

* Hem rebut una carta dels
Supporters Catalans que diu:
Salutacions, company culer! El
Komando Flipper, creat el 1989. té
la intenció de renovar el supporte-
risme del nostre país. És per alzó
que volem que a la Grada Jove torni
a resonar el vell lema dels Boixos:
"Pel Barça i per Catalunya, fins a la
mort", que molta de gent sembla
haver oblidat (sobretot el que fa
referencia a Catalunya). També
volem assenyalar que no ens pen-
sem barrejar amb cap doctrina polí-
tica. Som culers i catalanistes, i
volem que al camp la gent oblidi
altres consignes i es dediqui a ani-
mar el nostre_Baro,qüe ho necessi-
ta. En quant al nostre fanzine, estam

orgullosos d'aquest primer número.
Estam a punt de treure el segon,
encara que no tots els números seran
en color. També esperam que amb el
número dos, us podrem oferir la
possibilitat d'una subscripció. Pel
Barça i per Catalunya. Flippers
1989. Apartat de Correus 3.108 -
08080 Barcelona.

* Les millors sobrassades que hem
tastat enguany -apart de les de la
nostra germana que en duu qualcuna
de sant Joan-, les hem trobades a la
Soledat, a la carnisseria Can
Gaspar que está al carrer d'en
Sureda número 5. Si vos voleu Ile-
par els dits, anau-hi a comprar-ne
una o dues.

* El nostre col.laborador Miguel
López Crespí forma part, juntament

amb en Pons Ponl, en Miguel
Desclot i en Ramon Guillem, del
jurat del Premi de Poesia Josep
Maria Llompart d'obra publicada
que organitza la Associació d'Es-
criptors en Llengua Catalana, sota el
patrocini del Consell de Mallorca.

* Ens ho contava l'altra dia un amic
industrial d'una bugaderia manaco-
rina: Cada any havíem de llevar
quasi tot el personal durant la tem-
porada baixa perque els hotels tan-
caven; enguany molts d'hotels i res-
taurants no han tancat, de manera
que tenim quasi tanta feina com a
l'estiu. La temporada a la costa
manacorina, llorencina i serverina,
dura tot l'any.

* Tanmateix, a altres indrets, els
hotels estan tancats. Hi ha molta de
gent sense feina, que en cerca.
Formen escamots de lladres que arre-
pleguen tot allò que poden. Temps
enrera només cercaven doblers i
joies. Ara roben animals, electro-
domèstics, mobles, de tot. Al terme
d'Andratx i de Calvià se roba molt, al
igual que els termes del pla de
Mallorca. Aquí no hl ha temor de
Déu ni de la justícia, i molt manco
del que diran. Aquesta mescladissa
de gent de tots els continents que s'ha
concentrat a Mallorca, ha creat un
cóctel explossiu semblant al del
Xicago dels anys vint. I a això, no hi
ha Déu que ho aturi. Posem portes i
forrellats, alarmes, cans mossegadors
i escopetes dins l'armari per defensar
ca nostra d'aquesta gent que ens roba.

* Per si no ho sabeu, l'armari és el
lloc on se guarden les armes, uns
estris que s'han emprat des de la
prehistòria fins els nostres dies. Els
uns les empren per invadir, matar i
robar. Els altres els empren per
defensar alió que és seu. Robar és
l'acte de prendre la roba als pobles
invadits i vençuts pels exèrcits. I Ila-
vors parlen d'honor, justícia i altres
galindaines. Uns bon lladres estan
fets!

* Fins fa poc temps, l'ESTEL de
Mallorca era la punta de llança de
l'independentisme als Països Cata-
lans. Avui, ens ha pres el lloc el Diari
de les Balears, i, n'estam ben con-
tents. Escriptors i periodistes com en
Blai Bonet, en Planes i Santmartí, en
Nadal Batle, en Tomeu Martí, en
Miguel López, n'Estades de

Montcaire, en Jordi Caldentei, en
Ferrà i Martorell, els del Lobby per la
Independencia... i molts d'altres, que
en aquest moment no record, fan que
la lectura d'aquest diari sigui una
delícia pels qui estimam Mallorca i la
resta de la Nació Catalana, que
volem lliure i sobirana.

* El Diari de les Balears, fa una molt
bona feina de concienciació inde-
pendentista, cada dia del mes i de
l'any. Els independentistes estam
d'enhorabona. Quan aquest diari se
pugui comprar als quioscos de
Catalunya i Valencia, el nostre alli-
berament estará a prop.

* El jutjat d'Instrucció número 5 de
Las Palmas de Gran Canària ha pro-
cessat deu persones, entre els quals
quatre membres de la Guàrdia Civil,
per la seva pressumpta inplicació en
una xarxa de tràfic de drogues. Als
processats se'ls relaciona amb dues
operacions en les que la Policia se va
incautar de dues partides de cocaïna,
una de vin-i-un quilos i l'altra de
vuit; seis imputa delictes contra la
salut pública, contraband, furt i
suborn. Els membres de la  Guàrdia
Civil, suposadament implicats, són
José Manuel Marrero Gavela, ex cap
del	 grup	 antidroga de	 la
Comandància 152; Francisco
Rodríguez Hernández, ex cap del
Resguard Fiscal de l'Aeroport de la
Gran Canària; Francisco Pérez
Medina i Wenceslao Álamo, ambdós
del Grup Antidroga. Els altres pro-
cessats són Luz Marina Guerra, el

seu germà Antonio, Marcos Fidel
Mejías, Manuel del Drago i la seva
esposa Rosa Fernández; i Francisco
Barros. Contra tots ells sha dictat
auto de presó provisional, excepte
contra en Barros, que está sota ordre
de recerca i captura. A l'Estat espan-
yol, no hi ha un pam de net!

* El coronel Ayuso, màxim respon-
sable de la unitat central d'investiga-
ció fiscal antidroga (Ufifa) de la
Guàrdia Civil, fins a l'estiu de 1990,
va encarregar a través d'un confident
500 quilos de cocaïna a un traficant
boliGià per a destinar-la a la venda a
l'Estat espanyol. Segons Rodríguez
Menéndez, misser de la acusació, les
proves acumulades pel jutge Garzón
son suficients per demostrar que la
Ucifa era un cáncer de la  Guàrdia
Civil, una unitat corrupta i mafiosa,
que no se va limitar a pagar de forma
irregular als confidents del cos, sinó
també al tràfic i consum d'estupefa-
cients, a més d'implicar de narcotrá-
fic a agents que "no agradaven als
comandaments". Aquesta gent se
volia fer rica en dos dies!

* El fiscal va demanar en la
Audiencia de Barcelona penes de 21
anys de presó per a l'inspector de
Policia Luis Bragado de les hieras,
acusat d'explotar, juntament amb
altres nou persones una xarxa de
prostitució de joves guatemalteques,
entre elles algunes menors. El fiscal
demana pel conjunt dels processats
més de 110 anys de presó.

* Una dona panamenya desaparegu-
da fa 15 anys fou rescatada per la
Policia a la residencia d'un matrimo-
ni grec que la mantenia en estat d'es-
clavitut a una barriada de la capital
de Panamá. Na Cecília Martínez
Valencia, que ara té 27 anys, fou alli-
berada i el matrimoni Karnelo i
Sofia Kamaki, detinguts després de
ser acusats de segrest i violació dels
drets humans.

* El president Mates va rebre, dia 4
de febrer per segona vegada, des
de que comanda- en una llarga
audiencia als representants de la
"Plataforma en Defensa de sa
Llengo Baleá". Al final de l'audién-
cia el president s'abstingué de fer
declaracions. Els que si en feren
foren els de la plataforma, encapça-
lats pel seu president, el botifarra
Fernando de Oleza, qui va declarar
"que la reunió ha anat beníssim,
que tenim un bon govern i ens
agrada com actua". El botifarra
Oleza va afeguir que s'havien trac-
tat temes relacionats amb la educa-
ció i en el futur "Consorci de
Normalització Lingüística", que
estaven contents perquè en Mates
els havia confirmat la seva creació,
per?) no sabien quan ho ferien.
Respecte a l'OCB, els gonelles
balearics es demanaren"qui són ells
per atorgar-se tanta saviesa.
Nosaltres pensarla que el president
Matigues mostra el llautó, tant com
el va mostrar el president
Canyelles, i que és ben hora que
passin els dos anys que manquen
per a les noves eleccions, que el
duguin a ell i als altres impresenta-
bles del PP a la oposició.

Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT
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Després de cent anys d'esta-
talització, ara els oligarques es
veuen obligats a una accelera-
da privatització. Han de liqui-
dar els grans monopolis de
l'Estat i els centenars i centenars
d'empreses (milers, pot ser) que,
d'una o altra manera, són inter-
vengudes pels mecanismes esta-
tals que controlen els oligarques.
Totes aquestes empreses són
incompatibles amb una econo-
mia de lliure mercat. La major
part d'elles fan una competéncia
deslleial a les empreses pròpia-
ment burgeses. Dins el món de
l'economia lliure, l'éxit o el
fracás d'una empresa depén
exclussivament de la seva capa-
citat competitiva. Té éxit si pro-
dueix més bo i més barat que els
seus competidors. Dins el siste-
ma d'economia intervenguda
per l'aristocrácia Itpana, les
empreses estatals o para-esta-
tals són una creació més políti-
ca que económica. En general,
com a marca de la casa, fan uns
productes dolents i cars. És sabut
que una trucada de Mallorca a
Londres costava el doble que si
es feia a la inversa, de Londres a
Mallorca. Fetes a la mesura dels
seus creadors, aquestes empreses
oligárquiques són grans, perver-
ses, mans foradades, irracionals,
superbes i amb un menyspreu
ostensible envers els seus propis
clients - que som tots nosaltres-.
Sobre els mals que ens provo-
quen ja hi ha una abundant lite-
ratura, i no he d'insistir sobre les
seves malures.

La pregunta seria a veure qué
passa amb aquesta "privatitza-
ció". Hem de creure que realment
entrarem dins el sistema d'econo-
mia de mercat, sense més adjec-
tius? Així es diu, i aquest és l'e-
nunciat del programa oficial de
l'Estat. Per?), a més a més, ja
han començat les grans obres
de Desmantallament de la
Ciutadella, realment! (de
moment, hem de deixar de banda

revisió del debat de l'esquerra
sobre la malesa del capitalisme
europeu i nordamericá). La pre-
gunta és: Ilavors, hem de pensar
que el secular domini de l'aris-
tocrácia quedará esvaït i que
farem un salt socio-históric cap
a una societat capitalista, on la
classe dominant seria la burge-
sia? Ara hi ha una sola classe
dominant, la dels oligarques
castellano-andalusos. Hem de
pensar que les diverses burge-
sies nacionals de l'Estat -ara
depenents de l'oligarquia- pas-

saran a dirigir el nou model
d'Estat hispà? Intentaré fer unes
consideracions sobre aquests
interrogants.

El meu punt de partida és l'in-
determinisme históric. No
podem -pens- fer prediccions
sobre el desenllal dels processos
nacionals que es donen al si de
l'Estat. Però sí, en canvi, és al
nostre abast desfer-nos de preju-
dicis i de falsos enunciats.
També ens és lícit preveure la
intensificació de les contradic-
cions del régim monárquic.

En primer lloc, em sembla molt
clar que no hi ha una burgesia
-en el sentit sociològic estricte-
hispana de gruix consistent. Vull
dir, que, a l'Espanya estricta, els
nuclis socials estructurats a la
manera burgesa moderna són
més aviat escassos i modestos.
Els nuclis més densos s'han des-
plegat al voltant del turisme i es
donen a Andalusia. Els grans
nuclis industrials de Castella
-Madrid, Valladolid, Burgos-
són producte de la voluntat
política de l'oligarquia, i no
resultat d'un desplegament
económic autócton. La major
part de les árees de les
Castelles i Extremadura conti-
nuen amb una estructuració
social agrária aristocrática en
agonia. Per d'avançar més aviat,
em permetreu que faci un esque-
ma:

Per suposat, tots els territoris
de l'Estat són sota el control de
Poder de l'oligarquia hispana.
No és el cas que a Catalunya-
Principat la classe dominant
sigui la burgesia. Catalunya tota
(PPCC) és estructurada a la
manera burgesa-moderna, però
la burgesia és sotmesa i depenent
de l'Oligarquia hispana.
L'economia burgesa catalana
(PPCC) és en tot moment greu-
ment pertorbada per les perver-
sions econòmiques imposades
per l'Oligarquia. Hem d'enten-
dre que a l'Estat espanyol coe-
xisteixen dues estructures socio-
econòmiques básiques. Hom
podria parlar de les dues ciutats.
Una, la ciutat aristocrática;
l'altra, la ciutat burgesa. Però,
ambdues comandades per l'a-
ristocrácia. L'área aristocrática,
pre-burgesa, seria l'Espanya
estricta. L'área burgesa seria la
d'Euskadi i de Catalunya (amb
més precisió: área burgesa está
tota contaminada per construc-
cions aristocrátiques). La tragé-
dia de les Castelles és que no se
donen les condicions per iniciar

un procés de conversió al siste-
ma burgés.

L'oligarquia ha començat les
obres d'enderroc. Però hem de
pensar que no fa comptes de per-
dre ni les seves fonts de riquesa
ni el Poder. No és el cas que
accepti el relleu históric i cedir
la direcció a la classe antagóni-
ca, a la burgesia. Hem de pen-
sar que l'oligarquia es ven en
cor de triomfar en aquesta
hora histórica. Els oligarques
sIaurien conjurat per sobre-
viure dins un univers burgés.
Deuen pensar que podran con-
tinuar mantenint l'hegemonia
dins l'Estat espanyol. No
podem saber el seu programa
ocult ni el contingut dels seus
pactes secrets, però no hi ha
dubte que les conseqüéncies
socials seran històfiques. Ve-
gem-ne qualcunes considera-
cions.

La dita "privatització" de les
empreses estatals i para-estatals
(si és real i no un simple intent
de camuflar els monopolis) ha
d'implicar necessáriament la
racionalització de les empreses i
la participació en el pur joc de
l'oferta i la demanda. Això pro-
vocará: a) un gran conflicte
social entre l'oligarquia i les
classes treballadores castellano-
andalaluses, i b) entre l'oligar-
quia i les classes mitjanes.
Tradicionalment, les empreses
estatals -grans i petites- han
servit de coixí social per
esmorteir el desastre social que
afecta a les classes populars de
l'Espanya estricta. Les empre-
ses estatals pateixen una infla-
ció crónica de Ilocs de treball.
Amb la "privatització",
garquia es ven obligada a atu-
rar aquest pideés. Encara més:
ha d'invertir el sentit de la
"Marxa". Si fos així, haurá de
significar la pérdua immediata
de desenes de milers de llocs de
treball a les árees hispanes , i de
manera molt més feble a les
catalanes.

Per posar un exemple recent,
molt aclaridor: El conflicte de

les empreses carboneres de Lleó.
El carbó de les empreses de Lleó
no és competitiu. Surt al mercat
a uns preus com a tres o quatre
vegades més car que el del mer-
cat europeu. Per mitjá de l'Estat,
les empreses eléctriques es
veuen obligades a consumir el
carbó lleonés, però no al preu de
cost sinó a un preu subvencionat
per l'Estat (bé, el cas no és espe-
cífic de Lleó; també afecta a la
resta d'empreses carboneres de
l'Estat). Podeu mirar el vostre
rebut de GESA on s'expressa
que el 4.864 % de la facturació
es destina a la "Minería del
Carbón"(BOE de 29.12.95). Els
lleonesos varen presentar "gue-
rra" a qualsevol intent de tancar
mines de carbó. Les poblacions
castellanes estan molt inquietes
pel seu esdevenir. La major part
de terres castellanes són árees
d'economia deprimida. No
poden suportar la idea de tanca-
ment de les poques empreses que
hi ha a les seves comarques. El
ministre Piquer va haver de fer-
se enrera. (No sé com ha quedat
la cosa. Del que no hi ha dubte és
de la factura de GESA).

És una de les paradoxes més
notables. Les classes populars
hispanes són a favor del sistema
oligárquic i contra l'economia de
lliure mercat. Dominades per l'i-
rracional, fan costat als seus
"senyors". Continuen fent ver-
sions actuals dels "Viva la
caena!" (Visquin les cadenes!).
No de bades, aquestes árees agò-
niques i despoblades foren els
pilars de l'aixecament franquis-
ta. Durant la guerra, Salamanca i
Burgos foren capitals del nou
Estat.

Al proper article, intentaré
explicar els motius profunds que
fan que els partits d'esquerra his-
pans (PSOE, PCE) i els sindicats
hispans (UGT, CCOO) seguei-
xen una estratégia social i nacio-
nal que coincideix amb la que ha
practicat des de sempre l'aris-
tocrácia hispana.
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Na Francisca Jordá, natural de Mont-
cada (Valencia), fa mig any que regen-
ta la Floristeria Florimax a la Soledat.

Fa 12 anys que en Pau Fuertes va obrir
la Fusteria Fuertes a la Soledat.

En Bartomeu Calafell és el pare de l'amo
de la Cristal-leria Balear a la Soledat.

Fa cinc anys que na Maria Perelló
regenta la botiga Aventura i Risc al carrer
dels Reis Católics de Ciutat. Vén esco-
petes i material de caça, escalada,
buceig, aventura i supervivencia. Els seus
clients, a més dels caçadors, són guár-
dies,pohcies i militars. D'independentistes
mallorquins no n'hi van, se queixa la se-
nyora Perelló.

L'espera republicá

El desmantellament de la Ciutadella (H)
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA

M a 1 1 co r q u

La llengua catalana, própia de les Mes Ba-
lears, és oficial a Mallorca. Els teus fills te-
nen el dret i el deure de saber-la. Exigeix
escoles catalanes al teu poble o barriada.
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INFORME LINGÜÍSTIC DE L'ARTICLE DE JOSEP PALOU:

Luis W Anson, L'Estel de Mallorca, 15 de gener de 1996 (II)
PER

ANTONI ARTIGUES I BONET
CATEDRÁTIC EU DE LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT ILLES BALEARS UIB

GABRIEL OLIVER I OLIVER
(Biel Maj oral)

PROFESSOR TITULAR DE GRAMÁTICA I EX-PROFESSOR DE CULTURA POPULAR DE LA UNIVERSITAT ILLES BALEARS UIB

3. El llenguatge de combat dins la cultura catalana

La cultura catalana té una gran tradició satírica. Pel
que fa a la literatura oral destaquen els glosadors, nom
que es dóna a Mallorca i Menorca al versificador
popular, generalment illetrat, que improvisa les
seves gloses o cançons i que les recita o canta amb
una tonada característica (G.E.M.). De l'activitat dels
glosadors destaquen sobretot els combats en els quals els
contrincants empren una llenguatge directe i contundent.
Rafael Ginard va descriure així els combats de glosa-
dors: "Se gatinyen i se diuen mil pensaments que,
presos en sentit literal, poden donar a entendre que,
rivals irreconciliables estan a punt de devorar-se de
viu en viu. No hi ha brega de moixos més encrespada
que les bregues dialèctiques entre glosadors. Devora
d'elles, no hi fan part les lluites de gallets anglesos o
de cans abraonats. (...) Les gloses criden el seu públic.
Un públic espès, tirant a plebeu, que troba gràcia a la
fraseologia virulenta i grollera. (...) Es tracten de
porc, d'ase, de brut, i això fa les delícies de l'audito-
ri."

Tal vegada el que és més punyent de la literatura
popular és el refranyer i les referències a la realitat. La
saviesa popular recomana fer ús de les sentencies totals
i inapel.lables que requereixen assentiment espontani o,
si més no, un acte de reflexió; gairebé gosaríem dir que
han mamat d'un sol evangelisme: la gent és dolenta, no

som res en aquest món, la raó Ii vessa, etc. De vegades
aquestes màximes vitals necessiten concretar-se, neces-
siten recórrer a l'autodefensa davant situacions desi-
guals. Per exemple, qui pets envia merda espera, per
etspaiar-se de la inutilitat, papers canten i barbes men-

ten, per limitar la raó; /a veritat sempre sura, per argu-
mentar el dret universal i sagrat de la paraula donada i
dita; no val els collons d'un penjat, per fer sobresortir la
senzillesa davant la prepotencia; fer es paper d'en Palou

a sa Pobla, per denunciar l'aprofitament i la pedanteria.
La sacralització de4aparaulamo té mesuraj i Rpmés 4
paraula la pot desmentir, rectificar, ignorar; paraula de
rei no pot mentir, però també bram d'ase no arriba al

cel, i si arriba no fa arrel. Així com l'advertència popu-
lar qui no vol pols que no vagi a l'era.

Els glosadors destaquen per la seva eficàcia comu-
nicativa, cosa que els ha donat un lloc propi dins la
memòria col.lectiva i la llegenda popular de tradició
oral: Conscients d'això, d'aquesta eficàcia comunica-
tiva, és pel que hi ha temor dels glosadors, temor i
admiració. Un glosador pot esser mortal, la seva fór-
mula pot rompre desitjats silencis i alió que tant
agrada pot esdevenir terrorífic. Dintre els glosadors
de combat més famosos, destaquen Llorenç Capella
(Algaidí), Bernat Rigo (Cabo Loco), Joana Serra
(Cartera), Jaume Homar (en Roses), Andreu Coll

(Tambor), etc. Els combats de glosadors tenen una
norma elemental básica: LA LLIBERTAT D'EXPRES-
SIÓ: El combat, com tot glosat, té una norma bàsica
perquè pugui tenir vida plena: la llibertat d'expres-
sió. El glosador sempre que no se surti de la norma-

tiva de fer les gloses, pot manifestar els seus pensa-
ments i pot dir a l'altre qualsevol cosa, ja se defen-
sará de la mateixa manera. El que no és concebible
és que s'arribi a les mans o bé que l'altre Ii contesti
sense la rima que pertoca. Hagués estat un crim
molt gros que qualcú del públic hagués fet ús de la
violència contra el cantaire per contestar qualque
glosa a la qual sortia al.ludit. La máxima popular
diu "les gloses són així com les fan". Com a il.lustra-
ció, reproduirem una de les gloses més dures de
Llorenç Capellà:

Mal ten guésseu es cervell

cuit a dins una panada,

tota sa carn capolada

i sa sang dins un ribell;

i ets ossos amb un martell,

a dins un odre pitjada,

vos ne fessin un pastell

com a carn de sobrassada;

i es lleu i sa budellada

que la vos vessen penjada

a ses banyes d'un vedell;

i de ses trinxes de pell

en fessin un cabrestell

per una bisti baldada.

Una glosa dedicada a Joana Serra (Cartera) de
Búger:

Joana, es teu comellar

té quaranta una volta

un dia de brusca forta

tots es xots de Mallorca

s'hi podrien amagar.

I una contrarréplica de Joana Serra a en Mirató de Sa
Pobla:

I no hi ha consol ni conhort,

i no hi ha consol ni conhort

i ara ja em defensaré:

que m'escoltes malfaner

dins s'era no t'hi voldré

perquè es teu blat ja és ben mort.

En Pere Joan Fosca d'Algaida va cantar la següent
glosa en públic l'any 1940. Sorprèn la seva valentia en
una epoca tan repressiva:

A Roma que no hi tenim

el Papa per perdonar!

1 aquí en Franco per matar

i per aqueix camí seguim;

i si el quint manament llegim,

Cristo mos ho va privar

i en part del genere humà

lo més clar que distingim,

que s'herenci d'en Caim

ara torna governar

Un fet que crida l'atenció i que cal ressaltar és que en
èpoques respectuoses amb la intel.ligència popular, amb
la democràcia, els atacs fets amb el lenguatge es contes-
ten amb contraatacs lingüístics, també, o defenses
(l'ofès, si no és literat, en pot Hogar un). Així es fa amb
els trobadors, i lambe amb els versaires àrabs i amb els
bards irlandesos, i amb els glosadors catalans, etc.

Pel que fa a la literatura escrita, al segle XII ja tro-
bam els famosos sirventesos de Guillem de Berguedà

(1143-1187) dirigits contra Pere de Berga, contra el
bisbe d'Urgell i Ponl de Mataplana. Per exemple:

"I.- Can çoneta lleu i blana,

lleugereta, sense ufana,

faré jo de mon Marqués,

traidor de Mataplana,

que de mil fraus porta el pes.

Ai, marqués, marqués, marqués,
de mil fraus porteu el pes!"

"IV- Marqués, qui de vós es fia,

si cerca amor de falsia,

si bon goig, poc resta il.lés.

El qui amb vós ha anat de dia,

a la nit ja no us ha admès.

Ai, marqués, marqués, marqués,
de mil fraus porteu el pes!"

Al respecte Martí de Riquer va escriure: "Amb el
sirventés els trobadors exposen conceptes immediats
o remots, particulars o generals, que res no tenen a
veure amb l'amor. Un sirventés pot aconsellar libera-
litat als poderosos, sollicitar la incorporació a una
acció de guerra, criticar la conducta d'un sobirà,
mofar-se d'un poca-vergonya o d'un infeliç, blasmar
un trobador que fa versos dolents o un joglar igno-
rant o que desafina cantant" (pág. 30, Vol. I, Història

de la lit. catalana). La sátira no existeix com a genere
sinó que es pot trobar dins obres (novel.les, obres de tea-
tre...) que no pretenen ser totalment satíriques. La sátira
és una disposició mental, és una categoria especial del
llenguatge que pot tenir cabuda dins qualsevol genere
literari, dins qualsevol mitjà de comunicació, etc.
L'objectiu de la sátira és influir en la conducta. Això és,
desemmascarar i deixar en ridícul el trampós, el menti-
der, el déspota, el Ilagoter, etc. Altres noms a citar que
han practicat aquest tipus d'escriptura són: Anselm
Turmeda, Jaume Roig, Francesc Vicenç Garcia, Antoni

Alcover, Salvador Dalí, Sebastià Gasch, Llorenç
Villalonga, Josep M. de Sagarra, Joan Brossa, etc.

Salvador Dalí: Res no pot semblar-nos més baix,
més innoble, més digne d'oprobi, que els "bons senti-
ments" del gran porc, l'immens putrefacte pelut,
l'Ángel Guimerà. (Posició moral del surrealisme, con-
ferencia pronunciada a l'Ateneu de Barcelona el març de
1930).

Sebastià Gasch: Rafael Bengt s'ha convertit de
cop 1 volta en el més repugnant dels nostres repapie-
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jadors, i ens ofereix actualment l'espectacle fastigós 	 Be mossegaire, mal de tots nosaltres,	 CAPITALISTA
de la més abjecta senectud. (...) L'actitud d'aquest

	
Aquesta activitat d'ensenyar els altres, 	 Cap

desgraciat faria riure si no provoqués llàstima (...)
	

Aplica-te-la, porca, a tu mateixa.	 Llomillo
Rafael Benet: encara no us heu convençut que la vos-	 (1953-1954)

	
Rellomillo

tra pintura és una MERDA? (Fulls grocs, 15 desembre
	

Espatlla
1929).	 LA PAU DE L'ABISME

	
Cansalada

(...) Oh poble, salta el mar! Rebat aquest insult
	

Cuixa
Joan Brossa:	 tan sinistre, amor meu. Escorxa el qui et disputa

	
Cap de costella

la paret de la platja. Ah, tant d'odi insepult,

L'ESGLÉSIA CATÓLICA ESPANYOLA
	

suma de res! Per qué no marxes, fill de puta?
	

Un altre punt a destacar en aquest apartat és la tradició
Puta paparra, carronya on fermenta

	
(1961-1963) (el dictador)

	
que existeix a Mallorca de premsa satírica i de combat:

La claveguera de la llum del dia, 	 Diari de Buja (1812), L'Aurora (1906-1916), Foc i Fum
Apunta el seu coet lluna opulenta

	
L'ARBRE DE LA CARBONERA

	
(1917-1936), Cultura (gener-desembre 1929), Copeo

I implora no fallar la punteria. (...)
	

(...) Avui dos cargues són tres fills de puta. (...) (1964)
	

(gener-desembre 1930), Sa Lavativa (1983-1985) etc. f2

LA PREMSA CENTRALISTA, I UNA
CARA MÉS DE L'ANTISEMITISME

Fa mig any que na Damaris Alejandro
s'ha fet càrrec del Bar Taxi Chips a la
barriada de son Coc.

Fa 22 anys que n'Antoni Socies regen-
ta el Taller Socies de reparació de cot-
xes a la Soledat.

