
JUSTICIA PER A LA NOSTRA NACIÓ ESCLAVA
Pensen dins seu els insensats:
"Déu no és res".
Són corromputs, és detestable el seu obrar,
ningú no fa el bé.

El Senyor guaita des del cel
per veure com són els hOmens,
per observar si n'hi ha cap d'assenyat
que cerqui Déu.
S'han desviat, s'han pervertit tots plegats,
ningú no fa el bé, ni un tan sols.

Aquests malèfics veuran clarament,
i ho proclamaran,
que els qui devoren el meu poble,
és pa sagrat que devoren.

Quin esglai s'apodera d'ells
quan veuen que Déu fa justícia!
Es reien de la causa del pobre
i han vist com Déu l'empara.

Oh! que vingui Sió
la salvació d'Israel!
Que el Senyor renovi
la vida del seu poble,
Jacob s'omplirá, de goig,
Israel s'alegrarà.

•
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La Protectora d'Animals denuncia la Diputació
Alacantina, presidida pel fatxa Julio España (PP)

s0 ES A/97?	 La Societat protectora d'Animals d'Alacant ha presentat denúncia davant el Tribunal de Drets

Ç1/41.' O	
Humans d'Estrasburg contra la Diputació, per que destina cinc milions anuals per a la pro-

(t.),	 moció de toreros novells i, per contra, retalla les ajudes per a les bosses d'aliments a les
famílies necessitades que tenen nins a la Llar Provincial.
Segons Raúl Mérida, president de la Protectora d'Animals, "la Diputació restreny les aju-
des a les famílies necessitades per destinar aquests doblers a ensenyar als joves a matar als

bous".
L'Ajuntament d'Alacant tampoc ha escapat a les crítiques d'aquest grup, que ha expres-
sat la seva indignació per l'acord, adoptat per unanimitat de tots els grup polítics,inclo-

ses les formacions d'esquerra, de posar en marxa una Escola Municipal Taurina. Els direc-
tius d'aquesta associació han anunciat que denunciaran aquest comportament davant dife-

rents col.lectius de la Unió Europea.

A LES CURSES DE BRAUS SE PRACTICA

LA TORTURA
A una cursa de braus se tortura a sis braus fins a la mort. Els claven una pica, sis banderilles i una
espasa d'un metre de llargària tantes vegades