Els estats supranacionals(com el nostre) empren
gran quantitat de missatges indirectes per minoritzar
i ridiculitzar les nacionalitats amb personalitat lin-
güística oil étnica pròpies. Per a tal fi, el nacionalis-
me hegemònic o centralista es serveix dels mitjans de
comunicació de masses, per exemple: televisió,
premsa escrita, ràdio... Com que "el 'ladre es pensa
que tothom és de la seva condició" fins i tot pot arri-
bar a acusar a terceres persones
d'emprar aquestes tècniques.
Per posar un exemple: a un
diari de tirada nacional, fa -
d'això un parell de setmanes; es
criticava la filmografia de la
companyia Disney amb afirma-
cions més que dubtoses. Amb
gran sorpresa i indignació vaig
llegir entre altres coses que
Aladdin i Jasmine tenen les fac-
cions jueves, es vesteixen amb
els colors de la senyera d'Israel
i que el fes de n'Aladdin sembla
una kippah. I jo em demano una
serie de qüestions: O no són de
la mateixa raça, la semita, els
jueus i els àrabs? En el que es
refereix als vestits dels hebSis,
després de veure la pel•lícula,
de llegir un conte i una novelit-
zació amb autèntics fotogrames de la producció, no
veig el mateix, ja que s'empren altres colors com el
morat, el groc, el vermell, el marró i al  màxim que
s'arriba és a un color "beige" que no veig clar que
acabi d'esser blanc. En quant la gorreta emprada es
veu clarament el que és i em pregunto si l'autor sap
que els musulmans empren barrets plans per cobrir-se
el cap parescuts als que fan usar els israelites. A la
mateixa plana es ficava al fundador de la productora,
mort el 1966 i per tant no té res a veure amb el que es
fa actualment dins aquesta suposada "maquinària de
política propagandística". Si se pot dir així!

, A una altra línía del mateix reportatge els hi
semblava massa mercantilista la forma de presidir la
multinacional de Jeffrey Katzenberg, quan aquest
home només fa la seva feina el millor que pot com
qualsevol empresari, i no sé de que s'estranyen. Ja
que això no es més que un negoci on se mouen
molts de doblers i que dóna treball a molta gent. Si
no fós així, com podrien arribar als menuts de tot el

món les lliçons morals d'a-
quests films, que per una altra
banda són ben directes. Bé, tot
això és cercar-li tres peus al
moix o "na Maria per sa
cuina", segons em sembla ajo.
Totes les interpretacions sub-
jectives no són més que tergi-
versacions de la realitat, i quan
es fan de forma enunciativa en
lloc de plantejar-les com un
dubte, que és com cal presen-
tar-les, són molt perilloses.
Això no fa més que recordar-
nos les armes dial.léctiques
dels ideòlegs imperialistes. I jo
pos els dubtes següents: El
comentarista haurà lligat caps
amb l'origen "ashkenazr(jueu
europeu) del senyor Katzen-
berg amb aquestes calumnies?

No será això una més de les cares de l'antisemitisme
de sempre que fa de les víctimes jutges? Jo no sé,
per?) això d'idear o imaginar possibles signitcats
polítics a unes històries fetes per a nens no em sem-
bla ètic. Fent això per ventura l'escriptor de l'article
es retrata a si mateix. És a dir, les tècniques subli-
minals són més pròpies de régims centralistes i/o
feixistes (de dretes i esquerres), gire oprimiiken els
desitjos de llibertat d'una part importani‘déltpobla-
ció d'un lloc determinat, o de tot el territori '(en el
cas d'una dictadura). PER MARINA FERRÁ-
HAMELYNCK. S2

N'Isabel Palacios, natural d'Albacete,
regenta des de fa 20 anys la Matalas-
seria Martínez a la Soletat. El seu home
atupa la llana i arregla matalassos.

Fa 2 mesos que na Maribel Cortés ha
obert la seva Botiga de Mobles al
carrer deis Reis Catòlics de Ciutat.



En la fotografia podem veure el nostre col.laborador Miguel López Crespí (a
l'esquerra) i en Biel Noguera Vizcaíno (a la dreta de la foto) en temps de les
primeres detencions per part de la Brigada Social (1964).  
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L'antifranquisme a Mallorca (1950-1970). III part

1967: Quan sortíem a vendre
"Els mallorquins" de Josep Meliá
MIQUEL LÓPEZ CRESPI

revolucionaria mallorquina ja
requerís un material, diguem-ne,
"més avançat" (els joves marxistes
d'aleshores començàvem a estudiar
Malcolm X, Fanon, Che Guevara,
etc). Els llibres de Gori Mir
(Anselm Llull), Josep Meliá o
"Roger Arnau", ens ajudaven a
retrobar-nos amb un passat ben
ocult pels epígons mallorquins o
espanyols del feixisme.

: sortir a vendre "Els mallor-
" de Josep Meliá.

Amb els germans Noguera
Vizcaíno (Pere i Bici) repartírem un
bon munt d'exemplars de Els
mallorquins de Josep Meliá. Al pin-
tor Biel Noguera i al seu germà, en
Pere (Factual director del Teatre
Principal) els vaig conèixer en el
col.legi Lluís Vives de Ciutat on
estudiàvem tots tres. A part de com-
partir la mateixa dèria per l'art (en
Bici dibuixava cómics a les classes,
mentre jo m'entretenia escrivint
estranyíssims contes de ciencia fic-
ció), allò que -d'una forma instinti-
va, solidària- ajudà a consolidar la
nostra amistat (que perdura més de
trenta anys després), potser fos que
els nostres pares havien lluitat junts
en temps de la guerra en la defensa
de la llibertat i per la República. En
unes classes on solien abundar els
fills dels vencedors, els responsa-
bles de la repressió contra el poble
mallorquí, era tranquil•itzant com-
partir jocs i provatures culturals
amb al.lots de la mateixa proceden-
cia social i cultural.

Amb el temps, malgrat en Bici
marxà a la Universitat de Valencia,
continuàrem mantenint el contacte.
Durant els anys 65, 66 i 67 -a l'estiu
en Bici ajudava la família a portar
una botiga de souvenirs prop de
Portopí, al final del passeig Marí-
tim- intercanviàvem revistes revolu-
eionáries (algunes clandestines que
ell em portava de Valencia; altres,
de la Xina, Cuba o el Vietnam, els hi
portava jo fins a la botiga), el Serra
d'Or, les edicions ultrasecretes -per
por de la repressió- del just acabat
de néixer Sindicat Democràtic
d'Estudiants... Més endavant, qiian
la familia dels germans Noguera
bastí una casa a Palmanyola i els
pares els muntaren dos estudis a les
Golfes, també hi compareixa junta-
ment amb un altre artista de la colla
d'aquell temps. Em referesc al pin-
tor, escultor i cantant Gerard Mates,
del qual parlarem més extensament
en un altre capítol.
La cultura com a forma de lluita

antifeixista.
En aquests estudis fèiem reu-

nions culturals, escoltàvem els pri-
mers discos i cintes de la Nova
Cançó i, parlant hores i hores,
intentàvem adobar el món. És per
això que, en un altre capítol dedicat
a Els mallorquins, explicava -par-
lant de l'atac a qué vaig estar sotmès
pels senyors Ribas, Thomás,
Saoner, Riutord i Carbonero- per
haver ajudat a difondre el llibre de
Meliá- que era d'ignorants o de gent
de mala fe no copsar la importancia
cabdal del ¡libre en aquella conjun-
tura tan difícil per al nostre poble.
En aquella época Editorial Moll
publicava les primeres obres
d'Alexandre Ballester (Siau benvin-
gut, 1967, i Joc de tres, 1969); Blai
Bonet, Olioioné 4ì1, L'Evangeli
segons un 4e tants (1967) i, a
Llibres de Sinera, la novel.la Mister
Evasió (1968); Jaume Vidal Alco-
ver Les quatre llunes (Editorial
Selecta, 1969); Terra negra
(Editorial Proa, 1970), i Sophie o els
mals de la discreció; Antònia
Vicens Banc de fusta (Moll, 1968),
39 graus a l'ombra (Selecta, 1968) i
Material de fulletó (Moll, 1971);

Antoni Serra, Gent del carrer
(Moll, 1971) i Entrada de fosca
(Turmeda, 1972); Miguel Ferrà
Martorell, la seva magnífica
novella La Universitat (1972).

Hauríem de parlar d'altres obres
cabdals en aquesta agitada revifalla
de la narrativa mallorquina com són
El pallasso espanyat, No hi ha vent
a la teulada, Romanç o Un dia de
maig de Llorenç Capellà. I altres de
Gabriel Janer Manila (L'abisme, El
silenci, La capitulació), de Guillem
Frontera (Els carnissers, Cada dia
que calles, Rere els turons del
record..., etc), de Llorenç Villa-
longa, de Baltasar Porcel... Per()
explicar la narrativa mallorquina de
finals dels seixanta-començaments
dels setanta no és l'objectiu primor-
dial d'aquest article. Simplement
volíem "situar" l'aparició de Els
mallorquins de Josep Meliá dins
l'ampli moviment que cobra força
amb la consolidació de l'Obra
Cultural Balear, el sorgiment de
noves editorials, l'embranzida de la
novel-la, la poesia, el teatre, la nova
cançó, o l'assaig i el sorgiment dels
primers grups de la resistencia clan-
destina des de la desfeta de la guerra

civil. És tot un ampli moviment
(minoritari encara, però molt ampli
si el comparam amb el passat més
recent) que comença a sacsejar els
fonaments de la fins aleshores ina-
movible dictadura terrorista de la
burgesia feixista. No entendre la
importància cabdal de la lluita cul-
tural antifranquista -com fan els
senyors Antoni M. Thomás, García
Sevilla, Alberto Saoner, Bernat
Riutort, Ignasi Ribas, Gustavo
Catalán, José Ma Carbonero, Jaime
Carbonero i Salvador Bastida- és no
entendre res del que es feia en
aquells anys. No entendre res o ata-

:
car un escnptor mallorquí indepen-
dent (qui signa aquest article)
només per mala fe o odi visceral
contra l'esquerra revolucionària.
Ves a saber!

Frederic Suau, Adella Casellas,
Bartomeu Barceló i L'Ull de vidre

Un parell d'anys més endavant,
quan amb Frederic Suau i Adela
Casellas vaig treballar a la llibreria
L'Ull de vidre, arribàrem a un acord
amb Bartomeu Barceló per a distri- -
huir -i cal dir en honor de Bartomeu
Barceló, d'una forma gratuïta- la
major part del seu fons editorial
entre el professorat de les Illes inte-
ressat en la nostra història i cultura.
Sempre he cregut que aquella distri-
bució desinteressada de material
(Els mallorquins de Josep
L'Islain a les Illes Balears de
Guillem Rosselló Bordoy, La renai-
xença a Mallorca del mateix
Meliá), juntament amb les coman-
des (a París i Barcelona) de llibres
de les Edicions Catalanes de París
(principalment El mallorquinisme
polític 11840-1936/ d'Anselm Llull
-Gregori Mir- i Marxisme català i
qüestió nacional catalana [/930-
1936] de Roger Arrnau -Josep
Benet- va ser bàsic per a anar bastint
la infrastructura necessària per al
sorgiment de l'avantguarda revolu-
cionária i nacionalista de mitjans
dels anys setanta.

Cal recordar igualment que els
anys més tèrbols i difícils de la
resistencia cultural anaren a caure
sobre les espatlles (fortes, ningú ho
dubta!) de Francesc de B. Moll
(represa de la col-lecció Les Illes
d'Or, empenta definitiva al
Diccionari, edició continuada de les
Rondaies mallorquines de mossèn
Alcover, començ de Biblioteca
Raixa...).

És ben possible que, els anys
seixanta, el nivell d'exigència de la
inicial avantguarda nacionalista i

Els mallorquins, un arma impor-
tant per a la lluita contra la dicta-
dura franquista

Quan els simpatitzants del carri-
llisme (P"C"E), senyors Antoni M.
Thomás, Gabriel Sevilla, Alberto
Saoner, Bernat Riutort, Ignasi
Ribas, Gustavo Catalán, José M°
Carbonero, Jaime Carbonero i
Salvador Bastida, cecs davant la
importància política de Els mallor-
quins m'ataquen per haver ajudat a
distribuir el llibre de Meliá entre el
nostre poble, l'únic que palesen és la
seva supina ignorancia, les seves
rels espanyolistes i antinacionals, el
seu profund odi i menyspreu per la
nostra terra, l'odi envers les perso-
nes i partits que, tant en temps de la
clandestinitat com en els anys de la
transició, no acceptàrem els seus
antipopulars pactes amb el feixisme
reciclat (Constitució centralista,
pacte social de la Moncloa, abando-
nament de la Iluita per la república,
criminalització de l'esquerra revolu-
cionaria...). Si no fos així, haguessin
compres a la perfecció com una
obra del tipus de Els inallorquins
era, en els anys 65-67, una arma
excel.lent en la lluita per la nostra
reconstrucció nacional, un arma de
primera categoria per a atacar la
podridura cultural reaccionària del
franquisme. No entenen que. ata-
cant aquest tipus d'accions, l'únic
que han fet ha estat demostrar a l'o-
pinió pública, com de lluny era el
P"C"E (amb el seu espanyolisme,
amb el seus pactes, amb les seves
renúncies, amb el seu provat secta-
risme) del sentir del nostre poble.

Algunes limitacions de Els mallor-
quins de Josep Meliá

Els mallorquins és una obra
amb fortes limitacions i fins i tot
defectes. Qui ho dubta! El mateix
Joan Fuster ho explicava en el prò-
leg a la primera edició de l'any 1967
(pág. 12): "La substància d'aquest
llibre no és una disquisició acadé-
mica, i el llibre no és una monogra-
fia togada i professional. ¿Ho eren
la Notícia de Catalunya o Les for-
mes de la vida catalana, malgrat la
sumptuosa graduació universitaria
dels autors? Vicens i Ferrater :salva-
des totes les distàncies d'intenció i
de mètodes- es col.locaven, en
aquelles obres, al costat del pamfle-
tista anònim, de Cardó, de 'Gaziel'.
El debat no és derudició ni de teo-
ria: és un debat de vida. De super-
vivencia, per ser més exactes. 1 el
que hi compta és el testimoniatge; el

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
(1950-1970) III part

de NI- López Crespí

Cada quinze dies a ri,°k,CTECZL, de Mallorca (d'agost del 1996 fins a l'agost del 1997)
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1967: en la fotografia podem veure Pere Noguera (actual
director del Teatre Principal de Ciutat) i M. López Crespí.
Era ¡'época que sortien a vendre ELS MALLORQUINS de
Josep Meliá.

Carta oberta al senyor
conseller

Després de veure el partit de tennis de la passada matinada, i, des-
prés de sentir molta alegria quan un mallorquí de 20 anys aconse-

guia estar davant el número u del món, i, després de comprovar que té
un futur per davant, la nostra sorpresa ha arribat avui dilluns, quan davant
del comentan d'un amic, a les fotografies del diari apareixia el conse-
ller de cultura i esports del Govern Balear devora el tenista Carles Moià,
aguantant la bandera balear a l'inrevés, si, a l'inrevés: explicarem, la
bandera és una quadribarrada que té un rectángle amb un castell que
apareix a l'esquerra del qui aguanta la bandera, si l'heu vista qualque
vegada, el castell sempre apareix a l'esquerra, però no, aquesta vegada
el castell está a la dreta. Será perque el conseller és de dretes o  perquè
així com estava a les antípodes i tot es veu al revés també s'he veia la
bandera, o perquè després de tantes hores de vol, no sabia on tenia la
dreta ni l'esquerra? Será qüestió que quan arribi ens expliqui el perquè
de tot plegat: quines eren les intencions del seu viatge? Quant ens ha
costat? Quants de representants amb les despeses pagades hi havia? Per-
qué el cap de protocol que hi va anar no es va enterar del petit "detall"?
Esperant el seu aclariment, rebi una cordial salutació: Joventut Nacio-
nalista de Mallorca. 

Josep Mellé, autor de "Els mallorquins".
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Els abusos deis monopolis

E relació al canvi en el tipus dogas que submi-
nistra l'Empresa GESA als habitatges de Ciutat,

Unió Mallorquina-Ciutat, demana públicament un
major grau de responsabilitat de la companyia sub-
ministradont cap als consumidors.
Des crUni6Mallorquina creim que cal exigir a GESA,
en tant que explotadora d'un monopoli com és el sub-
ministrament de gas, un major grau d'informació i jus-
tificació del dret que pot emparar als ciutadans a l'ho-
ra d'obligar-los a fer refOrmes a les canalitzacions de
gas de les comunitats de veïnats. S'ha d'exigir a GESA
que posi a l'abast dels consumidors un servei d'infor-
mació sobre els costs que el canvi o reforma de les
instal-lacions pot suposar, tenint en compte que l'ori-

gen que provoca la necessitat de modificar les ins-
tablacintittl vé derivada d'una modificació unilateral,
per partd~, de les condicions del contracte amb
els consumidors, ja que el canvi d'instal-lacions está
causat a rel del canvi del tipus de gas, únicament per
part de GESA.
Atés que el ervei és un monopoli, a més de l'esmen-
tada modificació unilateral de les condicions de con-
tracte, Unió Mallorquina vol posar de manifest a l'o-
pinió pública de Ciutat aquesta falta de sensibilitat cap
als consumidors, i obrir una possible via per evitar als
ciutadans haver de fer front a unes despeses provoca-
des per una decisió que ells no han pres. Ferran Tru-
jillo- President d'UM-Ciutat. 
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testimoni. El testimoni-historiador,
el testimoni-filòsof, el testimoni-
eclesiàstic, el testimoni-literat, el
testimoni-desconegut... Meliá i jo
[Joan Fuster] ens hem ' arrogat  una
representació global, i som el testi-
moni-mallorquí i el testimoni-
valenciá. Que això és abusiu?
Potser sí. Per?) quan els altres callen,
quan tots els altres -mallorquins,
valencians-, per desídia, per covar-
dia, per indecisió, han callat, la nos-
tra 'paraula' ha de tenir, es vulgui o
no, un 'valor': un cert valor".

"Un debat de vida. De super-
vivencia" (Joan Fuster)

I és aquest "valor" el que no
saberen veure, ni l'any 1967 ni tren-
ta anys després, els carrillistes del
tipus Ribas-Thomás-Saoner i CIA.
Si no... com podrien haver escrit,
blasmant contra la difusió de Els
mallorquins de Meliá l'any 1994?
(vegeu pamflet contra els revolucio-
naris i nacionalistes mallorquins
publicat a UN dia 28-IV-94): "Per?)
dit això, la veritat és que resulta un
poc fort que en mans d'aquest autor
(que converteix per exemple, en
acte de lluita antifranquista la venda
d'un llibre de qui aleshores era, o
aspirava a ser 'procurador en
Cortes')...". Els senyors que ataquen
i insulten els nacionalistes mallor-
quins trenta anys després de la
publicació de Els mallorquins enca-
ra viuen en els núvols. No es tracta
simplement d'un acte de lluita anti-
franquista (que ho era, i molt!) sinó
d'una mica més: era, Joan Fuster
dixit: "Un debat de vida. De super-
vivència [del nostre poble i la nostra
cultura, evidentmentl". Mai no ho

varen enten-
dre. Mai no ho
han entès. Són
ben totxos, els
qui només
tenen l'Espa-
nya imperial
dins del cap!

Ningú no
nega, ho hem
dit abans, que
el llibre de
Meliá tenia
les seves man-
canees. El
mateix Joan
Fuster ho dei-
xava ciar en el
pròleg que ja
hem citat.
Josep Massot

Muntaner, en el seu llibre Els
mallorquins i la llengua autóctona
(Curial, 1972, págs. 139-147) parla-
va d'alguna d'aquestes mancances:
"... l'obra és poc elaborada, escrita
amb presses i amb escassa docu-
mentació, que molts planteigs de
Josep Meliá no són convincents,
que molts punts de detall -i a vega-
des no tant de detall- són equivocats
i que molts d'altres són omesos...
Sigui com sigui, però, els errors i les
omissions existeixen, i será tasca de
tots assenyalar-los i mirar d'esme-
nar-los, amb el mateix esperit de
servei a la comunitat i de col.labora-
ció mútua que ha guiat els esforços
de Josep Meliá".

Tots els servils contra L'Antifran-
quisme a Mallorca (1950-1970)

Per?) abans de parlar amistosa-
ment de les falles, Josep Massot i
Muntaner havia deixat aclarit que
(pág. 141): "... el llibre de Josep
Meliá és important. No cal dir que
subscric amb tot el meu convenci-
ment la conclusió del pròleg de Joan
Fuster: 'M'agradaria que Els mallor-
quins arribés a moltes mans, des de
Salses a Elx, des de Lleida a Maó, i
que hi trobés en cada lloc, a cada un
dels llocs on som 'vers catalans' i
parlem 'del bell catalanesc del món'
-com deia el nostre patró sant
Ramon Muntaner-, l'atenció que es
mereix. O sigui: ulls que sàpiguen
veure i orelles que sàpiguen escol-
tar".

El mateix Josep Meliá, en la
seva introducció a l'obra que
comentam (introducció escrita a
Alcúdia i a Madrid en la tardor de
1964), ja ens ho advertia: "Aquest

llibre meu neix, amb tots els seus
defectes i les seves improvisacions,
d'una urgent tasca que ens cal a tots
els intel-lectuals mallorquins...
Convinguem, doncs, que el llibre
era urgent, i calla que algú s'hi atre-
vís, afrontant, coratjós, el perill de
les comparances més o menys inú-
tils".

Per això, quan a ran de la
publicació del meu llibre
L'Antifranquisme a Mallorca
(1950-1970) vaig rebre la descá-
rrega indiscriminada de tants
antics dirigents carrillistes, simpa-
titzants o "companys de viatge"
(des dels Ribas, Thomás i Saoners
fins a Pep Vílchez i David Ginard)
per haver militat en uns partits
d'esquerres que no eren el P.C.E.
(en l'OEC i en el PSM-PSI) i per
haver col•laborat a la difusió de
Els mallorquins, la més important
obra d'agitació política de lluita
cultural antifeixista dels anys sei-
xanta, en sorprengué una mica
tanta ràbia visceral, tant d'odi
reconcentrat, tant sectarisme en
gent que, per altra banda, presumia
de "demócrata".

Si he de ser sincer, a
hores d'ara encara no he
entès tanta visceralitat
contra qui, únicament, ha
lluitat per la llibertat i ha
publicat unes breus pàgi-
nes de records del temps
de la clandestinitat. És evi-
dent que tots aquests per-
sonatges no sentien el
mateix que nosaltres en els
anys seixanta. Aquell any .
-1967- marcava una fita en
el nostre redreçament
nacional i cultural. Com
escrivia Josep Massot i
Muntaner parlant precisa-
ment de l'època que
comentam (Els mallor-
quins i la llengua autócto-
na, pág. 175): "En conjunt, dones,
trobem [a Mallorca] un panorama
no gens menyspreable, que po-
dríem completar encara molt més.
L'amor a la llengua és ben viu a
Mallorca i augmenta cada dia una
mica, bé que el 'subdesenvolupa-
ment cultural del poble mallorquí'
sigui molt greu. Els escriptors
mallorquins triomfen a Barcelona

i surten noves promocions que
continuen la millor tradició  literà-
ria de l'illa". Això i moltes d'altres
coses del nostre redreçament
nacional i social és el que no
saberen veure l'any 1967 els carri-
llistes. Ni l'any 1967 ni, pel pam-
flet que hem comentat, l'any
1994. Misèries del carrillisme
illenc!
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Ja estem en condicions de
produir una definició més
estructurada de nació: una nació
és una formació social estable,
històricament constituida, for-
mada per una ètnia (definible
lingüístico-culturalment) que viu
sobre un territori (país) propi; la
nació ha estat generada i s'ha
desenvolupat a partir d'una uni-
tat socieconómica prèvia.

Expressat d'aquesta manera,
el concepte de nació es corres-
pon amb la realitat objectiva i és
objectivament comprovable. És
a dir: jo no m'invento les lien-

gües realment existents, ni les
relacions socials que s'establei-
xen en funció d'aqueixes llen-
gües en tal o tal territori determi-
nat.

Emperò, aquesta definició
conceptual de nació no és uni-
versalment compartida, ni de
bon tros; i no em refereixo pas
als típics imperialisto-etnocides
que omplen tant els manuals
escolars d'història com els dia-
ris del règim (i no m'hi referei-
xo, bàsicament, perquè no val la
pena, des d'un punt de vista
intel.lectual). Parlo, més aviat,
de pensadors honestos inclosos
en corrents filosòfics de meres-
cut prestigi. N'hi ha que, en
efecte, consideren que planteja-
ments com el meu són "apriorís-
tics" i "ahistórics". Examinem
per damunt tals objeccions:

- la) "L'existència d'una
comunitat lingüística sobre un
territori propi no implica pas
l'existència d'una nació. Per tal
que aqlesta existeixi, hi ha
d'haver la consciència i la
voluntat d'ésser-ho". Resposta:
necessàriament, —tota persona
existeix en una llengua i al si

d'una ètnia. En conseqüència,
tota comunitat té algun tipus de
consciència de si mateixa. Si
s'hi interfereixen l'opressió
nacional, l'alienació etnocida,
etc., pot ben bé ésser que l'ètnia
oprimida perdi la capacitat de
concebre's com a tal i acabi per-
cebent-se a si mateixa com a
subconjunt zonal de l'ètnia
opressora; és a dir: que adopti
una consciència nacional, sí;
però alienada. Si us plau: no em
parleu de l'autoconsciència com
a criteri necessàriament delimi-
tador de la nacionalitat, quan a
la majoria d'ètnies del món els
ha estat presa violentament la
capacitat d'autoorganitzar-se
sobiranament per tal de conser-
var l'autoconsciència, i quan
això només serveix que per a
legitimar l'imperialisme etnoci-
da, objectivament ("com que
aquesta gent no tenen conscièn-
cia d'ésser una nació, no ho són
pas, i, per tant, llur absorció és
legítima").

- 2a) "La comunitat de llen-
gua sobre un territori propi
implica una certa existència
nacionalitária, però per tal que
hom pugui parlar de nació hi cal
un determinat nivell de desen-
volupament socioeconómic,
certa forma elevada d'autocons-
ciència, determinat estadi histó-
ric, etc". Resposta: això implica
establir una formalització pre-
determinada de qué és una
nació, o sigui, significa establir
rangs diferents entre realitats
idèntiques en funció de la sort
histórica de cadascú, en funció
de si un es compta entre els
explotats artificialment sotme-
sos a la misèria o entre els
explotadors que controlen els

mecanismes del sistema. Si un
cas, i de cara a la clarificació,
caldria parlar de nacions que
compten amb determinat niveli
de desenvolupament socioe-
conómic, que es troben en deter-
minat estadi històric, etc.

- 3a) "Tota nació implica uni-
tat socieconómica; sense aques-
ta, no hi ha nació". Resposta: vet
aquí una manipulació mecanicis-
ta d'allò més primària. En efec-
te: allá on existeix una comunitat
lingüística, hi ha o hi va haver
una unitat socioeconómica,
sense la qual no hauria estat
constituïda aqueixa comunitat,
ni hi hauria hagut la necessitat
objectiva de generar o de genera-
litzar la llengua comuna que fa
possible l'existència d'aqueixa
comunitat com a tal. ¿Com es
pot pretendre que aqueixa unitat
socioeconómica originària conti-
nuï existint sota un Estat nacio-
nalment opressor, socioeconb-
micament explotador, quan la
primera tasca de l'imperialisme
consisteix, automàticament, a
desestructurar la societat oprimi-
da per tal de subsumir-la en l'o-
pressora?

En definitiva: aquestes
objeccions, per més benintencio-
nades que siguin, no ajuden pas
a entendre la realitat -premissa
ineludible per a canviar-la en un
sentit progressista, és a dir, just-;
sinó que -objectivament, i en
darrera instància- tan sols servei-
xen com a sengles justificacions
de l'imperialisme etnocida -el
qual no les necessita, però sem-
pre pot usar-les en la intermina-
ble manipulació academicista
que ens nega el dret a existir.
Perquè, endemés, aquí no hi ha
termes mitjans (tertium non
datur): la desaparició d'una
ètnia no comporta pas cap avenç
de la universalitat, sinó l'empo-
briment de la diversitat, així com
l'expansió d' una altra nació:
precisament, d'aquella propia
dels xovinisto-imperialistes que
aplaudeixen l'escena.

Sobre el concepte
de nació
FERRAN LUPESCU

AVENTURA
(RISC

ARMERIA - CAÇA -
ESCALADA - ESCAFANDRISME
AVENTURA - SUPERVIVENCIA

Reis Catòlics, 38 - Tel.: 27.60.74
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Els germans Morro són els amos joyas del Forn can Rado a la Soledat.

Fa 34 anys que el matrimoni Oliver-Jaimez regenta la Joieria Oliver a la barriada
de son Coc de Ciutat.

N'Andreu Rodrigo i en Joan Marín són els amos de Comercial JAM. Comercialit
zen pintura per a l'automobil, això a la barriada deis Foners de Ciutat.

En Jaume Creus és l'amo d'Optica Ciutat a la barriada de la Coloma de Ciutat. A
la fotografia l'acompanya la diplomada en optica, Marisol Nievas.

Fa 15 anys que n'Antoni Fuster va obrir
la botiga Autorádio Palma al carrer dels
Reis Catòlics de Ciutat.



D es de fa cosa de tres anys,
els mitjans de comunica-
ció es dediquen a bom-

bardejar-nos sistemàticament
amb notícies i imatges del con-
flicte bélic que arrasa la regió
dels Grans Llacs, a l'Àfrica
negra. Les imatges parlen per
elles mateixes: cadàvers en des-
composició abandonats per tot
arreu, desplaçaments massius de
població, nens i nenes orfes i
òrfenes deixats a la seva sort,
camps de refugiats.....¡ militars,
molts militars.

Els periodistes oficialistes,
així com els diferents governants,
intenten, una i altra vegada, fer-
nos creure que alió que está pas-
sant és, simplement, fruit d'uns
enfrontaments tribals, aliens al
nostre "desenvolupat" món occi-
dental. Ací, a Europa, vivim els
"civilitzats" i allá, a I 'África, els
"salvatges incults". Això ens
volen fer creure. Res més lluny de
la realitat. .

El que no diuen els pixatinters
i els politicastres de torn, aquells
que es troben installats còmoda-
ment en el poder, és que les armes
que s'utilitzen en aquesta mena

de conflictes són exportades pels
països del primer món.

Així, en el cas del conflicte
dels Grans Llacs, ens trobem
armes que procedeixen d'Ale-
maitya, Bélgica, Estats Units,o de
l'estat francés. L'estat espanyol
hi ha contribuit amb manilles
tipus Alcyon, que serveixen per
torturar, i que han estat venudes a
Burundi.

Avui dia, l'estat espanyol ven
armes per valor d'entre 60 mil i
80 mil milions de pessetes l'any,
destacant les vendes en material
aeronàutic, naval, municions i
armes lleugeres.

O sia, que molts espavilats
s'inflen les butxaques de diners a
base de robar-li el dret a la vida a
milers i milers de persones inno-
cents.

El tràfic d'armes, a l'estat
espanyol, no té cap mena de con-
trol parlamentari, ni es fan docu-
ments oficials al respecte, ja que
són dades secretes que poden
afectar a la seguretat mateixa de
l'estat.

Fa uns dies moriren assassi-
nats tres cooperants d'una ONG,
Metges del Món (MDM). Dos

d'ells eren espanyols, en Manuel
Madrazo i en Luis Valtueña;
l'altre era una noia catalana, na
Maria Flors Sirera. Tots ells mori-
ren mentre practicaven la solida-
ritat amb la gent que més la
necessita, i tot això sense dema-
nar res pel seu treball; ans al con-
trari, pagant amb les seves vides.

Els cossos tornaren a Europa,
i ací tot foren declaracions de
condemna als assassinats per part
de les mateixes autoritats que per-
meten el tràfic d'armes. Així, les
famílies dels voluntaris morts
reberen la condolença de la Casa
Reial i de moltíssimes personali-
tats del govern del Partido
Popular, els mateixos que no fan
res per evitar la militarització de
la nostra societat, sinó tot el con-
trari, sols cal veure com tracten
ací als insubmissos, i els milers
de milions que esmercen cada
any en armament.

Però de totes les imatges i
fotos que he vist sobre el tema els
darrers dies, em quedo amb una
en la que hi apareix el ministre
d'afers estrangers, Abel Matutes,
col.locant la Creu del Mèrit Civil
sobre un dels taüts dels voluntaris
assassinats. El PP cau en les
enquestes de popularitat, i fa lo
impossible per deixar-se veure en
aquesta mena d'actes, no sigui
que no tornin a guanyar les elec-
cions.

La foto de la solidaritat?, més
aviat la foto del cinisme.

La rauxa

La foto del cinisme:
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ I FERNÁNDEZ
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N'Antoni Duran i en Josep Moll, regenten des de fa 23 anys la Botiga de Jugue-
tes Vinyes Alonso a la Soledat.

En Salvador i na Maria regenten des de fa 10 anys la Carnisseria Can Gaspar a
la Soledat. L'especialitat de la casa és la carn de brau de la plaça de braus, quan
hi ha corregudes, i les sobrassades mallorquines. A la fotografia els veim amb el
pare d'en Salvador, en Gaspar Pinya que va obrir aquesta botiga fa 43 anys.

N'Antónia Mas regenta des de fa 30 anys la Merceria sant Damas a la Soledat.

En Joan Pol i n'Enric Division, regenten des de fa 8 anys l'Armeria Foners a la
barriada del mateix nom. Poc mesos després de l'obertura de l'armeria en Ca-
nyelles va obrir la Conselleria d'Agricultura al costat, i  això els va anar molt bé.
També regenten l'armeria del carrer de sant Ferran, al costat del quarter de la
Policia Municipal, un altre lloc ben bo per vendre armes i municions.
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En Jaumé . ' Lladó, natural de Rosario
(Argentina), acaba d'obrir el Bar Esport
a Son Nadal.

En Juan Núñez, natural d'Albacete,
regenta des de fa 2 anys la botiga Netx,
projectes informàtics a son Gotleu.

En Xisco Luque regenta des de fa un
any el Bar Can Pep a son Gotleu. És
un bar del Barça. Tar~ii- ha afeó-
nats als aucells.

En Bernat Caldentey és l'Amo del Res-
taurant Caldentey a la Soledat. Reco-
nana la porcella rostida, l'arrós brut i les
albergínies farcides. Despatxa menús
a 700 ptes.

ABC i El País
insisteixen en la
defensa del dret a
insultar

F nist1 passat 25 de gener el colum-
/ a d'ABC Víctor Márquez

Reviriego va escriure dins la seva
secció "El Burladero": "Y com-
pruebo lo mal que anda España,
pues parece que hasta el arte de
insultar se está perdiendo".
Després de fer un repàs als darrers
insults que s'han dirigit els polítics
espanyols, afirmava: "Ni una sola
creación nueva, entre tanta
inmediatez de primera instan-
cia. (...) Con unos insultos tan
noños, nada raro resulta luego
que en los planes de estudio a lo
peor ni siquiera se estudia a
Quevedo (...) la regeneración
nacional empezará cuando los
insultos cambien". Nosaltres
podem assegurar al Sr. Márquez
que les nostres intencions estan
ben lluny de voler arreglar
Espanya o de regenerar-la; el que
volem és fugir-ne el més aviat
possible. Però per alegrar-li un
poc l'existéncia, Ii aconsellam que
demani al seu director que li
llegir l'article que sobre ell va
escriure Josep Palou; veurà com,

- si no a Espanya, als Països
Catalans sí que hi ha conradors del
llenguatge satíric que miren d'es-
forçar-s'hi una mica.

Com a demostració que aques-
ta apologia aferrissada de l'insult
no és exclusiva del periodisme
espanyol de dretes tipus ABC
(Anson, Campmany, Ussía, ara
Márquez Reviriego, etc.), el
mateix dia, dins El País, Santos
Julià va escriure un article titulat
"La decadencia del insulto políti-
co". En aquest anide, després de
recordar alguns insults del presi-
dent espanyol Azaña, Julià diu:
"Pero también se puede insultar
de manera más morosa, con
delectación, acompañándose de
meandros estilísticos y leve
voluntad sádica", per aftgir més
envant: "ta Irremediable deca-
dencia instalada en nuestras
costumbres políticas ha produ-

cido el olvido del arte de insultar
com Dios manda. Aquí el último
político que ha insultado bien
fue Enrique Tierno Galván".

Això és per llogar-hi cadires!
Els espanyols estan fellons perquè
ningú insulta amb gràcia, i quan
des de L'Estel volem demostrar
que en catan tenim un arsenal ben
ric i esponerós, i que no ens tallam
gens ni mica a l'hora d'exhibir-lo,
ens enverguen clatellada portant-
nos als tribunals. A veure si s'ho
fan mirar!! . Redacció Q

Nadal Batle,
contra el
llenguatge
"políticament
correcte"

D ins el Diari de Balears de 22
de gener, el catedràtic de la

UIB Nadal Batle va publicar un
article titulat "El primer no flasto-
mar", que des de L'Estel subscri-
vim des de la primera retxa fins a
la darrera. Batle diu respecte a
l'expressió "políticament correc-
te" que "baldament que a casa
nostra molts l'identifiquen amb
un terme pompós equivalent a
educació o urbanitat, els sectors
socials que la volen imposar com
a norma de conducta universal
han heretat la tradició perse-
cutòria del seus antecessors,-tant
els clericals (referint-se a la
Inquisició) com als marxistes-
leninistes. (...) Aquest tipus de
moviments desplacen i condem-
nen a l'ostracisme les persones
que davant la disjuntiva s'esti-
men molt més la llibertat d'ex-
pressió, encara que sàpiguen
que corren el perill de sentir
afirmacions que els desagra-
den". 1 afirma més envant:
"Avancem cap a una situació on
ningú no senti els seus senti-
ments ultratjats ni la seva auto-
estima lesionada. Oblidem que
l'ús de la llibertat implica la pos-
sibilitat d'ofendre, i és un deis
seus atractius principals".
lnsistim: un article de l'ex-rector
de la UIB que recomanam de
totes, totes. Redacció Q

N'Antoni Oquendo i en Domingo Francepa regenten des de fa 4 mesos el Bar
Anna a la Soledat. Són del Madrid,  però els seus clients són del Barça.

Comité de defensa
per la llibertat d'expressió

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

Dotzena relació de signants

Joan Meliá (filòleg UIB), Gabriel Florit (escriptor), Felip Munar (regidor
PSM - Lloret), Miguel Cifre (historiador), Carles Rebassa i Giménez (escrip-
tor), Miguel Mas (missér), Miguel Pasqual (Cap de Comunicacions de Sa
Nostra), Albert Ribas (Director de la Casa de Cultura de Sa Nostra), Joan
Sard (missér), Carme Salas (missér), Antoni Garcia (sindicalsita), Bartomeu
Mestre (sindicalista), Jaume Sastre (escriptor), Marina Garcia (estudiant),
Roger Gol (estudiant), Enric Romeu (paleta), Anna Alrnazan (filóloga), Jordi
Turch (perit agrícola), Ferran Cobo (tècnic transport aeri), Jesús Fernández
(informàtic), M. Mercè Soles (infermera), Josep Castells (agricultor), Maria
Suriá (estudiant), Xavier Gelahert (administratiu), Jordi Nuez (agent comer-
cial), Sergi Al,£on (estudiant), Daniel Velasco (estudiantl. Carles Creixell
(mestre), Joan A. Cerda (advocat), Ramon Comorera (lingüista), Montse
Montmany (mestra), Lluis Balldorer (administratiu), Manolita Saez (mes-
tressa de casa), Anna Bosch (pedagoga), Rafel Homet (mestre), Francesc
Ribot (administratiu), Josep M. Ramírez (il.lustrador), Joaquim Majó (tècnic
radiodiagnóstic), Moisés • Pelliez (transportista), Joaquim Rocarols (impres-
sor), Eusebi R. Vidiella (enginyer), Jordi Canal ( ASC), Paulí LI. Pérez
(escultor), Jordi Sampietro (transpon), Joan A.  Manyà (funcionan), Joan M.
Serch (administratiu), Josep Álvarez (estudiant), Agustí Casanovas (mestre
de casa), Oscar .Montserrat (mestre de casa), Jaume Nogueroles (transport),
Joan Vinyals (comptable), Jordi Surinyach (atur), M. del Carme Arenas
(administrativa), Félix Campruhí (representant musical), Beatrice
Nylfenegger (escriptora), Alexandre Toses (advocat), Jaume Escrigas (admi-
nistratiu), Marc Gés (administratiu), Valentí Carrera (taxista), Ramon
Fontdevila (professor), Josep Lluís Biamés (informàtic), Agustí redó (pro-
fessor), Alba Baltiérrez (mestra), Magí Mas (dibuixant textil), Ignasi
Perramon (analista informàtic), Jordi Torra (lingüista), Antoni Cabra (pro-
fessor autoescola), Daniel Pous (comerciant), Núria Garcia (estudiant),
Jaume Andorrà (estudiant), Mercè Bacardit (estudiant), Caries Esclusa
(mecànic), Marc Clotet (enginyer), Moisés Rial (químic), Ramon Molina
(agent comercial), Josep Perera (estudiant), Jaume Estelrich (fuster), Miguel
Sureda, Manel Blaia (enterrador), Joan Rigo (estudiant), A. Llull (mestressa
de casa), Joan Pons (empleat), Rafel Suñer (estudiant), Antoni Martí (pintor),
Pilar Roig (banca), Catalina Galmés (bibliotecaria), Andreu Esteva  (autò-
nom), Toni Gelabert (comerciant), P. Carol (alvocat), Pere Nadal (compta-
ble), Andreu Pérez (cuiner), Miguel Sagrera (Ilanterner), Joan Carbonell
(estudiant), Francesc Crespí (estudiant), Joan Capó (estudiant),  Sebastià
Bibiloni (estudiant), Caries González (advocat), Enric Viñas (apotecari),
Jaume Galmés (magatzemista), Antònia M. Gelabert (estudiant), Antoni
Nadal (tècnic), Antònia Perelló (confecció), Cristina Morey (professora),
Gertrudis González (massatgista), Josep A. Rodríguez (assessor imatge),
Aina Lloré (mestra), Bernat Lloré (administratiu), Toni Bennássar (estu-
diant), Toni Matamalas (estudiant), Isabel Avellá (estudiant), Jordi M.
Miguel (oficinista), Xisco Nicolau (cambrer), Guillem Torrandell (tapisser),
Aina Mascaró (advocada), Marc Olivé (enginyer), Eduard Hernández (mar-
brer), Rosa Riera (recepcionista), Miquela Riera (esteticista), Cati Soler
(dependenta), Toni Caimari (estudiant), Mateu Carretero (militar), Toni
Riera (estudiant), Joana Mascaró (professora música), Felip Martiáñez (cam-
brer), Miguel Serra (estudiant), Margalida Bauçá, Miguel Sala (xapista), A.
Umbert (hostaleria), Francesca Suñer (mestressa de casa), Jaume Galmés
(comerç), Pere Sansó (construcció), Guillem Maimó (agricultor), Margalida
Estelrich (estudiant), Ana M. Sánchez (joiera), Margalida Gaya, Antoni Pont
(mecànic), Guillem Garcés (audiovisuals), M. Magdalena Alzamora
(secretaria), M. Rosa Cabré (pintora), M.  Glòria Julià (estudiant), Glòria
Perelló (estudiant), M. Carme López (estudiant), Isis Sánchez (estudiant),
Joana M. Llull (estudiant), Rafel Sureda (dependent), Margalida  Llinàs
(dependenta), Angela Caldentey (estudiant), Margalida Sureda (dependenta),
Joan Sancho (xofer), Victòria Pascual (estudiant), Joan Mas (mestre d'obres),
Jeroni Font (xofer), Agustí Domenge (mestre), Francesc Vilaró (lingüista),
Maria Gibert (esteidiant), Magdalena Galmés (estudiant), Pere G. Verd (estu-
diant), Miguel Horrach (construcció), Bartomeu Martí (recanvista), Sebastià
Berga (estudiant), Joan Gili (menescal), Nofre Nadal, (xofer), Gabriel
Sancho, Antònia Melis (recepcionista), Anna Jolis (filóloga), Jordi Cabrer
(estudiant).



Myanmar:
La junta militar combat el cristianisme

Segons testimonis recollits a l'octubre de 1995 per
parlamentaris australians, la junta militar que manté una
dictadura a l'antiga Birmània d'ençà 1988, fa circular
documents on denuncia el cristianisme entre l'oprimida
minoria nacional Karen. La delegació australiana aporta
molts de testimonis de tortures i persecució política, reli-
giosa i étnica, especialment en regions on l'ejércit com-
bat els grups d'autodefensa de les  ètnies minoritàries. La
junta destrueix edificis cristians i musulmans i se n'a-
propia, alhora que prohibeix d'edificar noves esglésies.

Els documents militars de la Dictadura demostren
que es tracta d'una política deliberada per tal d'anorrear
el cristianisme a Myanmar (ex- Birmània)". Alguns del
17 objectius confidencials de la Junta són: "Contenir
l'augment de la població cristiana, estudiar detinguda-
ment la Bíblia cristiana per a destruïr-la, fer paleses les
febleses del cristianisme i afavorir l'extensió del budis-
me". I conclou el text: "El cristianisme deu ésser  destruït
per mitjans tan pacífics com violents". (EdA/P.C.)

Napalm fonamentalista contra Núbia
A principis del '95 s'havien calmat els atacs del

règim fonamentalista del Sudan contra la minoria nacio-
nal núbia, forçada a la arabització. Però a principis de
desembre l'exércit ha Ilençat napalm sobre tres viles
núbies, tot matant o ferint milers de nubis. Sembla que
es tractava de mercenaris iraquians, iranians i palestins.

Núbia, situada entre muntanyes de difícil accés, ha
patit durant anys un sistemàtic genocidi de part del
govern central de Khartum. Actualment ha quedat prou
despoblada i la seva cultura quasi destruïda.

Les nacions negres (no àrabs) del Sud del Sudan
reclamen la separació del règim fonamentalista sudanés
que les genocida, alhora que algunes viuen un intens
desvetllament cristià, tot i la intensa persecució musul-
mana.

.•••,. • •-Els nubis cristians que .koonanien a  Núbia havien
pogut reprendre Ilurs servicis religiosos, entre runes
de les esglésies i s'hi havien distribuit_bíblies,durant
l'any passat. (NNI/PO)

Notícies del Món
Sudan

En Josep Lucas, a qui veim amb els seus ajudards, fa poc temps que regenta el
Café Exprés a la cantonada del carrer de Manacor amb l'Avinguda d'Alexandre
Rosselló de Ciutat.

Són els mestres i alumnes de Escola Taller de Fusteria FOREN a la Soledat. Fan
cursos de restauració de mobles.

Fa 23 anys que en Nofre Aguiló va obrir
el Taller ONPE de reparació de cotxes
a la Soledat.
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S eguint a Habermas, comença-
rem per referir-nos al tema de
les institucions psiquiàtriques de

tipus "hospital", que encara avui sub-
sisteixen, malgrat que la seva desapa-
rició estigui éssent exigida per amples
sectors de la societat. L'internament
forçós de bojos, criminals, captaires,
llibertins, pobres i excèntrics de totes
les classes socials, esdevé histórica-
ment, des del Renaixament, quan amb
el rerafons de lluitar per rel.liminació
de tota reversibilitat en la relació de la
raó amb el seu altre, l'inconsciencia, es
produïren grans onades d'internaments
o acolliments a institucions tancades
amb atenció médica a les malalties
mentals, diagnosticades pel coneixe-
ment científic.

Era per tant, el naixament d'a-
quests llocs de patiment, o si vos sem-
bla bé, de les clíniques en general.
Constitueix un bon exemple d'una
forma de disciplina que Foucault va
descriure més tard com a moderna tec-
nologia de dominació. Així i tot, per
Habermas, la vella Europa només
aconseguirà trobar el camí d'una iden-
titat quan els esquemes formats de
creixement econòmic, carrera d'arma-
ments i "vells valors", s'hi oposi la
visió d'una ruptura d'aquest destí, que
en definitiva és un destí autoinfligit,
quan es posi fi a l'error que el contin-
gut normatiu de la modemitat acumu-
lat en els móns de la vida racionalit-
zats, només podia desfer-se en siste-
mes cada vegada més complexos.

És pels esmentats motius, i encara
en manquen molts més, que surgeix la
conveniència que els hospitals psi-
quiàtrics desapareixin, com está pas-
sant a Itàlia, enlloc de voler-los
modernitzar o reconvertir, com passa
aquí.

Molts d'altres autors moderns i
postmoderns parlen dels abusos de la
psiquiatria i dels seus fills legítims, els
hospitals psiquiàtrics. Deleuze i
Guattari fan un incís a un llibre en
comú, per enomenar l'esquizofrènia, la
malaltia que els psiquiatres anomenen
"dels nostre temps", de la que diuen en
pateix un 1% de la població mundial i
qué és la causa comuna dels interna-
ments psiquiàtrics.

Escriuen el següent: "S'han esta-
blert paralel.lismes entre la filoso fia i
l'esquizofrènia; pero) en un cas, l'esqui-
zofrénic és un personatge conceptual
(a saber), que viu intensament dins el
pensador i el força a pensar, en l'altre
és un tipus psicosocial que reprimeix

el que vol viure i li roba el seu pensa-
ment. A vegades ambdues coses se
conjuguen, com si a un esdeveniment
massa fort, respongués un estat de
vivència difícil d'aguantar".

D'això podrien venir els nombro-
sos suicidis per internaments inapro-
piats de persones condretes als hospi-
tals psiquiàtrics, pareix ésser, que al
centre d'aquesta espècie que existeix a
Ciutat, els internaments improcedents
es produeixen amb més freqüència
que a altres llocs, per la qual cosa va
ser objecte d'una investigació per part
del Defensor del Poble, amb resultats
fins ara gaire apreciables.

No s'ha de voler regular tant la
bogeria instintiva de l'home, pel fet
que, segons ens explica Herman Hesse
a "Demian", "tota organització de la
humanitat, tota cultura, tota civilitza-
ció, tot ordre, descansa damunt un
acord del que está permès i del que
está prohibit. L'home, en el camf entre
l'animal i el distant futur de la seva
raça, sempre té molt a reprimir dins
d'ell mateix, té molt que !limar, que

negar, per ser un ciutadà respectable,
digne de la convivencia. L'home está
ple del món animal i primitiu, carregat
d'instints grollers, escassament contro-
lables, que l'empenyen a un egoïsme
brutal. Tots aquests instints perillosos
estan allá, sempre allá. Per?) la cultura,
la convenció, la civilització, els ama-
guen. No estan a la vista. Des de l'in-
fantesa s'ensenya a la gent a reconèi-
xer aquests instints i negar-los, però
tots i cada un, pujen a la llum qualque
vegada. Tots seguim vivint, ningú és
destrueix, ningú, a la llarga, en tota l'e-
ternitat, és transformat o ennoblit. I
cada un d'aquests instints és realment
bo en si mateix, no pitjor que l'altre,
per() cada edat i cada cultura, tria els
instints que li feran por i que castigará
més severament".

Tot seguit, ens referiren a Freud,
que a "La Civilització i els seus des-
concerts" diu que "la civilització repri-
meix l'home, provocant-li neurosis;
aquest les sublima en violència, des-
trucció i tánatos, l'instint de mort".

A tots ens agrada ser com a nins, i

potser és això el que vol expresar
Pániquer quan ens descobreix que "el
nin, abans que li socialitzin la cons-
ciencia, se sent diví, més enllà- del
temps i de l'espai, prolongat en la tota-
litat de les coses. L'adult se sent des-
membrat d'ell mateix: "allá defora" hi
ha Déu, l'Estat, les Institucions: la pri-
mera recuperació del que ell mateix
s'ha autoalliberat (Feurbach) surgeix
en forma de consciència moral
(Freud). Pes), generalment, amb això
s'ha acabat tot. L'adult no aconsegueix
quasi mai recuperar l'infantesa/ divini-
tat perduda. El mateix Freud se va
negar sempre a donar tal pas, per tal de
mantenir la seva teoria del "embats"
de l'adjecció i del misticisme.

Freud, inevitablement, home del
segle XIX, confonia misticisme amb
religió. Freud considerava a la religió
com una neurosi col•lectiva; Jung, per
altre part, va fer de Déu un arquetipus
de l'insconcient. D'una manera gene-
ral, per no disposar del model retro-
progresiu, s'ha pogut comfondre el
místic amb una simple regresió neuró-
tica/ narcisista cap a estats intraute-
rins".

Ja ho deia en Bakunin, la sinistra
combinació de cientifisme i estatisme
només és podria rompre amb l'abolició
de l'Estat.Quan una societat es cons-
trueix fora de l'escala humana, la indi-
vidualitat mor.

En Gabriel Morro, natural d'Inca, fa 26
anys que ha obert la Perruquerla de
senyors Gabriel a la Soledat.

Josep Soler, fa 15 anys que té oberta
la Cristalleria Keops. Abans la tenia a
la barriada des Viver. Ara fa un any que
la té a la Soledat.

En José Antoni Rodriguez és l'amo de
Taller de Sistemes Montatges a la
Soledat. Fa retolació, fusteria en alu-
mini etc.

LA MÀFIA A MALLORCA

El psiquiàtric
PERE GRI
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A la vista de les dosis d'en-
cens "olímpic" (tot són
medalles d'or) que han

estat destil•lant les planes de la
majoria de la premsa que ha cir-
culat pel país en els darrers
temps, especialment la barceloni-
na, no voldria postposar una
radiografia del maragallianisme
per més temps. I com podreu
suposar no seré un llepaculs més
(perdoneu la grolleria, per?) és el
terme més definitori que he tro-
bat), d'aquest teatre de servils
paladins de la ploma envers
monarques d'un Olimp que la
gravetat deficitário-olímpica ha
fet tocar, sobretot al "Zeus metro-
polità", de peus a terra i que mal-
grat això encara se li otorga etern
títol, sense metáfora irónica, de
"Rei de Barcelona" (Alicia
Giménez Bartlett al diari "El
Mundo" del 27/11/1996); una
cosa semblant a MI?) que de
Lerroux, en un altre Olimp més
de barriada, se'n deis el
"Emperador del Paralelo". El
condomini metafòric de tot ple-
gat, però, no és gratuït; em vé a to
a resultes de l'enrenou que ha
desencadenat, de manera huraca-
nada, l'anunci de retirada de l'al-
caldia barcelonina de Pasqual
Maragall. El 23 de novembre de
1996 anunciava la seva renúncia
al Càrrec d'alcalde de Barcelona
per al setembre de 1997; tot dei-
xant-ho "atado y bien atado"
("lidera la seva pròpia succes-
sió", segons paraules dels alcal-
des socialistes de l'entorn metro-
polità) en mans del seu delfí, en
Joan Clos.

,9119X i41?rn
La sorpresa, pero, no ho és

tant. El primer símptoma que
marcava un desenllaç d'aquesta
mena fou la retirada de Miguel
Roca com a primer regidor de l'o-
posició en nom de CiU per dedi-
car-se a les autèntiques tasques
polítiques que un confabulador/
conspirador (d'això molts en
diuen exercir oil exemple de
demócrata) corn ell pot aspirar:
creant el seu bufet d'advocats
especialitzat en accions de lobby
per a grups tant poderosos com
l'Institut d'Empreses Familiars
(IEF) i d'altres interessats per
l'estil que Ii asseguraran uns
rèdits multimilionaris. De fet,
l'interés de Roca per la política
ha estat essencialment una moti-
vació per estar més que ben rela-
cionat amb tota la trama oligár-
quica que ell mateix va ajudar a
solidificar amb el que els "demó-

crates" o més ben dit democratoi-
des, com ell, en diuen "Tran-
sición" i els demòcrates que llui-
tem per la instauració de la vera
democràcia en diem "Transfran-
quisme". Per a Roca, la política
no ha estat mai íntimament con-
cebuda com un bé públic, sinó
com una successió de serveis als
interessos d'unes oligarquies
determinades, en molts casos
furibundament anti-democráti-
ques. El ponderat viratge de Roca
de la vida pública a la privada és
l'exemple resultant del fred
maquiavel-lisme (versió Mazza-
fino) que ha imprimit en la seva
relació amb la societat de nota-
bles (reis, virreis, barons, capi-
tans, excel•lentíssims etc...) que
la Constitució partitocrática del
1978 ("Después de Franco, las
instituciones!" fou la divisa deis
transfranquistes) va legitimar.
Roca, més que per a polític, s'ha
demostrat que va néixer per a
cardenal. I no en va, ell fou un
dels grans artífexs que consolidà
el vaticanisme (jerarquització i
relació privilegiada com a meca-
nisme del funcionament de les
relacions polítiques) a l'Estat
espanyol en detriment de la
democràcia real. Es per això que
la "democràcia" que ens governa
és essencialment representativa;
no pas participativa. Llavors, el
debat i la presa de decisions polí-
tiques es reclou en forma de cúria
de manera que les eminències
grises com Roca es troben en el
seu ambient perfecte amb un
poble (perdó, parròquia) que
papereta en mà confirma d'una o

saltr nanera la fuma, it. a Manca
d' alió' ›pi-l?fiájlip"ént ;MI ellÉr 1 a
cúria de t2yrin'un'ilw - 1 •,,i.,:

El Según símptoma i el deto-
nant de deber de la decisió de
Maragall no és altre que el males-
tar evident que li causava el
resultat del darrer congrés de la
federació socialista de Barcelona,
on no aconseguiria de posicionar-
se en la seva directiva amb l'as-
cendent i influència que ell desit-
java en la seva persona. El fet
que després de catorze anys man-
tenint el baluard socialista li tor-
nessin a demanar que es seguís
mantenint com a capità de la trin-
xera barcelonina pel 1999 no era
el que un individu amb preten-
sions de general podria acceptar
així com així.

Tot plegat és massa sospitós.
Roca i Maragall són íntims amics

(no en va, ells són uns virtelians).
I no m'ho confongueu com a
insult ni us matxuqueu a buscar
el terme al diccionari. Dic virte-
lians com a derivació de l'escola
,Virtélia, amb fama de donar
cínics catalanistes (botiflers), on
ja de ben joves van coincidir) i
coincideixen quasi al cent per
cent en els seus plantejaments
polítics de tall social-demócrata,
així com en la seva obsessió:
Jordi Pujol i Soley; neutralitza-
dor del roquisme i flagelador vic-
toriós d'un socialisme crónica-
ment perdedor, a la salut de sí
mateix. Maragall, per?), va en
camí de voler ressargir el PSOE
català d'aquest negre marcador
autonòmic amb el beneplàcit d'un
Roca que será el seu interlocutor
convergent privilegiat, en una
operació que al final pot ésser
conceptuada com una conxorxa
sócio-convergent soterrada que
permeti inaugurar el post-pujolis-
me que engendri una criatura
similar, per?) amb bigotí, si més
no olímpic.

Així, les dues notícies, com a
tals, no tindrien més importància
en un entorn democràtic (d'higie-
ne política) si no fos que ací
vivim en una oligarquia parti-
tocrática on el que primen són els
interessos de les Caries político -
econòmiques del transfranquis-
me (franquistes enriquits per
Franco i nou-rics sorgits de la
corrupció del "socialisme felipis-
ta") i l'arrapament malaltís als
càrrecs polítics; i no pas el supo-
sat interés públic que per a la ciu-
tadania hauria de tenir una acció
política verament democrática
dels seus representants públics.
Maragall encara ha tingut la
barra de presentar la seva dimis-
sió com un acte d'honradesa polí-
tica amb l'excusa que després
dels que seran quinze anys conti-
nuats de poder és convénient
posar cota a la permanència de
mandats. L'excusa, però, cau pel
seu propi pes quan diu: "He cogi-
do el tren oportuno en el momen-
to justo" (diari "El País"
27/11/1996). Llavors la realitat
és que vol deixar l'alcaldia per
una simple qüestió d'ànsia de
poder personal i perquè la seva
joguina, la Barcelona olímpica,
ja ha deixat de tenir el seu atrac-
tiu màgic. Ara, al consistori bar-
celoní només queda l'avorriment
de batallar amb un déficit "olím-
pic" brutal, amb el creixent
malestar d'associacions de veïns i

ciutadans queixosos d'impostos i
de grues abusives (quan no
arbitràries), de la nefasta ombra
de la rápida i constant pèrdua de
cens (amb el conseqüent efecte
sobre la recaptació d'impostos)
així com de la creixent apatía i
grisor que es va apoderant de la
ciutat després de l'embriaguesa
olímpica; que de cada dia més es
va percebent com el que realment
fou: un foc d'encenalls per a una
ciutat capada en la seva condició
de capital i que durant dues mise-
rables setmanes va tenir la sensa-
ció d'ésser la reina de reines,
esdevenint la capital del món. Tot
plegat un efímer somni de nou-
ric, perquè de rics a costa nostra
ja en fem cada dia als madrilenys
de la "Villa y Corte", que estem
pagant amb escreix com a resul-
tat d'una expoliació que als cata-
lans se'ns practica legalment.

no farà gaire més d'un any
que les darreres eleccions muni-
cipals es van celebrar i en aquest
marge de temps els dos "titans"
que es disputaven l'alcaldia se'n
desentenen del seu contracte
polític amb la ciutadania; si bé
Roca no ha renunciat al manteni-
ment del seu escó, sí que ho fa de
la tasca que s'esperava tenia
encomanada com a cap de l'opo-
sició. Tot plegat sembla com si
les seves candidatures només
haguessin servit per vendre la
cara (o la caradura); on en el cas
de Maragall és enervant quan
encara més es vol justificar de
manera tan pèssima en un article
seu de resposta a Vicenç
Villatoro al diari "Avui" del 27 de
gener del 1997 intitulat ."Sobre
les responsabilitats de govern":
"La segona afirmació d'en:
Villatoto és que, puix que en
Maragall no ha anunciat que
plega per mor del partit, ho fa per
dedicar-se a una altra cosa i en
aquest cas hi ha trencament de la
promesa electoral. Anem a pams.
El 25 de maig del 1995, abans
per tant de les eleccions, no sola-
ment vaig reiterar que aquella era
la darrera vegada que em presen-
tava com a candidat a l'alcaldia,
sinó que vaig advertir que un cop
aconseguida la Carta Municipal
el meu cicle hauria acabat. -
Vegeu "La Vanguardia" del 26 de
maig de 1995-. La Carta la tenim
a tocar de dits. L'aprovarem sens
dubte abans de l'estiu, a unes
sigles a qui ja a ningú fan ni fred
ni calor; però que tenen l'efecte
narcotitzador en la població de
donar uns quants milers de pape-
retes més a un o altre de manera
que poden assegurar o alterar
l'estatus-quo de coses per a una
sèrie d'interessats, representats
pels interessos de partit fins als
detentors de les concessions dels
serveis municipals, amb la inten-
ció d'adaptar el màxim possible

els programes electorals per al bé
col.lectiu de la majoria als inte-
ressos político-econòmics parti-
culars d'una minoria.

Tot aq est moviment oligàr-
quic va t( air la seva apoteosi a
partir del 1986, any en que es va
concedir la seu olímpica del 1992
a la ciutat de Barcelona. Amb
aquest capital polític, Pasqual
Maragall es va convertir en una
mena de gurú màgic per a una
Barcelona grisa que encara li
mancava fer la transformació
urbana que totes les grans ciutats
europees ja havien fet o quasi fet.
Amb Felipe González de presi-
dent espanyol a Madrid i Juan
Antonio Samaranch de president
del COI a Lausana, s'apadrinava
aquesta transformació que servi-
ria per compensar el que en el seu
dia es va anomenar com a deute
històric d'Espanya envers Barce-
lona com a conseqüència de la
marginació absoluta, quan no el
despropòsit insultant del porcio-
lisme, a la que la va sotmetre el
franquisme. Les Olimpíades no
eren res més que una excusa per
encarar uns greus déficits infra-
estructurals que la ciutat tenia
pendents de feia molts anys i que
no es podien postposar per més
temps. A diferència de Madrid,
que gràcies a la seva condició de
capital d'Estat ja rep el finança-
ment adequat, a través d'una par-
tida específica estipulada en els
pressupostos de l'Estat, per fer
una transformació contínua i
equilibrada sense haver d'esperar
l'almoina que s'arreplega com a
resultat d'efemèrides puntuals;
Barcelona sempre ha hagut d'es-
perar l'eterna conjuntura per rea-
litzar-se i projectar-se a sí matei-
xa. Ella no té estatus de capital
nacional (oficialment Catalunya
no és una nació ni té potestats
estatals derivades); ella al màxim
que pot aspirar és a ser "la segun-
da ciudad de España". E a això
'Oía -Clediéat a folis Pasqual
Maragall, que al llarg dels seus
mandats ha volgut compensar
l'escamotejament de la condició
de Barcelona com a Cap-i-Casal
de Catalunya amb plantejaments
que van des de l'entelèquia de
l'Europa de les ciutats (en una
clara adaptació de la fórmula
franquista de substitució de la
Catalunya-nació per la de la
Barcelona-ciutat) fins al suport al
reclam, màximament descabellat,
que en el seu dia feu Roca en el
sentit de traslladar la capitalitat
d'Espanya de Madrid a Barce-
lona. Altres despropòsits per l'es-
til són convenientment recopilats
per a la posteritat en un excel.lent
i en el seu moment molt  polèmic
llibre d'Eduard Company i Josep
Maria Pasqual intitulat "Hola
Espanya! Guia per a desemmas-
carar el nacionalisme espanyol

Quo vadis, Barcelona?
FRANCESC CASTANY DE CASO, ESTAT CATALÀ



Gula per

desemmascarar

el narionalisme espanyol

de Pasqual Maragall

E. 1.1.A.NP

A l'esquerra: Pasqual Maragall representa l'espanyolisme "simpàtic". És a
dir, el mateix que propugna l'Alejo Vidal-Quadras pero!) sense la seva acidesa
i imprecació característiques. A la dreta: esbós del disseny complet de la
Sagrada Família concebut pel genial arquitecte Antoni Gaudí.
Mentre Maragall representa la provincianització espanyola de Barcelona,
Gaudí n'es la seva projecció radicalment catalana i universal.
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de Pasqual Maragall" publicat el
1993 per l'editorial "El Llamp"
(de fet, com a membre de
l'Ateneu Barcelonés que sóc, vaig
ésser testimoni de la censura a
que va ser sotmesa la presentació
d'aquest llibre, prèviament anun-
ciada i organitzada, per l'ame-
naça directa de familiars d'en
Maragall, que per la seva especial
relació amb l'Ateneu fou interpre-
tat com un acte que consideraven
ofensiu per a la bona imatge del
familiar-alcalde i que es convertí
en un dels casos de repressió de la
llibertat d'expressió més sonats en
una institució del talant de
l'Ateneu).

Per?) no és només l'extremat
espanyolisme de Maragall el que
esdevé censurable, sinó la matei-
xa concepció estratégica, de pre-
visió, amb la que s'abordà el pro-
jecte olímpic. L'arquitecte Ricard
Bofill, autor del remodelat aero-
port barceloní, ho apuntava en
una entrevista al diari "La
Vanguardia" (12/5/1994) sobre
els errors de càlcul comesos:
"Hem comès l'error de sempre,
que és el de no preveure el que
anava a succeïr després dels Jocs.
No es va preveure la baixada del
cicle econòmic. S'ha actuat amb
poc sentit estratègic". En cena
manera podríem dir que Bofill
insinua que els Jocs com a tals
van ésser un projecte de relacions
públiques mal ubicat i això en tot
cas seria un error tàctic i no tant
estratègic. El problema estratègic
de Barcelona radica en la conjun-
tura histórica de la pre-Olimpíada
i de la post-Olimpíada. Una con-
juntura histórica sempiternament
i fatalment espanyola que no ha
fet caure Barcelona en la tant
temuda síndrome de Montreal
post-olímpica, perquè des del
1714 ja arrosseguem la síndrome
d'Espanya, que la supera pels
quatre costats de manera incalcu-
lable. Una síndrome que hipoteca,
es miri per on es miri, el potencial
real que podria desenvolupar una
capital desacomplexada, aparador
del motor que la suporta en la
seva projecció universal, que no
és altre que la seva indissociable
Catalunya. Es la posició secundà-
ria i grisa a que la sotmet
Espanya, que esdevé la pitjor ene-
miga de Barcelona. Així, per més
que la pintin i netegin, Barcelona
no deixarà de tenir aquel! aire de
"provincias", d'estar en segon lloc
sempre; quan podria estar entre
els primers i amb matrícula d'ho-
nor quasi permanentment.

Un exemple de com compen-
sar estratègicament un ambient
asfixiant i obturador el tenim en
'acció d'Antoni Gaudí. Ell no feu

la Sagrada Família ni la Pedrera
pensant en nefastos provincialis-
mes esportius a l'estil Maragall, si

no que el seu geni compensà l'in-
fortuni del condicionant espanyol
de Barcelona per donar-li una pro-
jecció i una grandesa que cap
Palau Sant Jordi podrá superar
mai. L'obra gaudiniana és l'exem-
ple de com donar un prestigi més
que universal a una ciutat, i és
gràcies al sentit de capitalitat i
catalanitat d'en Gaudí que
Barcelona llueix internacional-
ment fins l'extrem que n'és el seu
reclam més aclamat i seductor,
amb totes les conseqüències que
d'aquest fet se'n deriven. Podríem
dir que és Gaudí, i no Maragall
com alguns arribistes pregonen, el
millor "alcalde" que hagi tingut
mai Barcelona. Perquè és amb
Gaudí quan Barcelona ha tingut la
genial singularitat, l'afaiçonament
de la seva catalanitat envers la
universalitat i l'aconseguir fer
sentir les seves gents com a ciuta-
dans destacats i motivats esdeve-
nint les pedres dels seus monu-
ments modernistes altars de les
màximes virtuts cíviques de la
nostra cultura. Avui, quan seguei-
xen venint els turistes ho fan amb
les guies de Gaudí sota el braç i
les cámeres per fotografiar i fil-
mar les seves obres mestres.
Potser i només després els tour-
operadors o els guies els portaran
a fer una visita a l'Estadi Olímpic
com a pan d'un itinerari global.
Però Gaudí és Barcelona en tota la
seva eypiritualitat. Maragall, per
contra, n'és l'artífex de la seva
mediocritat contemporània a
còpia d'estadis i faramalles per a
gust d'un hedonisme gratuït i
incult. Ramon Barnils, en un
magnífic articlet intitulat "Ni
raons", publicat en la seva habi-
tual columna de la revista "El
Temps" (28/10/1996) ho resumeix
magistralment: "Malgrat tot, hom
pensava que els gestors dels loes
Olímpics s'ho creien, alió que
deien en tant en tant, que els Jocs
eren l'excusa per a millorar
Barcelona. Com ho havien estat
l'exposició del 1888, la del 1929,
la nonada Olimpíada Popular del
1936, o el Congrés Eucarístic del
1952. Que els Jocs eren l'excusa
que feia falta per a poder actuar en
benefici de Barcelona. En vista
dels actes commemoratius dels
deu anys de la nominaciable la
ciutat per a la immensa xaronada
que representen uns Jocs, sembla
que finalment seis ven el llautó:
se'ls van creure, els Jocs, més que
no pas es creuen Barcelona. S'ho
van passar bé, amb els Jocs. Més
que no pas amb la Barcelona de
sempre, gairebé vint segles d'anti-
guitat, capital de Catalunya i
d'una cultura, la catalana, prou
sólida de Llull a Miró, de
Martorell a Carner. El que real-
ment els agrada és la Barcelona
del xandall i de les medalles amb
bany d'or. Xarons. Ni això: borle-
ras."

Uns "horteras", no obstant,
que s'han cregut que han fet el
cim perquè en deu anys s'ha fet el
que com a ciutat de "provincias"
hagués tardat cinquanta anys.
Per?) la realitat és incontestable,
més quan hi ha informes seriosos
sobre la taula com el de l'agència
metropolitana Barcelona Regio-
nal que calcula en 1,6 bilions de
pessetes (quasi el doble de la
inversió pública i privada movi-
litzada pels Jocs Olímpics) el
valor de la inversió que s'ha de
fer a Barcelona i a la seva área
metropolitana en les infraestruc-
tures necessàries per competir a
Europa (curiosament en aquests
moments estic llegint el !libre

- "Competing for the future" del
professor de la prestigiosa
London Business School, Gary
Hamel, on perfils de visió i gestió
com Maragall esdevenen nota-
bles neutralitzadors per projectar
òptimament empreses de gran
calibre estratègic; de futur). Així,
doncs, l'informe ens desglossa les
xifres clau de tot plegat: l'amplia-
ció del pon (149.800 milions) i
de l'aeroport del Prat (154.000
milions), la construcció del tren
d'alta veloeltat- amb les seves
línies d'ample europeu i l'amplia-
ció del transpon públic metropo-
lità (458.000 milions), la constru-
ció de noves carreteres i autopis-
tes (300.000 milions), la moder-
nització de les telecomunicacions
(323.000 milions), la millora de
la xarxa eléctrica (98.000
milions) i la construcció de noves
infraestructures mediambientals
(154.700 milions) són els ele-
ments que haurien de rebre l'im-
puls financer per a la seva realit-
zació. Per?) aquest capital d'on pot
sortir en una conjuntura on el que
prima és la contenció pressu-
postària en una época de vaques
flaques? De les arques de Madrid
segur que no, perquè els diners _
que Espanya roba als barcelonins,
enlloc d'invertir-los a la seva
capital que és Barcelona, servei-

xen per a mantenir el rang de
capital de l'imperial Madrid. I de
mentre a Barcelona, enlloc de fer
un nou i permanent Tancament de
Caixes, Maragall i els maraga-
Ilians es dediquen a demanar una
nova conjuntura, primer va ser
una Exposició Universal pel 2004
que ha quedat descartada per
inviable i després una entelèquia
anomenada Primer Fòrum Uni-
versal de les Cultures amb el
patrocini de la Unesco, que pel
repetit factor de l'excepcionalitat
permeti que les institucions es
comprometin a fer el necessari
dispendi inversor en els termes
que apunta l'agència Barcelona
Regional. És a dir, que Espanya
també és la creu dels mals de la
Barcelona-ciutat i això és el que
ha amagat Maragall darrera del
seu miratge olímpic (unes
"Olimpíades" que en l'actualitat
han esdevingut panteó de l'absur-
ditat de fites fisiològiques d'allò
més intranscendents). Ara el seu
espanyolisme, en format d'obra
público-olímpica, ens passa fac-
tura a tots; de la mateixa manera
que l'espanyolisme d'en Pujol ens
en passarà d'ací a poc temps
(només 'donant un col dull a la
tremenda magnitud 'deí déficit i
morositat amb la que está hipote-
cada la Generalitat ja ens hauríem
de posar a tremolar), amb l'agra-
vant que no s'haurà solucionat
cap problema estratègic, sinó que
haurem afegit un altre pedal mal
cosit a una Barcelona i a un
Principat malalts d'una indigència
innecessària producte de mentali-
tats esclaves. Les il•lusions d'ahir
s'han convertit, dones, en les esta-
fes d'avui. Per?) en la misèria polí-
tica en la que viu el poble o ramat
desconcertat, en paraules del
director de "Le Monde Diplo-
matique" Ignacio Ramonet, del
nostre país; Maragall ha estat fet
rei. Rei d'una Barcelona que sem-
bla condemnada a la xaronada
contínua i miserable. Pobra
Barcelona!

Arrels
JULIA PERE ftb0 I GARAU

Dan soterrada de les plan-
1. tes i que, generalrnent,
serveix per fixar la planta a
la TERRA i per prendre
queda les subttincies nutri-
tives.

Raça,ascendéncia f
liar.

Malaltia cerebral inci-
pient.

Aqueixes són pan de les
definicions que dóna el dic-
cionari de n'Alcover-Moll al
mot Arrel, ¡ pens,. que
cometo a tenksols guabina
d'aquestes definicions, la que
tenimdins el cap; perquè ens
manca una bona pluja si el
que esteim fent a Mallorca
no és una mahatia greu i no
incipient.

Anam venent la nostra
illa a parcel-les, sia als ale-
manys, anglesos, austríacs,
etc. sense pensar amb les
altres definicions del mot
que, encara que no ho parei-
xen, son part, i quart, de la
nostra existència.

Ens parlen de que tots
som europeus i que no es
poden possar restriccions a
la venda de la nostra terra,
que tots som ben iguals, uns
més que els altres, i que
nosaltres podem anar a com-
prar a qualsevol loe de la
Europa comunitária, però el
que no ens &gen és que els
nostres sOusnOsón els Matei-
xos, que la forma de vida no
és ja mateixa, i que la nos-
tra llengua no és la mate!.
xa, i que els nostrescostunis'
no són els mateixos.

Caldráperes.ser igual. els
que hovulguiíesser, que am-
hin aconseguir tot el que els
diftréncia i gaudir de les
mateixes oportunitats que
els nouvinguts, els calda
saber la llengua en un termini
no massa llarg, els caldrà
conèixer lesiiejsjelpaís,les
regulacions munipipais s els
projectes de desenvolupa-
ment urbanístic, els ....basta,
prou,Ifer les obres, la feina,
les gestions econòmiques,
la compra de queviures,
lectrodoméstics, amb la Ben-
gua i amb la moneda d'ús del
país elegit, talment com ho
fan ells, quasi tots, aquí.

Coneixent com són els
=nostres diskrints ens hau-
ríem de sentir-nos orgullo-

, sos de la tasca que fan pel bé
'.1wnostre'l del nostre país i que

tole! que coneixem ¡que aquí
s'anomenà BALBARIT-
ZACIÓ som fruit de les
ments emmaisktises que
delinee: el mot arrel.

P. S. Recomanaria la lec-
tura de dos !libres, Natura
d'anguila i Amor de cans.



Introducció
L'any 1967 el govern espanyol, d'acord
amb els principis proclamats per la carta
de les Nacions Unides, va plantejar al
govern britànic la reivindicació de
Gibraltar presentant als organismes inter-
nacionals competents un expedient de
denúncia del tractat d'Utrecht, però refe-
rint-se solament al text de l'article 10, en
virtut del qual Espanya feia donació de
Gibraltar a perpetuïtat a la Gran
Bretanya.

Espanya basava la seva denúncia en
l'argument que el tractat havia estat signat
sota la l'orla de les circumstàncies que
havien canviat radicalment des d'aleshores
i que per tant la seva signatura havia per-
dut tot valor jurídic.

En matèria de dret internacional la tesi
de denúncia del tractat d'Utrecht, accepta-
da pels organismes internacionals (ONU i
el seu Comité de Descolonització) pot
ésser aplicada, amb la mateixa validesa
jurídica, pels catalans per exigir a l'Estat

espanyol la restitució de la constitució i les
llibertats nacionals brutalment abolides
pel primer Borbó Felip V durant la Guerra
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de Successió, ja que l'anexió de Catalunya
tota a l'Estat espanyol fou consumada per
l'article 13 de l'esmentat tractat.
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Plantejament Histbrico-Jurídic
entorn del Tractat d'Utrecht

A vui

vu que el ministre d'afers Exteriors, l'eivissenc Abel
Matutes, ha tornat moure al seu col•lega britànic,
Malcolm Rifkind, el plet de que Espanya no renunciará la

sobirania sobre el Penyal, recordarem allò que va passar en

temps de la guerra de Successió, ara fa prop de 300 anys, i les
passes que s'han fet recentment per anul.lar el Tractat d'Utrecht
que va concedir la sobirania de Gibraltar a Anglaterra, i la sobi-
rania de Mallorca, Valéncia i Catalunya a Castella.

Petit resum històric

1.- Derrota dels catalans i
valencians a la guerra de
Successió	 (1714)	 i	 de
Mallorquins i Eivissencs (1715)
i ocupació de les nostres terres
per les forces militars espanyo-
les i franceses.

2.- Firma del Tractat
d'Utrecht entre Espanya i Gran
Bretanya (13-7-1713) que fixa-
ria la política d'Eurob per a t'ola
la centúria. Amb aquest tractat
es reconeix a ambdues parts
contractants el dret de conquesta
dels territoris ocupats, Gibraltar
per a la Gran Bretanya (article
10) i les terres Catalanes per a
Espanya (article 13).

3.- Sobre la base d'aquest
tractat entra en vigor el decret de
"Nueva Planta", en virtut del
qual se sotmeten els catalans al
domini de Castella.

4.- Encara sota la vigencia
jurídica del Tractat d'Utrecht i
després d'un segle i mig d'ocu-
pació militar i de castellanitza-
ció sistemática, es manifesta el
renaixament nacional català,
reviscolant	 la	 consciencia
comunitària del nostre poble
(Bases de Manresa, 1892, i
Mancomunitat Catalana 1914).

4.- Cop d'estat del general
Primo de Rivera amb la conse-
qüent vigorització del decret de
"Nueva Planta" i persecució de
les renaixents institucions cultu-
rals i polítiques catalanes
(1923).

6.- Pacte de Sant Sebastià
signat per les forces polítiques i
l'oposició (espanyola i catalana)
amb el reconeixement explícit
de la personalitat nacional cata-
lana (110).

7.- Endefk•-"Cament de la
Monarquia Borbónica i adveni-
ment de la República espanyola
(1931), la qual reconegué el dret
d'autodeterminació del poble
català. Així és proclama la
República catalana (Coronel
Francesc Macià) i més tard es
constitueix una Catalunya autó-
noma sota el nom, de gloriosa
tradició, de la Generalitat de
Catalunya.

8.- Amb l'enderrocament del
règim monàrquic i el reconeixe-
ment de la personalitat históri-
co-nacional de Catalunya s'ha-
vien transformat radicalment les
circumstàncies que havien
determinat la signatura del trac-
tat d'Utrecht. Puix que, en dret
internacional tot tractat no té
validesa si no és amb la indica-

ció de rebus sic stantibus, els
catalans haurien pogut apel.lar a
les instàncies internacionals per
fer arrullar les clàusules cadu-
ques del tractat d'Utrecht. Però
davant l'amenaça del feixisme a
Europa calia, en primer lloc,
consolidar la República.

9.- Enderrocament de la
República espanyola per les
hosts feixistes de la "Espanya
Imperial". La legalitat constitu-
cional del govern autònom de
Catalunya fou derogada pel dic-
tador Franco en virtut del decret
de 5 d'abril de 1938, implantant
la lletra i l'esperit del decret de
"Nueva Planta".

Plantejament Jurídic de
Catalunya en relació a
Espanya i el tractat d'Utrecht

1.- El govern espanyol lliura
oficialment als organismes
internacionals competents un
expedient reivindicatiu de la
possessió británica de Gibraltar,
considerant-la com a part inte-
grant de la sobirania espanyola,
per jutjar anacrònic el tractat
d'Utrecht.

2.- La reivindicació del
govern espanyol provoca un
acalorat debat a la ONU. El

Comité de Seguretat i el Comité
de Descolonització inviten els
dos governs en litigi a iniciar
negociacions per tal d'arribar a
un acord i resoldre aquest pro-
blema escabrós.

3.- La reclamació oficial del
govern	 espanyol	 exigint
d'Anglaterra la restitució de
Gibraltar a la sobirania espanyo-
la, reclamació basada en la
Carta de les Nacions Unides, és
una denúncia clara i convincent
del tractat d'Utrecht.

4.- Per denunciar-lo, el poble
català, doncs, també pot fer ús
de la cláusula rebus sic stanti-
bus. Aquesta cláusula i el pes
específic de Catalunya tota habi-
liten aquest país a requerir l'a-
nul.lació d'aquest tractat. La
seva denúncia fa ipso facto
il.legal l'autoritat de l'Estat uni-
tarista espanyol als Països
Catalans, qualsevol que sigui el
seu règim. El poble català pot
doncs exigir la restitució de la
constitució i de les llibertats
nacionals d'abans de la signatura
del tractat d'Utrecht.

La cláusula rebus sic stanti-
bus és implícita en tots els trac-
tats. En virtut d'aquesta, quan
les circumstàncies o naturalesa

político-jurídica d'un tractat, per
raons geopolítiques, han perdut
la seva efectivitat, l'esmentada
cláusula permet la possibilitat de
revisió del tractat.

Fets

El genocidi físic, moral,
cultural, econòmic, etc., és
prova d'una trista realitat: des-
prés del tractat d'Utrecht, la
Nació catalana, sotmesa per la
força del centralisme espanyol,
és víctima del colonialisme
castellà. Mentre existeixin
nacions privades de llurs drets,
difícilment es podrá realitzar el
somni d'una societat més justa i
humana, garantia de la pau
mundial, esperarlça de tota la
humanitat.

És obvi que per els europeus
desconeixedors dels vaivens
històrics de la Península, parlar
d'Espanya vol dir evocar una
nació dividida en regions i pro-
víncies. Aquests mateixos euro-
peus consideraven el dictador
Franco com el principal obstacle
als canvis polítics necessaris.
Una vegada mort, pensen ara,
Espanya evoluciona poc a poc
vers una democràcia de tipus
occidental.

La realitat viva i palpitant,
no obstant, és que Espanya está
constituida per un mosaig de
nacions sotmeses a l'ambició i a
la tirania de Castella, la qual se
serveix de l'Estat espanyol per a
'dominar les altres comunitats.

La conjuntura histórica
actual exigeix que siguin reivin-
dicades clarament les llibertats
nacionals catalanes abolides pel
tractat d'Utrecht. Tanmateix fins
ara la classe política catalana no
s'ha plantejat aquesta qüestió i el
poble català aspira, corn a mesu-
ra previa per a la democratitza-
ció del país, a la restauració de
l'Estatut d'Autonomia reconegut
i aprovat el 1932 pel parlament
de la República espanyola,
Estatut que fou derogat pel dic-
tador Franco.

No obstant, l'Estat espanyol,
encegat per la raó del seu codi
genètic centralista, dóna, una
vegada més, proves d'incompa-
tibilitat democrática en preten-
dre d'avantposar a les reivindi-
cacions justes i legals del poble
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TENNIS
SON FUGO
Tennis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Gimnás

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

BAR- RESTAURANT And
ESPECIALITAT EN rlita

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

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

de unpressie
filmació PC i Mac

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

català un nou instrument de
poder polític en forma de
"Estado de las Autonomías",
equivalent a una descentralitza-
ció administrativa amb el fi de
perpetuar el seu "status" jurídic
de domini sobre la nació catala-
na.

En pretendre ignorar aquests
fets i peculiaritats, els dirigents
responsables de la política occi-
dental cometen un greu error
d'apreciació en perjudici de l'e-
quilibri democràtic d'Europa;
error, els efectes negatius del
qual, donaran lloc, a la llarga, a
una nova situació jurídicament
inestable, susceptible de provo-
car malestar polític, social i
econòmic dintre el marc dels
països europeus. Consell Nacional
Català. Joan Lucas i Masjoan,
secretari.

Un crit d'independència dels
catalans

L'afirmació del govern
espanyol que el Tractat
d'Utrecht de 1713 ha prescrit,
significa que Catalunya és una

altra vegada un Estat indepen-
dent, segons el Consell Nacional
Català a l'exili.

De conformitat amb aquell
Tractat, Espanya va cedir
Gibraltar a Gran Bretanya
"amb tota mena de drets i per
sempre" i va incorporar els
Països Catalans a Espanya per
un període similarment indefi-
nit. Espanya no pot beneficiar-
se per ambdós cantons, argu-
menten els catalans. O
Gibraltar és espanyol i Cata-

lunya és lliure, o bé Gibraltar
és britànic i Catalunya espa-
nyola.

L'afany d'Espanya per reco-
brar Gibraltar (després de dues
centúries i mitja) s'ha mostrat
tan contagiós que el comité de
descolonització de les Nacions
Unides ha acceptat el punt de
vista espanyol que Espanya va
signar el Tractat d'Utrecht sota
coacció al final de la Guerra de
Successió.

Per consegüent, segons el
cas és presentat per Espanya, el
Tractat ja no té validesa legal i
és un anacronisme històric.

En particular, diuen els
espanyols, hi ha l'article 10, que
estableix: "El rei catòlic (Felip
V) per aquest tractat cedeix en
nom seu i dels seus hereus i suc-
cessors, a la Corona de Gran
Bretanya l'entera i completa
propietat de la ciutat i el castell
de Gibraltar, conjuntament amb
el port, fortificacions i parts a
qué pertanyen: i ell renúncia a
l'esmentada propietat, que tin-
dran i gaudiran absolutament
amb tota mena de drets i per

sempre...".
Però també en particular,

diuen els catalans, hi ha l'article
13, que diu: "per tal com la reina
de la Gran Bretanya ha pressio-
nat i insistit, continuament amb
el seu més gran deler que tots els
habitants de Catalunya, de qual-
sevol estat i condició que siguin,
han d'obtenir no solament un
complet i perpetu oblit de tot el
que fou la passada guerra
(Catalunya havia estat al costat
de la Gran Bretanya), i fruir de
la completa possessió de les
seves propietats i honors, sinó
que també han de conservar
segurs i íntegres els seus antics
furs i privilegis".

L'article 13 continuava dient
que, en recompensa pel perdó de
Felip V, Espanya podia obtenir
Catalunya tota. Sense pèrdua de
temps Espanya es va annexionar
Catalunya i València i Mallorca,
hi va aplicar la llei de Castella,
hi imposà la llengua castellana i
va administrar l'indret des de .

Madrid.
Els catalans argumenten que

si l'article 10 ha perdut efectivi-

tat (tal com reclama el govern
espanyol), aleshores l'article 13
també ha perdut vigència. Així,
doncs, Catalunya hauria de ser
lliure, i en canvi pateix actual-
ment una ocupaLiú il•legal per
les forces d'encara una altre
Borbó. (Felip V era un Borbó i
també ho és Joan Caries

El Tractat d'Utrecht, que és
componia de diverses parts; fou
una mesura controvertida. En
part donava a la Gran Bretanya el
monopoli per trenta anys del
comerç d'esclaus per l'Atlàntic).
Tot i que la Gran Bretanya no ha
repudiat mai el tractat i manté
que encara és tan vàlid com sem-
pre, no era de cap manera popu-
lar al seu temps. Bolingbroke,
que havia negociat el tractat, fou
censurat pels seus esforços i fugí
disfresat cap a França.

Els catalans, mentrestant,
havien d'aprendre el castellà.
Catalans independence call".

Mark Arnld-Foster.
The Guardian"

(London, 20.4.1977)
També publicat al diari "AVUI

(30.4.1977)

TINTORERIA
MANACOR

c/ A al(mi Galmés, 1B • Tel. 55 18 03
MANACOR

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

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

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra venda de vehicles

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

el Barranc, 20 • Tel. 40 18 58 • Gènova

SERVEI OFICIAL

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

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

LDOS DE FABRICA

= fffftsuNsET
Fabricació, Exposició i Venda:

Joan Alcover, 8 - Tel. 77 14 02 - 07006 - CIUTAT

o SERVIAUTO
ARENAL S.A.	 OPEL 

.€19»

OPIO-

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

Porcella rostida • Escaldurns • Carn Torrada

Camí Vell de Sineu, km 5 • Tel. 42 87 12
tçdot
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EL DIARI DELS MALLORQUINS

SUBSCRIVIU-VOS-HI, ANUNCIAU-VOS-HI

AIGUA POTABLE
A DOMICILI

Als termes de Ciutat,
Marratxí i Llucmajor

Telèfon 74 27 68
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• BOBINATGES DE MOTORS
ELÈCTRICS EN GENERAL

• REPARACIONS DE:
- EINES I MAQUINÀRIA
PER A LA CONSTRUCCIÓ
- GRUPS BOMBES DE PRESSIÓ,

C.B. PISCINES I EN GENERAL
- COMPRESSORS D'AIRE I
SEMI-HERMÈTICS DE FRED
- MAQUINARIA D'HOSTELERIA
- MOTORS D'ASCENSORS

JOSÉ LUIS CRUZ SÁNCHEZ

FRANCISCO DEVESA PUIG

Pasatge Sirio. 8 - A STeléfon 27.77.418 . 0700507005 Ciutat  
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Ij legint l'altre dia la seva
carta al Diari Balears, vaig
romandre ben astorat.

f

Sembla mentida la cantitat de
• bogeries que diu vosté: Com se,-,

permet comparar els seus errors
amb els dels missers i els dels met-
ges? No veu que això no té cap ni
peus? Com pot dir que se li ha fet
publicitat gratuita, quan l'únic que
se li ha dit és que és una mala ende-
vinaire?. Després ens conta que
té bons amics catalans, és clar que

sí, el mateix que jo en tenc d'es-
panyols, i aquest no és el proble-
ma' del nostre país, el problema
són els espanyolistes, que ens
volen fer creure que els mallor-
quins som espanyols i que la nos-
tra Ilengua no és la catalana. Vosté
demana si som o no som una auto-
nomia, doncs jo Ii ho diré, més
que una autonomia som una coló-
nia, una colònia d'Espanya. Per-
qué ens diu que ens vol posar dins
un barco i enviar-nos cap a Cata-

lunya? Seria molt més fácil si vosté
agá-as sa granera i partis cap a la
seva estimada Espanya, vosté que
diu que estima tant la nostra llen-
gua i que fa els seus escrits en cas-
tellà. La nostra llengua no está recu-
lant perquè els forasters i els
estrangers no la parlen. Els pro-
blema son els mallorquins com
vosté, que intoxiquen a la gent amb
la beneitura de que el mallorquí
no és català. Vostè hauria de Ile-
gir n'Anselm Turmeda al seu

bre "La disputa de l'ase", quan diu:
" Som fill de Déu, de nació cata-
lana, nascut a la Ciutat de Mallor-
ca". Parlam del segle XIV, aques-
tes son les nostres arrels históri-
ques i culturals. Vosté diu que som
un poble sobirà que vol ésser lliu-
re i no colonitzat. Que més vol-
dria jo que fossim un poble lliu-
re i no colonitzat per l'Estat espa-
nyol com som ara.

Vosté demostra una incultura
¡una molt mala educació quan diu:

"Tothom sap lo aficionats que son
a les bombes". Vull creure que això
fou un moment en blanc a la seva
vida d'endevinaire, i esper que se
disculpi, sinó II hauré de recordar
que l'únic mallorquícondemnat per
terrorisme fou en Jaume Marto-
rell,que va calar foc al repetidor
de TV3, un mallorquíespanyolista
gonella que quan escriu diu les
mateixes bogeries que vosté.

Li desij molta de son en la seva
vida professional, i em permeti que
Ii digui dues coses: la primera, si
fosté fora un peix, aquesta vega-
da l'haguessin pescat per la boca;
la segona és que si vol continuar
fent d'endevinaire, se compri una
altre bolla de vidre, perque la que
té l'enganya. Adéu.

CONTESTANT A LA SENYORA CORTÉS
JAUME SIMONET I BORRÀS

Resistir la seducció de les marques
/
j 'aire que respiram és com-

post d'oxigen, hidrogen i
publicitat. Només cal donar

un cop d'ull a l'entorn i comptar les
marques, logotips i eslògans que ens
vesteixen i vesteixen els nostres
objectes més quotidians.

Aquest fenomen no deixa indi-
ferent i provoca reaccions que van
des de l'aprovació entusiasmada fins
a la condemna més encesa. La
publicitat neix amb la revolució
industrial. En aquell moment desa-
pareix el tracte directe entre el pro-
ductor i el comprador. El produc-
te, que ara és fabricat en cadena,
esdevé al-Inútil per al consumidor.
Això es resol amb la publicitat. A
partir d'aquest moment la compra
d'un producte estará motivada amb
les garanties del fabricant, expli-
cades a través dels mitjans de comu-
nicació habituals.

La decisió de compra no la pre-
nem només amb la raó. La imatge
amb qué el fabricant presenta el seu
producte juga un paper molt impor-
tant. Quan deim "imatge", fem
referencia a quell conjunt d'estímuls
que, sense ser pròpiament l'objec-
te a comprar, l'acompanyen i sus-
citen unes vibracions que inciten
el nostre desig. Les garanties que

ofereix el fabricant, embolicades
amb una bona imatge, és el que ano-
menam "publicitat".

Tot acte de compra és un risc.
El consumidor es desproveirà d'uns
diners..., cal que la publicitat l'a-
nestisii, potser amb arguments
objectius, vinculant el producte a
experiències de realització perso-
nal. En el sistema econòmic de lliu-
re mercat, la publicitat intenta ser
la cara amable que fa sostenible el
capitalisme. La unidimensionalitat
de l'homo economicus queda ensu-
crada amb les vinculacions etèries
per?) efectives que estableixen els
missatges publicitáris entre dos
principis: "Major producció, major
venda, major benefici" i valors
antropològicament irrenunciables:
felicitat, llibertat, tranquil.litat...

Quan presenta un gest solidari
d'una campanya del Tercer Món, la
publicitat ens humanitza. Quan pre-
senta un gest egoísta que ens faci
comprar el darrer model, la publi-
citat esdevé regressiva. La clau no
passa ni per una guerra a les mar-
ques ni per una convivencia passi-
va, sinó per aprendre a llegir al publi-
citat, per posar-nos davant d'ella com
els subjectes actius i lliures que
volem ser.

Aquesta situació es torna peri-
llosa en persones i etapes de la vida
(per exemple, en l'adolescència) en
qué el subjecte suporta una "crisi
d'identitat". Crisis d'aquest tipus
poden ser molt dures; i la tempta-
ció de superar-les per mitjà del fals
recurs a les marques, enlloc de
resoldre la crisi, la converteix en
crónica i fa el subjecte increíble-
ment dependent. Les marques aug-
menten abusivament els preus: i el
que es paga no és una millor qua-
litat, sinó una falsa terapia al pro-
blema resolt de la pròpia identitat.

Alguns suggeriments per a
consumir millor sense ser
consumits

1. Descobrir que alguns pro-
ductes de grans magatzems, sense
marca, són tan bons com els que
tenen renom, i molt més barats.

2. Fer "zapping" o boicot par-
cial o total a aquelles cadenes de
televisió, radios, diaris, etc., que
superin una proporció raonable d'a-
nuncis.

3. Aturar-nos a mirar els objec-
tes que utilitzam personalment i pre-
guntar-nos fins on acceptam d'es-
devenir anuncis ambulants dels

nostres pantalons, bruses, bosses.
4. Quan ens toca anar als grans

magatzems (paradisos del consum),
fer algun gest que ens mantengui
lúcids a l'esguard de la seducció abu-
siva: diners justs, llista feta de bell
antuvi, anar acompanyat...

5. Quan creiem que una cam-
panya publicitaria fereix descara-
dament uns principis ètics mínims
(engany, pornografía, violència i
manipulació), cal donar uns passos.
Primer, escriure ala casa anunciant
per tal d'exposar alió que ens sem-
ble inadmissible, demanant una
eventual retirada de la campanya.
En cas que la resposta ens resulti
insatisfactória podem moure'ns
judicialment a través de la associació
de consumidors. No ens ha d'es-
tranyar que la marca en qüestió faci
el que calgui per estar a les bones
amb el client o per estalviar-se, pre-
cisament, publicitat negativa.

Manual del teleespectador
madur
De teleporqueria a telealiment

En aquell temps en qué la gue-
rra era gairebé una ocupació comu-
na a toUncietat, Erasme (je Rot-
terdam Va eSériure, ums*btet d'in-- 
tenció semblant a aquestarticle, titu-
lat Enquirion (=Manual) del soldat
cristià.

Copiant-li el títol, podem acep-
tar que avui una ocupació comuna
de tot el gènere humà és la de tele-
espectador. Això fa que el ciutadà
normal es converteixi de vegades
en anormal, per causa dels "cule-
brons" llatinoamericans, d'"espec-
tacles de la realitat" o nascuts a casa
nostra, de manipulació informati-
va articulant armes subtils, de gue-
rres despietades, d'audiència en la
qual no compta gens l'ètica dels con-
tinguts, de futbol alienadors com
en ple franquisme, i fins i tot de
dibuixos animats amb mediatitza-
dores intencions morals i comer-
cials.

Tots els analistes de la nostra
societat es queixen d'aquesta situ-
ció: la televisió ens idiotitza, impe-
deis la comunicació entre famílies,
ens torna sedentaris, exagera la nos-
tra tendència a les coses fàcils, atro-
fia la nostra creativitat... Expres-
sions com les de "teleadicte", "tele-
porqueria" i "caixa beneita" són
suficientment expressives. D'altra
banda, renunciar absolutament a
la tele pot ser una radicalitat invia-
ble: la televisió conté grans possi-
bilitats d'informació i d'educació
comunicativa i artística. No hau-
ria reillailapidar tants diners, però
en això podria ajudar-la el públic...
Del col.lectiu Cristianisme i Jus-

tícia

S.A.T.
"ANTENES ,OAN"
C/ Regal, 1 (cantó C/. Manacor) 4

Tel. 27 81 03
07007 Ciutat

OFERTA DE LA QUINZENA:
ANTENA PARABÓLAJC.A

18.000 PIES.



Fa 8 mesos que n'Esteva Tolosa ha obert
l'Oficina d'Assegurances Alianz Ras a
la barriada dels Foners de Ciutat.

Fa 8 anys que en Gabriel Llaneras, natu-
ral d'Esporles, va obrir el Taller Llane-
ras de reparació de cotxes a la barria-
da dels Foners.

Fa 40 anys que la Familia Alcover
regenta la Joieria Alcover a la barria-
da de Pere Garau.

AUTO-RADIO 33
AUTO-RÀDIOS ALARMES CAR HI-FI

VENDA
	

C/ Patronato Obrer, 5
MUNTATGE
	

07006 Ciutat
SERVEI TÈCNIC 	Telf. 46 63 19 

»PIES Al/
REMES%COME RC IAL 

JA M
VENDA DE PINTURES
PER A L'AUTOMÒBIL
C/. Capita Corié,'20 Ä. Tel. 77 02

46 07006 Ciutat.
- Móvil: 989 68 30 45
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El bisbe de Mallorca fa més cas
als forasters que als mallorquins

COMPRAU PRODUC-

TES MALLORQUINS".

Aquest eslògan, molt emprat

pels nostres polítics avui en dia, no

és altra cosa que una pantalla on

camuflen la seva hipocresia i false-
dat. 1 aquesta hipocresia i falsedat,

a l'hora de protegir allò que és el nos-

tre patrimoni polític, cultural i econò-

mic, arriba a ser ofensiva.

D'aquesta manera aquests líders

polítics,empresarials, sindicals del

món cultural i del món religiós, des-

prés del discurs afalagador cap a "lo

nostro", no dubten d'abdicar d'allò

que ens diferencia d'altres cultures,

rales i nacions, que és la nostra Ilen-

gua. D'aquesta manera, aquets líder

s traeixen Mallorca i vénen la nos-

tra llengua per uns vots, per doblers,

per aconseguir afiliacions... i els

capellans, estúpidament, no se sap

ben bé per que.

D'aquesta manera, els partits

polítics, fins i tot aquells que s'ano-

menen "nacionalistes", per aconse-

guir alguns vots dels immigrants,

renuncien a defensar allò que és més

sagrat del nacionalisme, que és el

patrimoni cultural i la llengua prò-

pia. Baix de cap punt de vista, és

negociable per a un nacionalista el
renunciar a la defensa de la llengua

dels mallorquins.

En quant als empresaris, l'únic

comentari que se pot fer d'aquesta

gent, a l'hora de defensar la nostra

llengua, és qualificar la seva actitiit

de vergonyosa.

El món sindical pertany a la

immigració espanyola, i això justi-

fica el poc interés que demostra

aquest sector per la llengua catala-
na.

El món cultural a Ciutat -salvat

d'honroses excepcions- está format

per associacions forasteritzades,

per suposat, no figura entre les seves

inquietuts i objectius la lluita per la

reivindicació de la llengua catalana.

D'aquesta manera, amb la implan-

tació de noves religions i sectes. com

pot ser l'Església Evangélica de Fila-

delfia o els Testimonis de Jehová-

que empren la llengua castellana i
mai la catalana, hi hem d'afegir ara

l'Església Católica, que si be abans

era mallorquina, als municipis que

banya la Badia de Palma, ha renun-

ciat a la tradició de les seves arrels

de manera vergonyosa i s'està con-

vertint en l'església dels immigrats,

especialment de la població anda-

lusa que afincada a s'Arenal, Ciutat
i Calvià, ens pretén colonitzar cul-

tural, lingüística i religiosament.

No podem oblidar que ja tenim

la "Feria de Abril", els tallers de sevi-

llanes a tots els centres culturals de

Ciutat i de Calvià. Ara, hi hem d'a-

fegir l'arribada des d'Andalucia de

"La Virgen del Rocío" (La Blanca

Paloma) i la imposició de les "misas

rocieras" (de la roada), a Ciutat i a

Calva, a càrrec de les germandats

d'immigrants andaluso-castellans, i

la reculada a que esta sotmesa l'es-
glésia de Mallorca. Tot això ampa-

rat i protegit pel nostre bisbe Teo-

dor.

Cal que facem algunesreflexicas:
És que ja no serveix la Mare de

Déu de Lluc?

És que una de les dues és la ver-

tadera, o no ho són cap de les dues?

La forastera, per ser-ho. Será

Fa 30 anys que en Sebastià Roig, de
Llucmajor, amb en Francesc Ramis, se
va fer càrrec de la Botiga de Cafés
Nuevo Mundo a la barriada deis Foners
de Ciutat.

millor pels feligresos, pels cape-
llans i pel bisbe?

Ens espera un futur en el qual

tendrem a Lluc dues marededéus?

La Mare de Déu de Lluc i la "Vir-

gen del Rocío"?

Será aquesta la manera de ferdues
comunitats religioses i lingüístiques
a Mallorca?

Pot ser que a algunes persones,

aquestes questionsels semblin

intranscendents. Però per qui esti-

gui concienciat de fer una comuni-

tat cohesionada a Mallorca, si que
els hi trobarà. I fins i tot, és probla-

ble que vegin clara la agressió que

pateix Mallorca a càrrec de la cul-

tura, la llengua i la religió espanyo-

la-andalusa. Pere Felip Buades

Fa 16 anys que en Sebastiá Nicolau regen-
ta la Sabateria Nicolau a la barriada de
Pere Garau. Una sabateria especialitzada
en sabates amb formes pera cada tipus
de peu. Abans aquesta sabateria esta-
va al carrer Velázquez de Ciutat.
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N'Encarna López regenta des de fa 3
	

Fa 15 dies que en Sebastià Garí, de Son
anys una botiga de cent a la Soledat. 	 Ferriol, s'ha fet càrrec de la Perruque-
Abans la tenia a can Pastilla. 	 ria Sebastià a la barriada de Pere Garau.

Carnisseria
i Xarcuteria

Coth 4Affmo
ELABORACIÓ PROPIA D'EMBOTITS

SALVADOR PIÑA AGUILO C.E.
ciSureda 5 Tel. 27 67 60

PALMA DE MALLORCA 	 }



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A 1 9 11t11 de Mallorca

Nom 	
 
DNI 	

Cognoms 	 Tel. 	

ATENCIO
•.uEsscaruiv iilueturenssmolazucnuct iepser cupó

• Escriviu dins el requadre el text

Ompliu aquest cupe i enviau-lo a:
1°311)1r11, de Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE  

1 9112411 de Mallorca18 15 DE FEBRER DE 1997

PETITS ANUNCIS

BORSA
MOBILIARIA

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

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

Deixaria cambra doble a
casa compartida, jardí i
hortet. Molt econòmic.
Preferentment gent jove. A
Santa Ponça, urb. Galatzó.
Tel. 671419.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

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

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

9
PER IL.LUMINAR
LA SEVA LLAR

ELÉCTRICA
NYEGOS
Jaume Balmes, 45 •  Telèfon 29 56 18

07004 Ciutat de Mallorca

El Trio musical Metropolitan
s'ofereix per actuar en ball
de saló per a la tercera
edat, Inserso o hotels.
Preus econòmics, Tel.
652674.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es confecciona o arregla
qualsevol peca de vestir,
cortines, coixins, etc. Tel.
771005.

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

Televisors, vídeos, ràdio-
cassettes, elsels arreglam.
Electrónica J. Garcies. C/
Francesc Frontera, 10. Tel.

264335. Coll d'en Rabassa.

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

Grup que té com a finalitat
aconseguir la máxima difu-
sió de l'independentisme
arreu de la Nació Catalana.
Escriviu-nos i vos enviarem
material de mostra editat.
Esperam idees col.labora-
cions, tot es ben rebut.
Apartat de correus 13.203-
08080 Barcelona.

PERSONALS

Industrial de 50 anys.
500.000 al mes. Desig
conèixer dona senzilla, no
fa res si té fills, que sia
amorosa i dolça. 717354.

Relacions públiques viuda
de 41 anys, bona situació,
bona presència, esdeveni-
dor resolt, desig amistat
amb senyor culta d'edat
similar a la meya. 717354.

Arquitecte, 49 anys, bona
presència, 500.000 al mes,
desig amistat senyora
culta, formal i sense proble-
mas. 719534.

Viuda 65 anys, molt distin-
gida, bons ingressos i un
cor gran. Desig conèixer
senyor culta, 712064.

Industrial, 47 anys, ingres-
sos elevats, pisos, cotxe,
negocis; desig amistat amb
senyora de 30 a 40 anys,
que sia seriosa i sense pro-
blemes. 719534.

Atreveix-te a cridar-me! Jo
també ho necessit, me trob
sola. Tenc amistats, però
me manca l'amor. 716385.

És que l'amor no té poder
damunt tu? Industrial de 39
anys. 500.000 al mes, pis,
xalet, cotxe. Desig casar-
me. 717354.

Viuda, 55 anys, sense fills,
negocis propis, pisos,
estalvis; desig refer la
meya llar amb senyor culte
entre el 55 i els 68 anys.
717354.

ATS, 32 anys, viuda i amb
una nina, sense problemes
econòmics, desig amistat
amb senyor formal.
719534.

Separat de 28 anys, tenc
una bona feina, som sen-
zill, amant de la llar i tenc la
vida resolta. Desig refer la
meya llar amb al.lota de la
meya edat. 712064.

Enginyer de 36 anys, fadrí,
futur assegurat, bona pre-
sència i molta d'il-lusió. Me
vull casar amb al.lota serio-
sa entre el 25 i 36 anys.
719534.

Senyora de 27 anys, alta i
atractiva, desig amistat for-
mal amb senyora i senyore-
ta entre els 20 i els 40 anys.
726385.

Divorciada de 57 anys, 1'70
d'alta, currota i elegant amb
estudis superiors, pis i
estalvis importants. M'agra-
dada refer la meya llar amb
senyor culto. 712064.

Separada de 32 anys, estu-
dis universitaris, cotxe i
apartament, visc sola. Vull
amistat amb senyor formal,
m'és igual el seu estat civil.
726385.

Viuda de 57 anys, 1'65 d'al-
ta, sentimental, pis, cotxe,
estalvis... M'agradaria co-
nèixer senyor mallorquí,
culta i sense problemes.
726385.

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

Vull deixar d'ésser esclau
dels castellans. Cap partit
polític m'ajuda a aconse-
guir la llibertat. Me vols aju-
dar tu? Telefona'm al 964
531 175. Josep Casalta.

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

Al-lots i al-lotes! ens agra-
daria cartejar-nos amb gent
de tots els Països
Catalans, des de Perpinyà
a l'Alguer, les Balears i
València, de 17 a 21 anys.
Escriviu-nos les vostres
contribucions per la inde-
pendéncia i de segur que
formarem una gran penya
catalanista i independentis-
ta. 'saben Canela i Cinta
Arasa. Apartat 129-43830
Torrendenbarra.

Als Països Catalans es fa
molt bona música! M'agra-
da, però, en especial la que
surt de Mallorca a càrrec
d'en Tomeu Penya. Inde-
pendentistes, si somnieu
en una nació lliure plena de
música catalana i de vibra-

cions nostres, escriviu-me:
Francesc Bujet. Passeig
del Migdia, 32-2-3-17200
Palafrugell.

Ens .agradaria cartejar-nos
amb al-lots i al-lotes que
com nosaltres estiguin pen-
jats/penjades per Lax'n
'busto i que defensin la
nostra !lengua. Raquel
Llagostera Costa.
Gardènia, 4-08880
Cubelles.

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

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

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

Empresari de 43 anys.
Divorciat sense fills. Casa,
cotxe i un parell de nego-
cis. Vull conèixer al•lota
sensEt fills ni problemas.
712064.

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

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

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

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

15Kiqiáli:d4ish anys. Alt,,
culte i imant de la llar i dels
nins. Cerc senyora dolça i
afectuosa. 712064.

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

Separada de 40 anys.

Amorosa i simpática. Vull
refer la meya llar amb se-
nyor formal. 712064.

Metge retirat. Som ben
curro i agradable, 1'76 d'alt.
Vull conèixer senyora de
gran cor. 712064.

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

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

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

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

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

Cercam gent entre els 18 i
els 45 anys per excursions,
sortides, etc. Abstenir-se
els qui vagin de mala fe.
Apartat 1.792 Ciutat.

ENSENYANÇA

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

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

Per a tots aquells i aquelles
que vulguin Iluitar contra



PETITS ANUNCIS

l'invasor, contra els traï-
dors, contra l'explotació
obrera, i per una terra lliure
i catalana, els Maulets te-
nim obert l'apartat de cor-
reus 349 C.P. 43480 de Sa-
lou (Tarragona), per a qual-
sevol informació o col.labo-
ració contra l'ocupant.

Motos
Salom

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

S obér bia
"Home cregut, home perdut".
"Molta fressa i poca endres-

sa".
(Refranys catalans)
"Qué és la soberbia, sinò fam

d'una altesa pervera?
La soberbia no és pas gran-

desa, sinòinflor. No és igual la
solidesa macissa que la buidor
inflada. Qui s'infla per afora, per
dins está estripat.

La sobérbiaés la mare de totes
les errades, l'arrell del pecat, i
doncs, la porta de l'infern.

L'enveja és filla de la sobér-
bia, que és mare que no sap ser
eixorca. ma on fa cap tot seguit
infanta.

Amb la sobérbia perds tot
allò que hom t'ha donat.

S'havia endurit la sobérbia
de tanta inflor que tenia, no podia
passar per la porta estreta. I Qui
es féu Camí: crida: "Entreu per
la porteta estreta".

"De vegades, uns vicis, que
són claríssims, són vençuts amb
uns altres d'amagats els quals gen

tinguts per virtuts, i llavors hi
campa la soberbia i una altivesa
d'agradar-se a si mateix que es
causa de la ruina".

(Agustí, bisbe d'Hipona, a la
actual Tunísia, durant la caiguda
de l'Imperi d'Occident, s. IV-V).

"Presumpció, arrogància, ira,
barroeria, ignorància: aquests són
els trets de qui es troba sota el
signe d'allò demoníac".

(Bhagavad bita 16:4, molt
antic llibre hindú).

"De fet, quan l'ànim s'infla per
tenir molts súbdits, també es
corromp per la supèrbia, adulat
per la mateixa altura del poder".

(Gregori el Gran, bisbe de
Roma, a "Regla Pastoral", vers
450-604).

"Qui menysprea les coses
petites, a poc a poc decaurà".

(Sir 19:1).
"Estamos a punto de morir-

nos de éxito".
(Felipe González, el "dios" del

PSOE, l'any 1992).
"Temor de Ilahvé és avorrir

el mal; la soberbia i l'arrogància
el mal camí".

"Abans de la desfeta viu la
sobérbia, i abans de la caiguda,
l'esperit

(Rei Salomó, el savi, devers
l'any 1000 a.C., a Proverbis 8:13
i 16:18).

"Perquè convertiren la
de llur ornament en soberbia, i
feren les imatges de llurs fasti-
gosos ídols, per ço els ho con-
vertí en cosa repugnant. En mans
d'estranys la lluiríperqué la saque-
jassin... hi entraran els invasors".

(Profeta Ezequiel 7:20-22,
oracles devers 592-571 a.C., abans
i durant les deportacions de
Babilónia).

"(Déu) escampà els superbs
entre els pensaments de llurs cors.
foragità els poderosos dels trons,
i exaltà els humils".

("Magnificat", de Maria, Lluc
1:51-52).

"Déu dóna gràcia als humils,
i resisteix els superbs".

•	 (Jaume 4:6). Q

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

N 'Asnar demana a Pujol:
escolta, Jordi, les monges

tenen ales? En Pujol u diu que no.
Aleshores m'he tirat un pingüí!

121212

Demanen a González Ortea si
és cert que és del servei d'in-

tel.ligéncia del CESID. González
respon: Mandeeeeeee? Servicio
de inteliqué?

125-212

paraigües? I l'autor ho nega
jurant per Déu, infringeix aquest
manament. El tercer, santificarás
les festes. No només acudint a
missa mitja horeta. Ha de santifi-
car-se en tots els sentits i no
robant-me el paraigües. El quart,
honrarás a ton pare i a ta mare. I,
qui més pare que jo, a qui tothom
diu pare, excepte els fills que em
diuen oncle? Doncs, a mi m'han
deshonrat robant-me el parai-

giies. El cinquè, no matarás. No
només la mort física, sinó també
la mort psicológica. I a mi m'han
assassinat fotent-me el paraigües
de la sagristia. El sisé no forni-
ca... Ostres! Ara record on vaig
deixar el paraigües!

121212

On és que les persones tenen el
pel més arrissat? A África!

En Mátigues va a l'apotecaria i
demana un preservatiu pel

nas. L'apotecari pregunta: En tot
cas, deu voler dir per la llengua?
En Mátigues replica: No, a mi el
gust no em molesta. És l'olor!

121212

Aen Tarabini, quan era jesuita,
li va desaparèixer un parai-

gües. Convençut que li havia
robat una beata, va decidir aclarir-
ho a la missa del diumenge.

Avui explicaré els deu mana-
ments. El primer; estimarás Déu
sobre totes les coses. I no només
Déu, sinó també a mi, com a
representant a la Terra, i no m'es-
tima qui m'ha fotut el paraigües
de la sagristia. El segon, no
prendràs el nom de Déu en va. Si
jo us demano, algú m'ha fotut el

NATALICI? ANIVERSARI?
CASORI? NOCES D'ARGENT?
No us trenqueu les banyes pensant en regals o
peregrinant per botigues de 20 duros, regaleu subs-
cripcions de VIIVIrlIt, d'un any, de dos anys o de

cinc anys als vostres essers estimats.

Feu país, familia i amistat tot alhora.

DIGAU-LOS-HO amb rs,.zetig/

Ot.IN -ToN	 NI

ISI.A.ZOVEZ, NI SETté. 19.,

6L NEOsADog

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

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

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

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

Professora titulada fa clas-
ses de solfeig, piano i har-
monia. Individuals i en grup.
Tel. 756114. Magdalena.

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

Si voleu intercanviar adhe-
sius, revistes, informació,
etc, sobre el tema d'allibe-
rament nacional, escriviu a
l'Associació «Xak.51%r» Rd-
meu». Apartat de correus,
36. 43480 La Pineda. Tarra-
gona.

El Consell Nacional Català
ofereix diversos Ilibres, gra-
tuïtament, a tot aqueli que
els els demani, al voltant
dels drets i història de la
comuna patria catalana.
Podeu escriure a l'Apartat
15.071 de Barcelona-
08080.

Si voleu rebre informació
sobre les Joventuts d'Es-
guerra Republicana
(JERC), i rebre els nostres
butlletins, escriviu ara
mateix a: JERC-Illes.
Santiago Russinyol 1, àtic.
07012 Ciutat de Mallorca.

Estam interessats en un
intercanvi cultural amb per-
sones i institucions dels
Països Catalans que desit-
gin informar-nos sobre el
passat i el present del dits
països i estiguin interessats
en qüestions vinculades a
l'Argentina. Escriviu-nos a:
Baigorria 1337 .200 Ros-
ario-Argentina.

Acció Cultural del País Va-
lencià i el Bloc Jaume I ja
és a Internet. Si voleu inter-
canviar propostes d'ncció i
lluita, o informar d'activitats,
etc., podeu connectar:
ACPV @v1c.servicorn-es

BORSA DEL
MOTOR

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

Si vol un cotxe nou de la
nostra gamma, vén9ui i en
parlarem. Agència
Renault. Tel. 413867. Son
Ferriol.



EL PLAER DE BEURE
Brandi Suau
Gran reserva

FI
,41 consum de licors a les

Illes ha estat, i és, més
  popular que els vins. És
una imatge força habitual, en
un bar, sintir demanar una copa
d'herbes o un palo, un combinat
de Xoriguer o bé una copa de
Suau, que també pot acompa-
nyar el café.
Els cellers del brandi Suau
foren creats a Cuba l'any 1845,
per un mariner mallorquí que
navegava a bord del vaixell de
vapor "El Mallorquín". L'any
1851, el celler es translladá a la
Plaça de Francesc Garcia Orell
(més popularment coneguda
com la plaça de les Columnes)
de Ciutat. Actualment, es troba
situat en una antiga farinera des
Pont d'Inca, de la qual se n'ha
aprofitat el soterrani com a lloc
d'envelliment, degut a les seves
condicions d'humitat i tempera-
tura, essenciáls per a la criança
del brandi.
A partir de les holandes, que
són un destil•lat de vins sans

que conserven els productes
secundaris própis del vi (aro-
mes etc.), es ferá el brandi.
Aquest destil•lat roman en
bótes de roure americà o de
Limousin, ja que el roure és
capás de convertir, en major o
menor mesura, una materia
ardent i rude, com l'alcohol, en
un producte avellutat com el
brandi.
Aquest brandi presenta un color
ambre, net i brillant. En nas
destaquen els aromes de
criança en roure (vainilla), junt
amb notes pròpies del destil-lat.
En boca deixa una primera
impresió dolça i melosa, amb
un final que deixa sentir l'alco-
hol amb uns tocs de caramel.
Una copa de Suau és ideal per
rematar aquests menjars panta-
gruèlics que s'ofereixen durant
les grans festes.
Suau. Bodegas y destilerías de
Mallorca. C/ Cabana,12 Pont
d'Inca. Tel. 600802- Francesc
Grimalt Q

Les dones, una
majoria discriminada

L'informe de la "Associación Pro Derechos
Humanos" (APDH), juntament a dades sobre mar-
ginació de minories ètniques o socials, dedica un
capítol a la discriminació de les dones, el 52% de
la població de l'Estat espanyol. La APDH demana
als poders públics, entre altres coses, que doni
prioritat a les directives de la Comunitat Europea
contra la discriminació de la dona.

Segons dades de La Mujer, en cifras, de
1 — Instituto de la Mujer", la proporció de dones a
l'atur supera el 23%, mentre que la dels homes no
arriba al 12%. Qualitivament, les dones fan les fei-
nes pitjors i les més mal pagades, ja que reben per
la seva feina entre un 20 i un 30% menys que els
homes, inclús en casos d'igual preparació i expe-
riencia. Una dona amb formació superior i més de
deu anys d'experiència professional, percep un
salari/hora brut de 1.175 ptes., mentre que un
home en idèntiques condicions en percep 1.495
ptes.

Segons un treball de la professora Rosa
Quesada, del total de convenis col.lectius de l'any
passat, només un 16% introdueix mesures a favor
de la dona, dels quals només una desena part con-
titueixen accions positives o penalitzen l'encalla-
ment sexual a la feina.

La APDH demana als poders públics que incen-
tivi les empreses que promoguin iniciatives contra
la discriminació i que introdueixquin als seus con-
venis collectius mesures d'acció positives per a la
igualtat de la dona treballadora. Proposa que també
s'obligui a distribuir els permisos de maternitat
entre el pare i la mare, "evitant d'aquesta manera les
reticències a contractar dones". Redacció.

Això era i no era, això i només un
personatge de pes. Era un diumenge
dematí, a un poble mallorquí. Era un dia
de fira. Tot anava com una bassa d'oli;
però vet ací, que allá enfora es veien un
estol d'homes vestits anb traques blaus,
ei! Sabeu que hi anaven d'embalats,
pareixien enmidonats, passaveu. fent sa
mitja i, com si hagués passat un fibló,
sortí un gorá tot furiós de darrera aquel]
estol d'homes. Començà a cridar, crida
que te crida: Qué no saps que aquesta
no és sa bandera mallorquina? Que no
saps que sa Constitució diu que sa nos-
tra bandera és sa des castellets? El
menudel.lo Català acovardat Ii digné:

Senyera també és la meya bandera.
uasi es va desgargamellar de tant de

cridar aquest gorá i més quan va llegir:
Estimem la Nostra Terra i Dignifiquem
els seus Fruits!!! La ràbia li va revenir i
cridant cada vegada més fort deia:  Això
que está escrit és català, no és mallor-
quí! S'escriu "Estimem sa nostra terra i
dignifiquem ets seus Això és
català, ets un català. El menudel.lo pen-
saya: Sí, som Català. Ves cap a
Catalunya! No ets digne de vendre res a
Mallorca. Au fora! Si jo quet aquí no
vendrás res. El menudello Català pen-

Estlinen la nos

me valguen darrera ells i, no'va tornar a
venir. I aquí s'acaba el conte des gorá
que se volia menjar un menudel•lo
Català.

Aclariments: anava passant el
dematí i me digueren: Que no saps qui
és aquest personatge? No, vaig dir jo.
Idb és en Tolo Güell. Que has dit? Si, és
en Tolo Guéll. Güell si que me sona, se
que a Ciutat hi havia un bar que se deia
Bar Güell. Però Tolo no me sona gens ni
mica. S'acabà sa fira, i quan vaig arribar
a ca nostra, pee ullada al diccionari petit
d'en Francesc de Borja Moll, i res.
Miraré els més grossos idó; mis el de
d'Antoni Maria Alcover i l'Enciclopèdia
Catalana i res de lo mateix. Vaig sopar i
de quatres m'en vaig en el café i deman:
Coneixeu la paraula Tolo? I me digue-
ren: Aquesta paraula vé de Bartolome. 1

tra terra que aquesta és la nostra guerra.

jo vaig pensar: Penó si aquest nom és
espanyol. Ara, ara ho veig. Els colors de
la senyera varen fer enrabiar al Gorá. I
jo no me vull malpensar. Per acabar vos
diré que segons l'escriptor català Josep
Pla, el nom més mallorquí que ell trobà
quan vengué a Mallorca fou el de
Tomeu, que és el meu; Tomen  Català.

I ara, el menudel-lo Català, dos con-
sell fi vol donar al Gorá: Primer per no
perdre els cabells: Si els cabells vols
guardar/ has de deixar de llepar/ el cul
als del Partit Popular. El segon consell
és aquest: La curtor, gotzo te fa tornar/
i si te vols aprimar/ has d'aprendre,/ un
poc més de Català.

Nota de la redacció: Aquest cas va pas-
sar a la Fira de la Perdiu de Montuïri.
Un goa, és un ase pare.

Petit homenatge a Mossén
Antoni Maria Alcover

Un gorá que es volia menjar
un menudel.lo Català
TOMEU CATALÀ

saya, jo ignorant: Deu
ésser un "doctorot",
ell tan grossot, en filo-
logia mallorquina, i
no gosava treure el
cap. Però tot d'una
que deixaren de veu-
rer-se l'estol de" tra-
ques blaus, aquest
gora va fugir cametes

ESPECIALITAT EN:
COTXOS IMPORTACIÓ

Antoni Pibas, 17 - Tel. 46 88 03 - 07006 Ciutat

dAGNEvi
"IARELP
SERVEI TÈCNIC  
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Mon pare sempre
deia: «Va bé
tenir amics, fins

i tot a l'infern». A l'infern -
si me toca anar-hi- no sé si
n'hi tendré d'amics per?)
aquí, a la terra, sí que en
tenc i molts.

A més d'apreciar el que
val una vertadera amistat,
els meus amics m'han
ensenyat moltes coses entre
elles receptes de cuina.

Miguel i Margarita són
dos amics ciutadellencs que
han contribuït a fer més
extens el meu receptari i,
com que vosaltres sou
amics meus, ens en diré un
parell de receptes d'aquelles
que vaig aprendre a la meya
darrera visita a Menorca.

Pilotes amb salsa
d'ametlles

Ingredients:

300 grams de carn
capolada
Una llesca de pa mullada
de Ilet
Un ou i un vermell d'ou
100 grams d'ametlles
torrades
Un tassó de llet
Cinc tomátigues de
ramellet
Dos grells
Farina

julivert, senyorida
Ofi, sal, pebre bo

Capolarem la llesca de
pa mullada de llet, els
grells, dos alls, un brot de
senyorida i ho mesclarem
amb la carn capolada, un
ou, sal i pebre bo. Amb
aquesta pasta formarem
pilotes, del tamany que vul-
guem, les enfarinarem i les
fregirem dins una paella

amb oli. En estar fregides
les posarem dins una grei-
xonera plana.

Per fer la salsa torrarem
les tomátigues i sis alls, ho
pelarem tot i ho capolarem.
Després ho posarem dins
l'oli de fregir les pilotes (si
n'hi ha massa en decanta-
rem un poc), Ii afegirem les
ametlles torrades i capola-
des i ho farem coure un

Poc.
Abocarem la salsa

damunt les pilotes i hi afe-
girem un tassó de llet i un
vermell d'ou. Ho farem
coure, a poc foc, uns 10
minuts, anant amb cura que
no s'aferri.

Cu,scussó

Ingredients:

100 grams de panses
400 grams d'ametlles
crues capolades
400 grams de sucre
400 grams de pa sec rallat
200 grams de saïm
Llimona rallada

Posarem les panses en
remull un parell d'hores
abans d'emprar-les, les
farem degotar i les mescla-
rem amb la resta d'ingre-
dients.

Posarem el sabia dins un
greixonera, la posarem al
foc iii anirem afegint, a poc
a poc, la pasta obtinguda.
Ho hem de remenar tot el
temps perquè no s'aferri.

Quan veurem que la
pasta está ben ¡ligada la
decantarem del foc i segu-
rem remenent-la una estona
més. L'abocarem dins una
safata ¡larguera, i la com-
pondrem donant-li forma
com si fos un massapà.

La cuina de na Tonina
Receptes de
Ciutadella (1)
ANTONIA SERRANO I DARDER
Autora del llibre Les receptes de na Tonina



Edats de la vida
"L'home arriba pipioli a cada
edat de la vida; cada edat té el
seu aprenentage".
(Chamfort, 1741-94).
"Qui no té la intel.ligéncia de la
seva edat té tota la desgràcia".
(François Marie Arouet de
Voltaire, 1694-1778, filòsof
il.lustrat francés).
Infantesa:
"Ni encara que feu el posat d'un
sant, d'un mártir o d'un heroi, la
mirada infantil us descubrirá la
malicia secreta, i hom u conei-
xerà que us l'ha descoberta en la
sena actitut envers vosaltres".
(M. Máterlinck, 1862-1949,
escriptor flamenc i premi Nobel
de Literatura).
"Gent novena', .de no res gran
meravella".
"Carn que creix, no pot estar atu-
rada".
(Refranys populars).
Joventut:
"Com tots els joves jo em propo-
saya ser un geni, per() afortuna-
dament hi va intervindre el
riure".
(Lawrence Durrell, escriptor
britànic).
"En algun temps de l'adolescèn-
cia jo desitjava ardentment d'ati-
par-me de les coses d'ací baix, i
tal com un arbre novell brostava
pertot d'espesses i ombrívoles
branques. Jo també em vaig lliu-
rar atrevidament a diversos i fos-
cos afectes i passions, i així es va
enllestir la bellesa de la meya
ánima; i, en agradar-me jo

mateix i en desitjar agradar i
semblar bé als ulls d'altri, vaig
tornar-me pudent i podrit davant
els Vostres".
("Confessions", Agustí d'Hipo-
na, 354-430, Nord d'Africa).
"El procés de passar de la joven-
tut romántica a la maduresa cíni-
ca, triga normalment 15 anys.
Quan triga 15 minuts més, el pas
és massa rabent i el seu resultat
ens cou".
(B. Shaw, escriptor irlandés,
premi Nobel de Literatura 1925).
Maduresa:
"Va abandonar els seus desvaris i
plaers;
cast s'ha fet en amors i festes.
El seu deler ja no és el beure vi,
ni va dan-era per desvirgar joves
gaseles.
Ja era tems que el cor despertás
i es desenpallegás dels vels que
el colgaven...
Esforça't, ánima, arremanga't,
deixa
de seguir la passió, amb les seves
bogeries.....
(lbn Hazm, "El Collar de la
Coloma", any 1022, a Xàtiva).
"Qui a quaranta no s'atura, a cin-
quanta no endevina i a seixanta
desatina".
"Home madur, home segur".
(Refranys populars).
Vellesa:
"Amb prou feines comprenem
les ruines fins a la diada en qué
nosaltres mateixos ens hi tor-
nam". (H. Heine, 1799-1856,
escriptor alemany).

"Les campanes, com els vins
anyosos, s'afinen en envellir. El
seu càntic es fa més ample i sub-
til; perden els seus tons agres i
verds".
(Joris-Karl Huysmans, 1848-
1907, escriptor francés).
"Quan em diuen que sóc massa
vell per fer alguna cosa, mir de
fer-la de seguida".
(Pablo Picasso, artista exiliat
autor del Guernika).
"Busca consell en els vells, per-
qué ells ja van veure els rostres
dels anys i ja van oir les veus de
la Vida. Presta atenció per més
que el seu consell et faci nosa".
(Jibran Khalil Jibran, 1883-1931,
escriptor-artista libanés).
"Molts d'anys, molt afanys i
molts desenganys".
"De fil prim és teixida la nostra
vida".
"Refranys"
Mort:
"En llegir acó, jo que ara sóc
visible m'hauré fet fonedís,
Llavors serás tu qui, dens i visi-
ble, s'adonarà dels meus poe-
mes...
I imaginarás que en series de
feliç si em fos donat de viure en
la vostra época, i ser el vostre
company.
Que sia, dones, com si estigués al
costat vostre (No penseu gaire
que no seré aleshores a la vostra
vora)".
Walt Whitmann, 1819-92, poeta
nord-americà de la fraternitat).
Fons de Documentació. 12

OBERT DES DE L'ANY 1976

CARRER DE JOAQUIM VERDAGUER, 12. TELF. 266721 S'ARENAL DE MALLORCA

SI T'HA AGRADAT AQUESTA REVISTA

NO ET TALLIS I TELEFONA AL

26 -5C) 05

I LA T'ENVIAREM CADA QUINZE DIES

L'ESTEL de Mallorca
EL DIARI DELS MALLORQUINS

SUBSCRIVIU-VOS-HI !!
ANUNCIAU-VOS-HI !!

1 91 ,1211 de Mallorca  15 DE FEBRER DE 1997 21

Catalunya Ràdio: Els informatius
les tertúlies radiofòniques

Fa 10 anys que en Teo Salom, natural
de Barcelona, regenta el Taller Teo Náu-
tica a la barriada de la Coloma de Ciu-
tat. Arregla embarcacions neumátiques
i motors fora borda.

En Fidel Solsona, natural de can Pas-
tilla, és l'amo del Club Body Factory

a la barriada dels Foners de Ciutat. En
Fidel és campió i mestre de culturis-
me.

S obre l'informació política que
emet Catalunya Ràdio i, elida,
redida i tornada a oir la filo-

sofia de l'emissora vers els informa-
tius i les tertúlies polítiques, propós
canviar l'eslògan actual de l'emisso-
ra que es "Catalunya Ràdio, la
Ràdio Nacional de Catalunya", pel
de "Catalunya Ràdio, la Ràdio
Nacional de l'Estat Espanyol a
Catalunya", ja que pens que seria un
eslògan més propi i just, donat del
qué, qui i com parla als informatius
i a les tertúlies polítiques.

Catalunya Ràdio s'autodefineix
com a Nacional, per?) en canvi, a
nivell nacional estatal català, es a
dir, emetre informació política
sobre el que s'està pensant, gestant,
i configurant per organitzar el nos-
tre própi Estat i oferir a la societat
catalana (de Salses a Guardamar i
de Fraga fins a Maó), la possibilitat
de votar una Constitució pròpia que
configuri el nostre sistema nacional
dels Països Catalans, l'emissora es
manté hermèticament tancada en
banda i, políticament, l'informació
que emet del que passa als Països
Catalans és sempre dins d'una visió
d'Estat espanyol, i a més en un per-
centatge descaradament inferior i
sobre temes sense transcendència a
nivell estatal català en comparació
amb el volum d'informació política
de l'Estat espanyol i dels espanyols,
fet que, al meu entendre, está impe-

dint en gran mesura la possibilitat
de desvetllar l'interés nacional de
nosaltres els catalans, per engres-
car-nos a construir el nostre propi
Estat i situar-nos també en l'àmbit
polític, de tu a tu, amb la resta d'i-
dentitats, Nacions i Estats del món.

Al meu entendre, si volem de
veritat contribuir a construir un
Estat propi, Catalunya Ràdio hi té
molt a fer, ja que és una emissora
de gran abast territorial i, si en els
espais dedicats a la política, infor-
ma del que es cou en el sentit
nacional català, tan des del punt de
vista "oficial", com desde qualse-
vol punt de vista "extraoficial", i si
en els debats i tertúlies polítiques
s'hi convida a periodistes, artistes,
polítics, pensadors, científics,
humanistes, historiadors, econo-
mistes, joves, vells, pares i mares
de familia, etc., que tinguin clar
que no som espanyols, sinó cata-
lans,que tenguin clar que desitjam
un estat propi i que informin, expli-

quin i prioritzin el que passa en
l'àmbit dels Països Catalans, valo-
rant d'aquesta manera les persones
que hi viven, i valorant el que passa
en aquestes terres de parla catalana,
aspecte aquest que, la meu enten-
dre, a Catalunya Ràdio está, pel
moment, molt Iluny de que sigui
una realitat.

Propós que es faci un programa
especialitzat, que ajudi a construir
el nostre propi Estat, un Estat que
ens mereixem i, que des de tots els
punts de vista ens és legítim i
necessari per a la preservació de la
nostra identitat catalana.

Políticament parlant, i a nivell
d'Estat, la Nació Catalana no exer-
cirà, ni es construirá mai, ni será
internacionalment reconeguda de
manera oficial, si no s'engresca a
tothom en aquest objectiu, i
Catalunya Ràdio, ha de contribuir
en aquest nivell, apart d'utilitzar la
llengua catalana. Oriol Espona -

Terrassa

Als polítics
Que s'aclaresqui el misteri
dels mil milions despistats,
Que a l'Estat dtien miseri
no saber qui els ha guardats.
Lo més graciós des cas,
és que ningú no en sap res,.
Si zavilen, fent repàs,
ningú quedará sorprés.
Amb honrada democràcia
no haurien d'estar enbullats,
que será una desgràcia,
demostrar, que els han
robats.
El passar-se sa pilota,
ha donat bons resultats,
altra cas, si no és resolta,
pagarem, pobres honrats.
De polítics pesseteros
molts n'estam escalivats,
quan arriben en es duros,
ja deixen d'ésser honrats.
Ells fan retalls a diari,
a tots els contribuients,
fan pagar lo necessari,
per quedar rics i contents.
Escandell



Fa 24 anys que en Francesc Gibert va
obrir la Carnisseria Gibert a la barria-
da de la Coloma de Ciutat.

N'Apol.lonia Canals, natural de sa Fobia,

regenta des de fa 9 anys la Pastisse-
ria Guay a la barriada de la Coloma de
Ciutat. Es un lloc on s'hi pot seure una

estona, menjar i prendre café.  
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Glos
Durant la Guerra Civil
CLIMENT GARAU I SALVA

es

41= nC=31>	 1=1> Aeln
Quan hagis Ilegit aquest periòdic,

si no en fas la col.lecció,
regalal a un amic, veí o parent

EL PAÍS HO NECESSITA

Després sa guerra acabada,
a tots feren presentar
hagueren de declarar
sa obra realitzada
Pels feixistes indagada,
republicà i comunista,
de la FAI i anarquista
fou molt metoculitzada,
amb molta de precisió,
tots els fets se senyalaven
a cada un li posaven
és pecat pel pecador,
qui no tengués relació
en política i sindicat
aquest era assenyalat
lliure de sa qüestió.
Però aquell anarquista
que el trobaren 'senyalat
era molt gros es pecat
lo mateix es comunista,
a una molt negra llista,
els a varen senyalar
també es republicà
los va sortir hora trista.
De sergents a zenerals,
el qui va ser comissari
duent un molt gros calvari,
varen ser trists els finals.
Cada dia tots germans
'naven al Camp de la Bota,
aquesta va ser se ordre,
que morissin 'fusellats,
no hi havia apel.lació,
ningú sortia en defensa,
tothom anava alerta,
amagant el seu color,
era sa situació
se pot dir ben complicada,
el català estudiava,
es moment lliberador.
Més d'un milió en contaren
que los feren presoners,
tanques i altres armaments
a sa plaça entregaren,
el personal el tancaren,
a camps de concentració,
no hi havia distinció
ses graduacions cremaren.
Els judicis començaren
des d'aquell primer moment,
per mantenir tanta gent,
molts de problemes crearen,
per motius adelantaren
ses causes aplicar-los,
a molt d'ells fusellar-los,
si qualque motiu trobaven.
Tots els valors varen perdre,
aquells homes tan valents,
íos engronsaven els vents,
prims com cordes de guiterra.
'Vien perduda sa guerra
'vien de ser castigats,
pels seus germans detestats,
per ésser de pan esquerra.
Tot el que s'alliberá
des grup d'afusellament,
li donaren s'alicient,
pic i pala manetjar,

en Franco va programar
aquell gran Vall des Caiguts,
en aquells treballs feixucs,
molta de gent se va emprar.
Arxó era un detall,
per matar tot es contrari,
aplicant aquest calvari,
perquè no estorbas mai.
Un món de calamitat
aquest Franco mos dugué,
aquell que en va estar bé,
qui duu el rosari penjat,
per tenir autoritat,
va fer, lo que ell voldria,
seva astúcia empraria,
tenint plena llibertat.
Sota el dosser el passetjaven,
aquell home inmortal,
que el Pare Celestial,
des del cel lo inviaren.
Els capellans anunciaven
aquest fet tan gloriós
amb sos flametjans sermons,
en veu alta proclamaven.
Quaranta anys va governar
a s'Estat com ell volgué,
l'amo de tot se va fer,
molta de gent el guarda.
De tots va desconfiar,
dins el seu cor entraña,
un mal que no en curaria,
el seu cos se va escorxar.
El setanta cinc morí,
en Franco el dictador,
tota sa gent amb raó,
prengué diferent camí.
Sa llibertat va venir
per tota sa gent honrada,
ella viu tranquilitsada,
sa veritat es així.

Indesinenter
Nosaltres sabíem d'un únic senyor
i veiem com esdevenia gos
envilit pel ventre
per l'afalac del ventre, per la por,
s'ajup sota el fuet
amb foll oblit de la raó que té.
Arnat, menjat de plagues,
sense parar llepava
l'aspra rriá que l'ha fermat,
des de tant temps al fang,
i hauria estat senzill de fer
del seu silenci
un impenetrable, altíssim,
va triar la gran vergonya, mansa,
dels lladrucs.
Mai no hem pogut, per?),
desesperar, del vell vençut,
i elevem en la nit
un cant a crits,
car les paraules vessen de sentit
l'aigua, la terra, l'aire, el foc són
seus,
si s'ha arriscat un cop
a ser qui és.

Caldrà que digui, de seguida: prou!
que vulgui ara caminar de nou,
alçat sense repòs per sempre més
haurem salvat el poble contra el
vent.
Salvat el poble, ja amo de tot,
no gos mesell, sinó l'únic senyor.
Mai no hem pogut, però...

Salvador Espriu

Raimon ahir
(Diguem no)

Ara que som junts
diré el que tu i jo sabem
i que sovint oblidem:
Hem vist la por
ser llei per a tots.
Hem vist la sang
que sols fa sang-
ser llei del món.
No,
jo dic no,
diguem no.
Nosaltres no son d'eixe món.
Hem vist la fam
ser pa per a molts.
Hem vist que han fet
callar a molts
homes plens de raó
No ...

Canço del
remordiment

Quan la nit és un vell armari
tot ple de records
quan la nit és un vell armari
i ens porta la cançó.
Quan es beu i es viu amargament
aquesta nostra soledat,
quan la nit és un vell armari
i ens porta la cançó.
La cançó que torna sempre,
la cançó que sempre torna
quan la nit és un vell armari
i ens porta la cançó.
Si saps d'on vens
i on no vols anar,
per qué la lluita et cansa
i encara et fa por?
Si saps qué vols,
per qué, per qui no ho fas?
Per qué, per qui?
Ben endins viuen les paraules,
les paraules que no ens deixen
morir

quan la nit és un vell armari
i ens porta la cançó.
La cançó que torna sempre,
la cançó que sempre torna,
quan la nit és un vell armari
i ens porta la cançó.

Raimon

Si em mor
Si em mor,
que el cant sigui ja realitat,
les esperances siguin fets
i que d'altres continuïn

• el que nosaltres hem començat.
Si em mor,
quin absurd descans-
jo per sempre,
lluny de tot el que més estime,
lluny de tot el que més vull.
Si em mor,
que el cant siga ja realitat.

Raimon

Si un dia vols
Si un dia vols,
si un dia tornes,
em trobaràs sempre.
Si un dia vols.
Potser més sol,
potser més trist.-que sempre,
si un dia vols,
si un dia tornes.
Encara és forta la lluita
i queda tant per fer,
si un dia vols,
si un dia tornes.
Si un dia vols
si un dia tornes,
deixaré els llibres
per abraçar-te.
Quan vulgues
quan ho trobes.
Si un dia vols,
si un dia tornes.
Raimon

Fa mig any que n'Antoni Benítez ha obert
la botiga Olympus Esport 1 Nutrició a
la carretera de Manacor de Ciutat.

Fa 25 anys que en Josep Lluís Cruz va
obrir el Taller álBobinatges Cruz a la
barriada de la Coloma de Ciutat.
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(Amb aquesta corrosiva i
punyent Illa en Calma -Edició de
la Diputació de Valencia-, s'ence-
tava l'any 1984 la publicació de
tots els treballs d'assaig, narrativa
i poesia guanyadors dels premis
"Francesc Vergara").

Els nostres escriptors encara
no poden viure d'allò que
escriuen

A qualsevol societat amb una
cultura normalitzada no és gaire
dificultós trobar escriptors que
viuen d'alió que escriuen. Al País
Valencià però, els literats -sobre-
tot els que fan literatura en
català- troben serioses dificultats,
àdhuc, per veure el seu treball
imprés. 1 escriure en eixes condi-
cions és una acció prou heroica.

Al nostre àmbit lingüístic la
normalitat la constitueix l'anor-
malitat establerta dels premis i
concursos literaris. No és lògic
trobar editorials que cerquin als
escriptors, ni molt menys l'e-
xistencia de persones que com
feria Caio Mecenas amb artistes i
escriptors llatins com Horaci,
Virgili, Várius o Properci, apa-
drinen escriptors "difícils".

Així, malgrat que com algú
ha dit "L'existencia de premis
demostra el subdesenvolupament
d'una cultura", la supervivencia
de la nostra literatura depèn, avui
al nostre país, en prou mesura de
l'esforç per, de moment, seguir
oferint als escriptors la possibili-
tat d'uns concursos amb unes
dotacions econòmiques adients,
amb uns jurats seriosos i l'edició
dels seus escrits amb uns mínims
de dignitat.

Els premis literaris i la
supervivència de l'autor'crític
en una societat hostil a la
cultura

L'autor de Lilia en calma,
Miguel López Crespí, nat a sa
Pobla (Mallorca), com s'ha dit a
"Sena d'Or" és "un dels princi-
pals exponents de la nova narra-
tiva mallorquina" (Joan Triadú).
En tot cas Crespí ha estat l'es-
criptor més premiat de tota l'àrea
cultural catalana. 1 encara que els
premis literaris tenen sovint mala
imatge de conxorxa, o reducte
d'inèrcies, cal reconèixer que
aquesta mena de convocatòries
tenen un paper molt important en

la producció de la nostra cultura:
una cultura tantálica o, potser
agónica, que malda, esforçada-
ment, per normalitzar-se.

L'ala en calma de M. López
Crespí, el millor 'libre de
contes publicat a València
l'any 1984 (Josep Lozano)

Dones bé, Villa en calma és
un dels millors llibres de contes
publicats a Valencia aquests
darrers anys. M. López Crespí,
amb el recurs del monòleg inte-
rior, i també amb l'estructura,
paraules i claus narratives de la
rondalla, i amb un llenguatge
fresc, ágil, treballat, orlat de

mallorquinismes, ens parla d'un
món actual i d'una Illa en cendres
mitjançant uns personatges
angoixats, desencantats o corat-
josos, com és el valent protago-
nista de "En Pere-cerca-sa-lliber-
tat".

Tot text denota sempre l'opció
política de l'autor

Els contes de López Crespí
són contes polítics, encara que tot
text de qualsevol escriptor deno-
ta, sempre, l'opció política de
l'autor; en aquest cas, però tots els
contes són compromesos, d'una
evidencia ben palesa (no oblidem
que López Crespí milita d'ençà fa
molts d'anys en la més conse-
qüent esquena mallorquina) on
sura obsessiu i gairebé omnipre-
sent, com l'espasa de Damocles,
el perill d'una involució, que se-
nyoreja sobre la inconsciencia, la
desidia i l'alienació de cada dia.
Josep Lozano Lerma (1)

(1) Josep Lozano Lerma és un
dels autors valencians més
importants del segle XX. L'any
1979 guanyà el premi "Andró-
mina" en els VIII Premis Octubre
amb la seva novel • la Crim de
germania. També és autor dels
llibres Poemes home-terra i
Històries marginals entre molts
d'altres. 12

LLIBRES QUE CAL LLEGIR

L'Illa en Calma, de M. López Crespí

•

En Daniel Martí regenta des de fa 9 anys la Pizzeria Can Tanos a la Soledat. A
la fotografia amb els seus col•laboradors.

Els germans Coll,des Coll den Rabassa, amb el seu mecànic, al Taller sa Bici de
la barriada deis Foners de Ciutat. Se dediquen a la venda i reparació de les bici-
cletas de montanya.

Fa 94 anys que la Família de can Vola Vola regenta el Forn Can Vola Vola devo-
ra l'Església de la Soledat.

Fa 17 anys que en Josep Lluís Barceló regenta la botiga Sanitaris Barceló devora
la Porta de Sant Antoni de Ciutat. Son pare, Miguel Barceló, va obrir aquesta botiga
al Terreno l'any 1941 i l'any 1963 la va mudar a l'actual emplaçament. A la fotogra-
fia podem veure l'Hostal ses Enramades, on avui ha ha la botiga Barceló.

HAN DIT
HAN DIT

HAN DIT
-411111 HAN DIT

Planas Sanmartí, periodis-
ta: Nosaltres no som
Espanya, sinó que som ba-
lears i pertanyem a Espanya
i, en tot cas, som l'Espanya
insular per imperatiu legal.
(...) Qué fa el Partit Popular
de Balears? (a banda de
barallar-se, és ciar, i de pro-
curar que mitja dotzena de
prohoms no vagin a parar a
la presó o hl tornin).

Nadal Batle, catedràtic de
la UIB: No crec que hi hagi
cap motiu d'alarma social
patriótica a causa de la inva-
sió dels prussians perquè
aquests paguen, no com uns
altres que cobren. El que és
temible és una aliança hispa-
no-alemanya (semblant a la
ianqui-jamaicana). Histò-
ricament, ja hi ha hagut
coblisions semblants. (...) Ara
com ara, estam immersos
dins un cercle viciós. Els
mallorquins venen trasts als
alemanys, els serveixen a
taula i els fan el Hit En gene-
ral, els doblers que en cobren
segueixen, entre d'altres, els
següents camins: uns se'n
van als cofres de la Hisenda
de Madrid, uns altres servei-
xen per comprar .articles
d'ostentació com ara els cot-
xes de luxe. (...) Si no fos pels
intermediaris (Espanya), la
irrupció dels nibelungs seria
pacífica i reconduible, són les
sangoneres de sempre que
ens haurien de fer por.

S2S212

Joan Huguet del PP:
Agradi o no, UM és el nostre
aliat natural.

Cristòfol Soler, diputat del
PP balear: El PP balear cami-
na per una espiral que el
podria deixar en minoria en
el Parlament.

121112

Jaume Santandreu: Di-
gníssim aforat, honorable
Dama Pons, no heu anat
mai tan errat de comptes
amb això del rentat d'imat-
ge. Els qui ens ficam a treu-
re clots de fems sabem que
només hi ha una manera de
fer-ho, que és ficar-s'hi
sense manies. Per la mateixa
cosa, el que pretenem és
tenir la consciència neta i la
imatge bruta. Mirau per on,
tot a l'enrevés de vós.
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Nom oficial: República de Cuba
Superficie: 110 860 km'.
Població: 10 750 000 h.
Capital: L'Havana (2 059 000 h.)
Ciutats principals: Santiago de
Cuba (390 000 h.),Camagüey (275
000 h.) Holguin (218 000 h.)
Esperança de vida: 76 anys (mitja-
na de l'Amèrica Central i del Sud:
67 anys.
Alfabetització: 96%
Religions: Católics,ateus, protes-
tants.
Llengues: Espanyol (oficial)
Unitat monetària: peso cuba
Renda per càpita: 1509 dòlars
Despesa	 pública:	 educació
(14,02% del PIB), defensa 11%)

Introducció
La República db Cuba és un

estat de l'América Central, situat a la
mar de les Antilles o del Carib, a
l'entrada del golf de Mèxic i pocs
quilòmetres al sud del tròpic de
Cáncer.

Está constituït per l'illa de Cuba,
la més extensa de les Antilles (104
945 km 2), la de Juventut (o de
Pinos), al sud-oest de l'anterior (de
2200 km 1), i uns 1600 illots o cayos

(de 3715 km' en total).
L'extensió del país és, dones, de

110 860 km'.
L'illa de Cuba, la més occidental

de les Grans Antilles, té forma allar-
gada: uns 1200 km, de longitut total
i un amplada compresa entre els 145
km i els 32 km.

Cuba és l'únic país socialista
d'Amèrica i un dels pocs que hi ha al
ntón (després de la desaparició de
l'URSS i dels règims comunistes de
l'Europa de l'Est), malgrat el blo-
queig persistent i exhaustiu (econó-
mic, polític i social) imposat pels
Estats Units. Cuba és coneguda
arreu pel seu procés revolucionad,
que ha aconsegrit -tot i tratant-se
d'un país subde -e.wolupat- donar
menjar i sostre	 tota la població
sense excepció,	 més d'assegurar
ensenyament i sanitat gratuïts i de
qualitat, i d'assolir objectius impen-
sables per a la resta del Tercer Món
en tot allò que fa referencia al
desenvolupament humà.

També s'ha de tenir en compte el
prestigi dels seus líders revoluciona-
ris històrics, en especial Fidel
Castro i d'Emesto Che Guevara.

El contetx històric
Els habitants autòctons de Cuba

pertanyien al grup arawak. A l'oest
hi havia els més antics, els guanaja-
tebey, que practicaven el comunis-
me primitiu; al centre els sibonéy
(pescadors i agricultors), que consti-
tdin comunitats primitives: els taï-
nos hi van arribar més tard, a l'est, i
representaven la implantació de la
societat agrícola i sedentaria,- amb
un mode de producció tributad.

Les dificultats que travessa Cuba
han obligat a establir l'enomenat
període especial en temps de pau,
per tal de dedicar els escassos
recursos disponibles a les prioritats
més urgents: l'autoproveiment deis
productes de consum bàsic i les
activitats que permeten obtenir divi-
ses, sobretot el turisme. L'es-
cassetat de petroli ha fet que es torni
a l'ús de la tracció animal en l'agri-
cultura. A la il.lustració, el conreu
del tabac a la provincia de Pinar del
Rio.

Les costes cubanes varen ser
vistes per Colom el 27 d'octubre de
1492, però la conquesta no es produí
fins el 1511. No dotada de metalls
preciosos i amb una població indí-
gena que desaparegué en poques
dècades, Cuba no tingué gaire
importancia dins de l'Imperi
Espanyol fins al desenvolupament
de l'estratègic port de l'Havana, al
final del segle XVI. Aviat s'introduí
a l'illa la canya de sucre -d'origen
africà- juntament amb esclaus
negres perquè la conraessin. Cuba
s'especialitza en la producció de
tabac per a la metropoli i de bestiar
per alimentar a la població de
l'Havana. La gran expansió de la
canya de sucre -i en menor mesura
del cafe- des de la fi del segle XVIII
provoca un fort creixement econò-
mic, i un augment de la població
blanca i del nombre d'esclaus. El
tipus d'economia que prevalia a
Cuba a l'arribada dels refugits realis-
tes d'altres territoris llatinoameri-
cans, que es van establir a l'illa, van
fer que no hi hagués mroviments
independentistes fins el darrer terç
del segle XIX.

La independencia
La proclamació de la república a

Yara (1868) desemboca en la guerra
dels Deu Anys (1868-78), on es des-
tacaren els herois cubans Carlos
Manuel Céspedes i Antoni Maceo.
La derrota davant dels espanyols,
pero:), ratifica l'abolició de la esclavi-
tut (1886). La ruïna de molts terra-
tients cubans permeté l'entrada dels ^
nord-americans, mitjançant la com-
pra d'hisendes cubanes. La guerra de
la independencia (1895-98) fou ini-
ciada per José Martí, Máximo
Gómez, i Antoni Maceo. L'explosió
del cuirassat nord-americà Maine a
l'Havana va ser l'excusa' dels Estats
Units per intervenir-hi. Després del
tractat de París (1898), l'illa  passà a

ser governada i ocupada militarment
durant tres anys pels nord-ameri-
cans.

La república de Cuba fou pro-
clamada el 1902 amb importants
concessions als Estats Units: la
imposició de l'esmena Plattel 1901
(els nord-americans es reservaven el
dret a intervenir militarment a Cuba)
i la cessió de la base de Guantánamo
el 1903. Cuba esdevenia una mena
de protectorat nord-americà (és el
període de le "república mediatitza-
da"), especialitzat en el monocultiu i
l'exportació preferencial de sucre
(1'5 milions de tones de producció
el 1901 i 7 el 1952), amb una gran
concentració de la terra i de la pro-
pietat, una polarització social crei-
xent i una forta dependencia de les
importacions nord-americanes. La
revolució popular de 1933 va ser un
oasi enmig de dictadures militars
(Gerardo Machado, 1925-33;
Fulgencio Batista, 1939-44 i 1952-
58). El principal moviment de
resistencia contra Batista tingué lloc
el 26 de juliol de 1953, amb l'assalt
a la caserna de Montcada, a
Santiago, que fracassà però va donar
a conèixer al món la figura de Fidel
Castro ("La història m'absoldrà").
En dos anys, les guerrilles iniciades
a Sierra Maestra pels dotze supervi-
vents de l'expedició del veixell
Granma (desembarcats el 2 de
desembre de 1956 la costa sud-est
de l'illa) aconseguiren el poder i van
forçar la fugida de Batista (1 de
gener de 1959).

La revolució cubana
Durant els dos primers anys, el

nou règim va haver de prendre deci-
sionl populars i antiimperialistes (la
primera reforma agraria i d'altres).
L'obstruccionisme nord-americà (la
reducció i la supresió de la cuota
sucrera cubana i dels lliuraments de
petroli, entra altre<itftslires) i la res-
posta cubana (la nacionalització de
les propietats nord-americanes i l'es-
tabliment de convenis comercials i
financers amb l'URSS) conduiren el
1961 (any de la campanya d'alfabe-
tització) a la proclamació del caràc-
ter socialista de la revolució, a l'in-
tent d'invasió de Bahía de Cochinos
i al bloqueix total dels Estats Units a
Cuba. El model original cuba de
socialisme finalitzà amb el fracàs de
la denominada sufra dels deu

milions (1970), que dugué el país a
una institucionalització creixent
cord amb la práctica de l'URSS i de
l'Europa Oriental -el 1971 Cuba
ingressi al Consell dlAssistencia
Económica Mútua (CAÉM). En el I
Congrés del Partido Comunista de
Cuba (PCC), pel desembre de 1975,
es va aproViit una constitució N'ya
(ratificada per referéndum popular el
1976), una nova divisió política
administrativa del país, el primer pla

quinquennal i l'aplicació del Sistema
de Dirección i Planificación de la
Economía (SDPE), entre d'altres
mesures. El desembre de 1981 tin-
gué lloc el II Congrés del PCC, on es
reafirmaren els punts establerts en el
primer.

Les dificultats econòmiques
internes (els errors de l'SDPE) i
externes (la caiguda del preu del
sucre i el deute extern) van fer que el
1986 comencés l'anomenat Procés

de rectificació d'errors. A partir del
final de 1989 i, en particular, des de
1990, amb l'ensorrada del socialisme
de l'Europa Oriental i a l'URSS,
Cuba s'ha endinsat en una greu crisi
económica, que ha portat a establir
l'anomenat període especial en

temps de pau, ratificat pel IV
Congrés del PCC celebrat a Santiago
de Cuba a l'octubre del 1991.

El sistema de Govern
La Constitució actual, ratificada

en un referéndum celebrat pel febrer
del 1976, defineix Cuba con un estat
socialista d'obrers, camperols i altres
treballadors.

El poder suprem -legislatiu i
constituent- resideix en l'Assemblea
Nacional del Poder Popular, mentre
que el,PCC és la força dirigent de la
societat i de l'estat.

Cuba és una república basada en
la democracia directa, mitjançant la
qual els electors trien els seus repre-
sentants als municipis, cadascun dels
quals constitueix una Assemblea
Local del Poder Popular. Aquestes
Assemblees elegeixen l'Assemblea
Provincial del Poder Popular corres-
ponent, de la qual sorgeix l'Assem-
blea Nacional. Trenta-un represen-
tants d'aquesta designen el Consell
d'Estat, el president del qual és el cap
de l'estat i del govern, arrees que
des del febrer de 1976 ocupa Fidel
Castro, que també és el secretad del
PCC i el cap de les Forces Armades
Revolucionaries.

Etnia, cultura i llengua
La població cubana ha experi-

mentat diversos canvis històrics des
dels primers pobladors precolom-
bins, passantl pe] procés de la colo-
nització,'fins arribar a la! actímlitat.
Hi ha el 70% de població blanca
(procedent dels colonitzadors), el
124% de negra l'origen de la qual
són els esclaus africans) i el 17'3%
de mulats; el 0'3% restant pertany a
mestisos de negres i grocs.

Com que no hi queda població
indígena, l'idioma oficial i únic és
l'espanyol. Pel que fa a la religió, tot
i que no hi ha dades oficials, bona
part de la població no és creient.
Entre la creient la majoria és católi-
ca; hi ha a més, uns cent mil protes-
tants, i entre la població negra i la
mulata té una certa aceptació I sante-

ria (bruixeria) afro-cubana.

L'estructura i la dinámica
poblacionals

A Cuba al principi de la colonit-
zació (1511) hi havia uns 80 000
indígenes, però ja el 1529 només en
quedaven uns 3000 o 4000; les

epidèmies, el trebll forçat, els mal-
tractaments i els suicidis col-lectius
van posar fi pràcticament a la
població autóctona. Pocs anys des-
prés hi arribaren els primers esclaus
negres, que s'havien d'encarregar
del cultiu de la canya de sucre.
Durant els segle XVIII entraren al
país 300 000 esclaus negres i als
segle XIX prop d'un milió, amb la
qual cosa la població negra supera-
va la blanca amb escreix.

A la fi dels segle XVIII la
població total de Cuba era d'uns
300 000 habitants; cap al 1820 s'ha-
via duplicat, i cap al 1850 era apro-
ximadament d'I'2 milions de perso-
nes. Entre el 1853 i el 1874 fins i tot
es van establir al país uns 123 000
xinesos. Des de 1880, amb l'eman-
cipació dels esclaus, l'auge de la
economia sucrera i la independen-
cia posterior, el creixement de la
població s'accelerà notablement: el
1900 ja hi havia 15 d'hahitants; el
1920, prop de 3 milions; el 1950,
poc menys de 6 milions, i el 1958,
uns 7 milions.

El gruix d'aquest creixement
provenia de la immigració, ja que la
diferencia entre les taxes de natali-
tat i les de mortalitat era reduïda.
Durant les dues primeres dècades
del segle XX s'instal-laren a Cuba
250 000 antillans i un milió d'es-
panyols; si he no tots s'hi varen que-
dar, van fer variar molt la composi-
ció étnica de l'illa. Amb la revolu-
ció, els corrents immigratoris es van
aturar i, per contra, hi va haver sor-
tides -de carácter més o menys mas-
siu- de cubans cap a l'exterior. El
creixement demogràfic ha minvat a
partir del 1959, de manera que la
població era de 79 milions el 1965,
de 97 el 1980, de 1036 milions el
1987 i de 1075 milions a la fi del
1991.

Una de les conseqüències del
moviment immigratori secular ha
estat l'elevat índex de masculinitat
de la població cubana que, si bé ha
anat disminuint de manera progres-
siva, encara es manté per damunt de
la unitat. Durant el segle XX el
màxim es va assolir el 1931, amb
113' alomes ,per_cada 100 dones;
l'any 1990 aquest índex havia bai-
xat a 1012.

El comportament demogràfic de
Cuba és força-similar al dels països
desenvolupats: taxes baixes
reduccions contínues- de natalitat,
mortalitat i creixement vegetatiu.
Pel que fa a la taxa de natalitat, hi
ha un descens constant de xifres
(261 per mil el 1958 i 176 per mil
el 1989). La taxa de mortalitat es
caracteritza fonamentalment per ser
extremament haixa (7'3 per mil el
1965 i 6'4 per mil el 1989).

El desenvolupament humà
Cuba no és tan sols, i de molt,

el país més avançat de l'América-
Llatina pel que fa al desenvolupa-
ment humà -només es pot comparar
amb algun illa sinó que
en molts de camps fins i tot és com-
parable únicament amb els països
més desenvolupats. Si es conside-



Vista de Cienfuegos, capital de la provIncia del mateix nom. mentre que el
1965 la població urbana de Cuba era el 58% del total, el 1989 s'havia arribat
el 74%, un index que s'acosta molt als palos desenvoluptats. Als anys setan-
ta, d'una banda es va ampliar el nombre de províncies i de l'altra es va recluir
el de municipis, amb l'objectiu de cohesionar els nuclis de població relacio-
nar-los amb un centre dotat dels serveis bàsics.
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ren els drets més elementals de la
persona humana (alimentació,
habitatge, ensenyament, sanitat,
etc.), Cuba és l'únic país subdesen-
volupat i un dels pocs països del
món que els ha assegurat a tota la
població. Si es tenen en compte els
drets d'expressió, de reunió etc., a
Cuba hi ha restriccions per a tot
aquell que posi en dubte el procés
revolucionad, com a forma de pre-
servar la revolució, sobretot en
relació amb el poderós veí, els
Estats Units.

Cuba és el país del món -amb
xifres conegudes- que té la distri-
bució més equitativa de renda:
l'any 1986, el 20% més pobre de la
població rebia 1113 % de la renda
i el 10% més ric, el 201% (al con-
junt de l'Amèrica Llatina era, el
1975, el 2'3% i el 473% respecti-
vament).

Tota la població té garantida,
sense excepció, una alimentació
mínima a preus molt assequibles.
El 1962 s'implanta la cartilla de
racionament alimentad com a

mesura d'assegurar l'accés als pro-
ductes de consum bàsic a la pobla-
d&

Durant l'any 1961 hi hagué una
amplia i intensa campanya.d'alfa-
betització que gairebé va solucio-
nar el problema de l'analfabetisme
(passà del 236% el 1953 al 3'9% el
1969). L'escolarització obligatòria
cobreix tota la primaria i més del
85% de la secundaria. Totl'ense-
nyament -de molta qualitat - és gra-
tuït per a tota la població.

L'assistència sanitaria és un
dels èxits més coneguts de Cuba,
tant pel seu carácter gratuït com per
la qualitat, pel carácter preventiu,
pels avanços tècnics i científics, i
per l'acostament a la població.
L'esperança de vida és de 76 anys i
l'índex de mortalitat de nins de
menys d'un any és del 10 per mil el
1991). L'habitatge és un dels camps
on encara hi ha força mancances, ja
que, malgrat que la major part dels
habitatges tenen aigua corrent,
electricitat, bany, etc., molts són

reduïts i vells i no estan conservats
en les condicions idònies; d'altra
banda, no són suficients per a les
necessitats de la població.

La participació de la dona en
les activitats econòmiques augmen-
ta incesantment. El 1975 les dones
eren el 28% de la foro laboral acti-
va, i el 1988 havien arribat al al
302%. El 1988 les dones eren el
489% dels treballadors amb educa-
ció superior i el 419% del treballa-
dors amb educació técnica i profes-
sional. Tot i la legislació vigent
igualitària i les mobilitlacions de

les dones, el "masclisme heretat"

no ha estat suficientment erradicat

i, a més de treballar com els homes,
les dones s'encarreguen de les fei-
xugues feines de la llar i de tenir
cura dels fills.

La població econòmicament
activa

A Cuba el percentatge de
població econòmicament activa el
1975 era del 328%, mentre que el
1987 el mateix percentatge havia

pujat al 436%, grades sobretot a la
introducció permanent de la dona
en el món del treball. Així, la
població en edat laboral el 1975 era
del 478% del total delapoblació i
el 1987 , s'havia incrementat fins el
579%. D'aquesta manera, la propo-
porció de la població económica-
ment activa entre la situada en edat
laboral era del 686% el 1975 i del
753% el 1987. Les activitats pro-
ductives comprenen el 70% de l'o-
cupació (l'agricultura, el 19% i la
indústria el 22%) i de les no pro-
ductives, el 30% restant.

La població desocupada abans
de la revolució era el 25% de la
població activa. Després de la revo-
lució, en pocs anys la xifra va dis-
minuir fins atansar-se a la plena
ocupació. Les dificultats del final
del decenni següent van fer que el
3'4% d'atur el 1988 s'incrementés
fins el 6% aproximadament, el
1991 (dades estimades, no ofi-
cials). De la Geografia Universal
d'Edicions 92. I/

Fa un any que na Victòria García va obrir
la Floristeria Eura "Yedra" al carrer dels
Reis Catòlics de Ciutat.

Na Maria Massanet, natural de son-
Servera, regenta des de fa 20 anys el
Bazar Massanet a la barriada de ses
Veles de Ciutat.

Fa un any que en Mateu Noguera ha
obert la Perruqueria Sa Pista a la
Plaça de Sant Francesc de la Soledat.

Fa 10 anys que en Llorenç Verger va
obrir la botiga Mochen S.A. de cons-
trucció d'instal.lacions esportives, com
camps de tennis, piscines etc. a la
barriada de ses Veles de Ciutat.

N'Ernestina Pujol és l'administrativa del
Taller RPM Esport de reparació de cot-
xes a la barriada dels Foners de Ciutat.

Fa 2 anys que en Ricard Wymore regen-
ta el Taller de Metalúrgica Perlideco
a la barriada dels Foners de Ciutat. Fabri-
ca portes, finestres i més coses.

N'Estrella Viqueira, natural de Galicia,
fa 8 mesos que ha obert la Perruque-
ria Estil a la barriada de la Soletat.

En Pere Pons, natural d'Inca, fa un any
que ha estat nomenat delegat de Lògic
Control, una firma d'informàtica, a
Mallorca. Té la botiga al carrer de Mana-
cor de Ciutat.

Na Maria Mates, del Pla de na Tesa, va
poc temps que ha obert la Sabateria
Mates a la Soledat.

Fa 3 mesos que la familia d'en Caries
Buselham s'ha fet càrrec de la Cafete-
ria Ruta 66 a la barriada de ses Veles
de Ciutat.

Fa 28 anys que na Virginia Salvan, natu-
ral de Sevilla, va obrir el Saló Virginia
a la barriada de ses Veles de Ciutat.

En Marc Teruel regenta des de fa 17 anys
el Taller Autos Marcos a la barriada dels
Foners de Ciutat. Els vespres en Marc
forma part d'una orquestina que sona a
un local de s'Arenal de Mallorca.
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Història (La política del passat)
Política (La història del present)

En Jaume Garau és l'amo des de fa 30
anys de Palma Plax, un taller de manu-
factures de plàstic a la barriada de la
Coloma de Ciutat. El titular del taller és
la seva dona, na Maria Cladera.

N'Antoni Rosselló és l'amo de l'Agén-
cia Renault a la barriada deis Foners
de Ciutat des de fa 17 anys. Son pare
en Josep Rosselló va obrir aquest taller
fa 35 anys.

Fa 13 anys que n'Antoni Salvé va obrir
la botiga Hidro Balear a la barriada deis
Foners de Ciutat. Ven tot allò relacionat
amb l'aigua com piscines, depuració d'ai-
gues etc.

"Un poble deixa de ser analfabet
quan aprèn a llegir i escriure... la
pròpia història".
(Paolo Freire, pedagoc brasiler).

"Una civilització en creixement pot
ser definida com a harmonia entre
els seus components -economia,
política, cultura-. I, segons el
mateix principi, podem definir una
civilització en desintegració com
aquella on aquests tres elements ja
no guarden harmonia".
(Arnold J. Toynbee, "Estudi de la

història").

"Una sensacional i sobtada caiguda
des d'una situació d'aparent omni-
potencia és per cert la sort caracte-
rística d'una potencia bárbara d'una
edat d'heroica... Per àmplies que
hagin estat les conquestes d'aquests
guerrers (huns, mongols...), van ser
incapaços de crear institucions. La
sort que corregué l'imperi d'un gue-
rrer tan refinaJ i comparativament
civ.litzat com Carlemany, ofereix
una dramática il-lustració d'aqueixa
incapacitat".
(Arnold .1. Tonynbee, "Estudi de la

histbila").

"...Els qui no saben d'història acos-
turnen a no tenir criteri polític, o a
tenir un criteri apriorístic que per
qualificar-lo d'una manera o altra

s'ha acabat per dir-ne filosòfic..."
Enric Prat de la Riba,1870-1917,

cartes a Joan Manyé i Flaquer).

"L'estat és un ens polític, artificial,
voluntari; la Pàtria és una comunitat
histórica, natural, necessària. El pri-
mer és obra dels homes; el segon es
fruit de les lleis a que Déu ha sujec-
tat la vida de les generacions huma-
nes".
(E. Prat de la Riba, 1894)

(E., la mort de cuatre nines negres
en un atemptat racista). "Llur mort
ens diu que ens cal treballar apas-
sionadament i sense descans... No
són pas mortes debades. Déu sap
extreure bé del mal. La història ha
c'emostrat repetidament que els
)atiments immerescuts són redemp-

tors. La sang innocenta d'aquestes

nines pot ben bé ser la força
redemptora que dugui claror en
aquesta ciutat a les fosques".
(Martin Luther King, cap negre dels

drets civils i pastor babtista assassi-

nat, 1929-68).

"El món, tal com és, no pot ser el
lloc (global) del regne de Déu (1'
Cor. 15:5). Ha de ser del tot capgirat.
Hi ha una alienació fonamental que
no permet una bondat perfecta, una
identitat plena ni una absoluta feli-
citat. Realització i alineació hi
caminen sempre plegades. D'ací
que, per molt optimista que la fe
cristiana es profeci, haurà de predi-
car sempre, i també, la paciencia de
suportar i acceptar l'inevitable i ens
ensenyarà a ser autocrítics i discer-
nir els esperits. Hom en dedueix la
permanent actualitat de la teologia
de la creu que sempre denuncia
l'optimisme desmesurat".
"Quan hom proclama la terra com a
realitat darrera, quan el poder de
l'home és considerat com al factor
decissiu de tot, apareixen utopies
que proclamen un ordre nou i un
món novell, però no ens treuen l'a-
marga sabor de le coses velles...".
("Parlem de l'altra vida", Leonard

Boff, teòleg anatemitzat per la

Cúria vaticana).

"Era el temps de la lluita i les idees,
era el temps dels llibres i dels càn-
tics,
dels amics i de les cites clandesti-
nes,
mentre esperavem el gest o el mot
que exigia l'ofrena generosa:
temps d'amor, de desig i juventut".
(lbn Hazm de Còrdova, "El Collar

de la Coloma", 1022, a Xàtiva).

"...Elevades als trons de l'Església
unes bornes vils, per l'únic mèrit de
ser vils, és a dir, d'estar lligades als
prínceps i de conrear-ne els vicis;
d'ací es derivava la degradació i
corrupció a vessar entre el clergat i
el poble, i tots els mals que d'aquest
horrible estat de coses requerien
damunt la miserable Església, els
quals redundaven després ( i els

monarques no se n'adonen pas) en
el mateix Estat...".
(Antonio Rosmini; "Les cinc pla-

gues de la santa Església", capella

liberal ¡patriota italià del s. XIX).

"...Tal vegada us enganyi el fet que
els qui desconeixen Déu neden en la
riquesa, tenen la flors dels honors,
excel•eixen en poder... Malaurats,
hom els alça més amunt per tal que
de més amunt s'estimbin. Aquests
són víctimes, són engreixats per el
suplici, com ósties són coronats per
el cástics: alguns són enlairats al
cim de la sobirania i la dominació
perquè l'abús de poder guanyi lliu-
rament llur cor de natural pervers".
El judici, com més triga, més just
és".
(Minuci Félix, apologeta cristià del

s. III, a "Octavi").

Si et criden a guiar / un breu
moment
del milenari pas / de les genera-
cions,
aparta l'or, / la son i el nom.
També l'inflor / buida dels mots,
la vergonya del ventre / i les honors.
Imposaràs / la veritat / fins a la
mort,
sense l'ajut / de cap consol.
No esperis mai / deixar record,
car ets tan sols / el més humil / dels
servidors.
El desvalgut / i el qui sofreix
per sempre són / els teus únics se-
nyors.
Excepte Déu, / qui t'ha posat
dessota els peus / de tots".
(Salvador Espriu, poeta nacional

català de la resistència a la barba-

rie franquista).

"Cal fer esment de la densitat espe-
cifica que la obeió dels pobres (o
minories, vençuts, etc.) confereix a
la vida cristiana dins un món on
sols semblen contar els vencedors,
els més forts, els més capaços o
dotats de major agressivitat compe-
titiva. J.B. Metz insisteix amb raó
que la méexackatgrigistalitat de la
fe cristiana i la seva'més significa-
tiva aportació social rau a la

rel-levància fonamental que atorga
als pobres vençuts i inarginats".
(Julio Lois, teòleg).

"Si (Plató i Aristótil) han escrit de
política, era a la manera de qui
dicta un reglament per a un hospital
de folls; i si ha pres l'aire de parlar-
ne com de quelcom important, és
perquè sabien que els boigs als
quals parlaven s'a figuraven ser reis
i emperadors; i així fingien accep-
tar llurs principis per a moderar llur
fól-lia tant com fos possible, i
recluir-la a mal menor".
(Blaise Pascal, 1623-62, savi fran-

cés, a "Pensées").

"Cesarió... damunt el pit duu una
toia de jacints,
el seu doble cinyell centelleja de
safirs i amatistes,
les seves sandàlies relligades de
cintes albes
lluen perles rosades.
Atorgada li és dignitat superior als
seus germans,
és anomenat Rei de Reis.
Els alexandrins sabien certament
que tot és reduïa a paraules i teatre.
Però el dia era ple de llum, i poètic,
el cel blau i clar,
i el gimnàs d'Alexandria
un trionf clamorós d'art,
així com l'extraordinària magni-
ficencia dels cortesans,
t, sobretot Cesarió, imatge de grà-
cia i de bellesa
(fill de Cleopatra, sang dels lági-

des);

així els alexandrins corrien a la
festa,
i s'entusiasmaven i aclamaven,
en grec i en egipci i alguns en
hebreu,
arravatats per la facinació de l'es-
pectacle
tot i que prou coneixien la vàlua
d'aquestes coses,
la sonora buidor d'aquella reialesa".
("Reis alexandrins", 1912, Kons-

tantinos Kavalfis; poeta grec).

"1 si cal readaptar els nostres
records o falsificar documents,
també cal oblidar-ho tot plegat.
Aquest truc pot ser aprés com qual-
sevol altre técnica mental. La majo-
ria de membres del partit l'apre-
nen.,. en Fantic idioma en deien...
"control de la realitat".

En definitiva, gràcies al doble pen-
sar el Partit ha estat capaç... d'aturar
el decurs de la Història".
("1984", George Orwell, escriptor

britànic i ex-brigadista internacio-

nal a Catalunya; 1948).

"La llengua i la història són els
botins més preuats a l'hora de sot-

. metre un poble".
(Angel Guimerà, Tenerife 1845-

i Barcelona 1924, escriptor català).

I "Per ventura la història del món no
demostra pas que no hi hauria
hagut bellesa en la vida de., no
haver-hi hagut riscs?".
(Mohandas Karamchand Gandhi,

1869-1948, ánima de la separa-

ció de l'India de l'Imperi Bri-

tànic). f2

Fa 30 anys que en Jaume Joan cura tota classe de dolor i malaltia. Ara fa 12 anys
que té despatx a la Barriada deis Foners de Ciutat. A la fotografia está curant una
senyora de son Sardina.

La Família Muntaner, que abans regentava el Café Pil.larí a sa Creu Vermella
(entre son Ferriol i es Pla de na Tesa), fa 3 mesos que s'ha fet càrrec del Restau-
rant El Zagal a la plaga de ses Collumnes de Ciutat. Reconama la paella, les sopes
mallorquines, i el frit de matances. Despatxa menús a 800 ptes.
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Tornará a ser rica i plena?
Q

uan el passat Onze se Setem-
bre el públic assistent als actes
institucionals escridassà de

valent a tots els membres dels par-
tits parlamentaris i molt especial-
ment -com mai encara havia pas-
sat- als components obtemperats
dels nostres òrgans d'autogovern vir-
tual, es respirava en l'ambient que
alguna cosa trontollava en el pano-
rama polític català.

I efectivament, durant la matei-
xa Diada, en la multitudinària posa-
da en escena de Sant Boi de Llo-
bregat -que en certs moments sem-
blava una amalgama de "El retaule
del flautista", la satírica comèdia de
Jordi Teixidó i "L'Ubu president",
que ens proposava Boadella- s'en-
sumava, en les paraules d'aquells
envellits ponents, un tuf de farsa i
mentida per les paraules tan repeti-
des i mai posades en práctica.

A més, per que s'ermercen en
voler fer-nos creure que ser anti-
franquista és sinònim de ser catala-
nista, quan un partit com el PSOE
(sigui d'aquí o d'Espanya) és un dels
bastions de l'anticatalanisme més
intransigent i visceral?

No han comprés que el poble
català, després de vint anys de frus-
tracions nacionals, no se'l pot tor-
nar a enredar amb arguments sem-
blants, malgrat que el lloc d'enguany
sigui el mateix? El 1976, el dicta-
dor Franco no feia un any que havia
mort al II it. El 1996, de tant en tant,
tenim la sensació que el "Caudillo"
mou els fils de la política espanyo-
la des del cavernós Valle de los Caí-
dos. Quin sarcòfag tan tètric per un
sol parell de mòmies!

Vint anys són massa temps per
a tan poca cosa, quan tenim la sen-
sació de que - finalment- "el movi-
miento ha sucedido al movimien-
to". Tot plegat només ens han can-
viat el tronat "Caudillo" per una
monarquia de sarsuela.

Així, pocs dies després de tanta
farándula, vàrem poder anar cop-
sant on havien anat a parar les pro-
meses fetes pels actuals polítics en
nómina, aquell vésbVdé s'elembre.

Si el país va endavant, per qué
hem de veure com la nostra bande-
ra i l'himne nacional de Catalunya
eren vexats a Montmeló davant el
cinisme del Borbó, el rostre de
ciment armat del franquista Sama-
ranch i les servils rialletes d'esclau
d'en Pujol?

Si el català es va normalitzant,
per qué hem d'escoltar amb total
impotència com es prohibia expli-
citament etiquetar en català els pro-
ductes catalans a la pròpia Cata-
lunya?

Si es van arranjant els greuges
històrics contra la nostra terra, per
qué hem d'estar esperant eternament
del documents de la Generalitat
republicana, expropiats pels espa-
nyols, sense saber si mai més els
tornaran a casa nostra?

Si anem cap a un estat plurina-
cional, per qué provoca tanta gra-
cia, entre els membres del govern

de l'Estat espanyol, les nostres legí-
times reivindicacions nacionals sobre
la creació d'unes seleccions espor-
tives catalanes?

Després de tot això, no tenim
orgull o és que no tenim memòria?

I que fan els membres d'aquest
govern de tercera regional quan
constaten que la figura del gover-
nador civil només canviarà el nom,
o que la "Benemérita Guardia Civil",
punta de llança de les forces d'ocu-
pació espanyoles, no marxarà del
Principat tot i el costós desplega-
ment dels Mossos d'Esquadra?

Tothom sap que amb l'actual
marc constitucional i estatutari -
recordem que l'Estatut és una llei
orgánica de l'Estat espanyol- nríai ten-
drem el concert econòmic que per
dret ens pertoca. Per qué, doncs, els
senyors de Convergència i Unió no
reconéixen que poc es podrá avançar
per aquest camí de negociacions
infructuoses i estèrils?

El nou any 1997 tampoc sem-
bla que hagi començat amb aires de
canvi: el nunci del Papa de Roma -
i de l'Opus Dei- Lajos Kada, ha dema-
nat als bisbes catalans que comptin
amb les queixes dels castellano-
parlants de Catalunya.

Qué ens ha de venir a dir el repre-
sentant d'un estat caduc i totalitari
com es el Vaticà, que per més "inri"
ha estat i segueix essent, un dels ene-
mics seculars de Catalunya?

Tindran els nostres bisbes i auto-
ritats, prou maduresa de carácter per
a plantar cara al lacai d'un Papa que
rapapieja i desvincular-se de la
"Conferencia Episcopal Española"
-que a més posseeix la tan nefasta
i reaccionària emisora radiofónica
COPE- i fundar-ne una de pròpia i
plenament catalana?

Encara que ens agradaria equi-
vocar-nos, tots sabem quines seran
les respostes oficials: inútils som-
riures d'impotència. I darrera aques-
ta castració de l'esperit collectiu sem-
pre hi haurà l'ombra infausta i sem-
piterna de l'enemic, l'ombra de l'Es-
tat espanyol. Per que no diuen cla-
ramétit !que Espartyriéguitiímal nego-
ci per els catalans? Que pot ser tenen
por de la seva mediocritat, de la seva
feblesa de carácter, per a no saber
resoldre aquest gran mal que, cer-
tament, reclama un gran remei?

El pensador català Caries Muñoz
i Espinalt deia que la societat pot
dividir els seus dirigents en dos grans
grups: els oportunistes, que són els
qui viuen de les oportunitats que
creen uns altres i els que, per si sols,
saben crear oportunitats a la vida.
Així doncs, els grans polítics cal
incloure'ls en el segon grup. Obser-
vem el que el mateix professor
Muñoz i Espinalt ens diu al respecte
en un assaig publicat el 1986, titu-
lat "l'encert dels independentistes".

"Valorat d'aquesta manera, l'ú-
nic gran polític que ha tingut Cata-
lunya és en Francesc Maca, perquè
fins ara, només ell, ha sabut crear
oportunitats, els altres -com he insi-
nuat abans- han viscut sempre de

les "oportunitats" fomentades pels
mateixos colonitzadors del nostre
país que, naturalment, han mirat d'es-
combrar cap a ca seva i res més. Amb
aquest trist i escanyolit panorama,
els nostres polítics han volgut anar
aprofitant el que poguessin. Han fet
una política d'escorrialles: esperen
si els donen dues engrunes per
aquesta banda o tres per l'altra. Com
si no tinguessin més horitzó que un
etern deixar-se fer la figuereta. Ara
bé, quan algunes persones els exi-
geixen que prenguin la iniciativa pel
seu compte i risc, els volen calmar
amb excuses de mal pagador que
s'han convertit en una cançó de l'en-
fadós: "Paciència, no és el moment".
La pobra justificació la retreuen tants
cops com faci falta: "No és el
moment".

Tanmateix, ells si que troben el
moment adient pera fer-se un "raco-
net". No dubten ni vacil.len quan
veuen l'ocasió d'enriquir-se i fluc-
tuar entre el luxe, quan els doblers
són de tots els catalans i qui s'em-
pobreix és la nostra Catalunya.

Com a exemple podríem dir que
el lloguer de la seu del Departament
de Benestar Social, al Palau de Mar
de Barcelona, ens costa 1'3 milions

Per altra banda, les despeses de
propaganda, protocol i representa-
ció són de mils de milions anuals.
Només el dia de Sant Jordi es gas-
ten 2.000 milions de pessetes.

També el nomenament indis-
criminat de personal de confiança
amb altíssims sous i molt poques
hores de feina, fa auténtica basar-
da.

El que inquieta més de tot això
és la certesa evident que aquests greus
casos de corrupció institucionalit-
zada, són els forats visibles d'un pou
negre soterrat que no para d'en-
grandir-se.

Però no ens fem illusions, actual-
ment no hi ha cap partit ni dirigent
polític parlamentari que no s'esca-
pi de les exquitxades dels sarcomes,
saraus i saragates, que les seves posi-
cions públiques de privilegi els per-
meten. I així subtilment i amb trái-
doria- ens van esgaiant el sou, la
dignitat, la pàtria.

Fins a quin punt es pot dir que
els nostres minidirigents no els inte-
ressa la colonització espanyola, si
aquesta -tot i perjudicar immensa-
ment a la majoria de catalans- els
permet obtenir ingents beneficis?

Podrá Catalunya suportar el
doble expoli, el d'Espanya i el dels
col-laboracionistes? Per aquest camí
inútil mai veurem una Catalunya
trionfant ni, per descomptat, rica i
plena.

Ara ja sabem que no tan sols hau-
rem de foragitar la corrupció que
ens ha llegat l'Estat espanyol, sinó
que també ens hem d'enfrontar amb
els caragirats de torn que de la  misè-
ria del nostre poble en fan abjecte
fortuna.

Arribats a aquest punt, com-
prendrem que si el projecte inde-

pendentista no va acompanyat d'una
renovaciócaracterológica i ética, que
ens ajudi a superar el complex d'Es-
tat Espanyol que encara tenen molts
de catalans, el país que posseirem
no será -moralment- gaire millor que
el dels nostres veïns de ponent.

Perquè una de les virtuts dels
catalans ha estat el nostre tarannà
noble, honrat i democràtic que sem-
pre han envejat i odiat els espa-
nyols. Si perdem aquest i altres trets
del nostre carácter col-lectiu -que
són els que ens han fet grans com a
poble i nació- mai tindrem una Cata-
lunya lliure i sobirana, ja que hau-
rem sucumbit sota el model de
societat caciquil que a molts racons
del Nou Món va exportar Castella.

La regeneració política i social
de la nostra pàtria haurà de ser mis-
sió principal pera l'Estat Català del
futur. Aquesta és la única manera
de que els mediocres siguin foragi-
tats del poder i Catalunya torni a
tenir els dirigents que es mereix.

"No és el meu enemic qui mereix
el cástic més gran -comentava l'any
1863 Ferdinand Lasalle- sinó qui,
anomenant-se el meu representant
i tenint com a missió defensar els
meus drets, els vén i traeix".

Coincidiríem en dir que un polí-
tic es deu als seus votants,  però quan
el que aquests polítics representen
és tot un país com Catalunya, han
de fer-ho en defensa del bé comú i
els interessos de tots els catalans. I
en una situació com l'actual l'únic
camí digne i segur, si no volem anar
a parar a la reserva, és el de plante-
jar seriosament la ruptura total i defi-
nitiva amb Espanya que -tal com va
dir el president Maca- és la nostra
enemiga. Josep M. Vall i Coma-
posada - Estat Cauta 12

Poesia
Tranquil mira el pagés que els boscos talen;
no s'hi oposa: al revés, se n'aprofita;
però poc temps després les pluges venen,
i en la muntanya a l'aigua tes no detura,
i corre munts avall, i els rius desborda,
i els camps inunda... i el pagés ofega!

Amb tan estranya indolencia i apatía
els uns, amb sa malicia els abres deixen
o fan que la mentida en eixe món
Però la joventut qué diu? Si és l'egásme
qualitat sols dels vells, con no es prepara
a transformar-ho tot, en bé dels pobles?
Qué fa almenys dels joves la part més alta,
la part que pels seus títols o fortuna
ha de donar a l'ala gent exemple?

Vestit amb la llibrea de la moda.
ridícula com sempre en sos caprixos,
ací en teniu un d'ells. Del seu cap cuida
molt més el perruquer que el catedràtic;
amic de ballarines i toreros.
Entre visites, jocs, passeigs i teatres,
ni té temps de pensar: "Treballa" sempre...

En veure con aquest i altres homes.
veritat ivírtut, on puc trobar-vos?
Que ene! poble, tu em dius? Ion ése! poble?
És la munió de gent que alegre xiscla
i a la placa de bous té l'Ateneu?
És la que per carrers i places corre
"Visca la llibertat"! cridant contenta,
i és esclava, primer, de sa ignorància,
després de ses passions, després deis idols
que, per detá cremar, avui aixeca?

En David García, natural d'Hellín, regen-
ta des de fa 18 anys el Taller David de
reparació de cotxes a la barriada de ses
Veles de Ciutat. Son pare, David García,
va obrir aquest taller fa 41 anys, quan a la
barriada encara hi havia ben poques cases.

Na Margalida Giscafré és la madona
des de fa 2 anys del Taller Giscafré
de reparació de cotxes a la barriada
dels Foners de Ciutat. Son pare, en
Mateu Giscafré, va obrir aquest taller
fa 40 anys.

Fa 4 anys que en Josep Ramis va obrir
l'Imprenta Loracar a la barriada deis
Foners de Ciutat.

En Joan Lillo regenta des de fa 7 anys
; el Taller de Cotxes Tecno a la barda-

da deis Foners de Ciutat. Son pare, en
Josep Lillo, va obrir aquest taller fa 22
anys.
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Es GALL

Justícia,
per favor!

"El jutge amb ses seves plomes
silenci!, va decretar...

que no se'n deu recordar
que es pecat que ell vol tapar

xerra bé tots ets idiomes?" (Caneó popular)

El local d'Agricultura
tal volta fou ben venut...;
mes, si a un la dentadura

li fa olor o al coll té agrura,
deu tenir l'estómac brut.

Mala olor fa una despesa
que no es pot justificar;
fins el jutge Zaforteza

no ha tengut la fortalesa
de guaitar-hi i ensumar.

Però un jutge, re-cabotes!,
fer justícia sempre deu;

o els pecats dels compatriotes
amb les seves ullerotes,

per molt que miri, no els veu?

1, encara que hi hagi roves
d'evidències, diu: "Jo pas!

De cap cobrament tenc noves
d'en Cariellas ni en tenc proves..."

Ni en vol tenir en aquest cas.

Que són amics? Sí, senyor!
De Sa Nostra, no és secret,

vint caramulls de milió
regalà a Sa Fundació
en Zaforteza Calvet.

Per mor d'amistats molt velles
males llengües diuen: Clar!
Per xó tampoc va fer estelles

aquest jutge d'en Çañellas
pel greu suborn de Calvià.

Quan la mort vengui amb sorpresa,
escriviu-li en el caixó:

"Aquest jutge Zaforteza
tengué en la seva comesa

més que justícia, perdó".  
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"Calla't sovint per tenir quel-
com a dir que pagui la pena de ser

Però calla't també per escol-
tar-te a tu mateix".
("Principis i preceptes del retorn
a l'evidencia", Lanza de Vasto).

"... Em consagrí, a més, al
silenci durant la durada del deju-
ni... Em sorpregué el bé que de
seguida vaig obtenir. Valorí quant
perdem sens adonarnos-en, en exte-
rioritzar-nos; quanta substància
nostra s'emporta un mot inútil. El

silenci de la boca guanya la pensa
del cor. La vida interior adquireix
un ritme tranquil i gravita més lliu-
rement. Coses i gent apareixen com
a través d'un vidre. Un retrocés s'es-
devé dins nosaltres, un nivell s'en-
laira, una resonáncia és creada".
("Pereginatge a les fonts", viatge
de L. del Vasto a !india).

"Per a qualsevol mal hi ha un
parell de remeis: el temps i el
silenci".
(Alexandre Dumas, escriptor fran-

cés de s. XIX).
"Boca muda mai no és batu-

da".
"En boca tancada la mosca no

hi ferá entrada".
(Refranys catalans).

"Ni estimar ni odiar compren
la meitat de tota la saviesa; ni dir
res ni creure res, heus ací l'altra
meitat. Veritat és que gira ben bé

c
del tot l'esquena a un món que ha
menester de regles com aquesta".
(Artur Schopenhauer, filásof pes-
simista alemany, 1788-1860).

"El silenci és, darrera la parau-
la, el segon poder del món".
(Jean B. Henri Lacordaire, predi-
cador dominic francés, 1802-61).

"Que la paraula no s'avanci pas
al pensament".

(Pitac de Mytilene, 652-570 a.C.,
un dels savis de Grecia, deslliurá
Mytilene dels tirans).

"Hom pot cantar sense parau-
les i convèncer amb el silenci amb
el silenci quan el silenci és veu del
cor.Un pare reprèn el seu fill amb
bones raons i el fill sap que fa mal.
La mare calla i dues llàgrimes es
deixen veure als seus ulls; el fill
copsa el mal que feu".
(Jacinto Benavente, escriptor
espanyol premi Nobel de Litera-
tura 1922).

"L'instint de les veritats sobrehu-
manes que posseïm ens adverteix
que és perillós de callar amb aquells
que no desitjam de conéixer o que
no estimam; car els mots passen
entre els homes, per?) el silenci, si
ha tingut en cap moment l'ocasió
de mostrar-se actiu, no s'esborra
mai, i la vera vida veritable, l'úni-
ca que deixa alguna petja, está sols
feta de silenci".
(Maurice Máterlinck, escriptor
belga flamenc, premi Nobel de
Literatura 1911, Gant 1862-Can-
nes 1949). -

"Per els éssers atacats, el silen-
ci és l'únic maja de trionfar; el silen-
ci anubla les càrregues cosaques
dels envejosos, les salvatges batu-
ses dels enemics: dóna una victo-
ria esclafadora i total. Qué hi ha,
de més complet, sid) el silenci?
Cap cosa del món. No és pas aques-
ta una de les formes d'ésser de l'in-
finit'?".
(Honoré de Balzac, escriptorfran-
cés, 1799-1850).

"... Pera tots els qui senten pre-
gonament i tenen una aguda cons-
ciència de l'inextrincable laberint
del pensament humá, només hi ha
una resposta possible: la tendresa
irónica, el silenci".
("Justine". del "Quartet d'Alexan-
dria", Lawrence Durrell, escrip-
tor britànic del s. XX).

"Un mot parlà el Pare, que fou
son Fill, i (el mot) parla sempre en
etern silenci, i en silenci ha de ser
dit per l'ànima".
(2 S 22:3-6, "Punts d'amor", a
Andújar; Sant Joan de la Creu, mís-
tic perseguit per la Inquisició,
1542-91).

"O calla o digues quelcom que
sia millor que callar".
(Pedro Calderón de la Barca,
escriptor dramàtic del Segle d'Or
castellà. /600-81).

"El silenci és el partit més
segur per al qui desconfia de si
mateix".
(La Rochefaucauld, escriptora
clàssica fracesa).

"Per tant. calla't i no facis nosa
a un home que val més que tu i
que no sabia pas que existies".
(El Satiricó", de Petroni, segle
Roma). Fonts de Documentació.
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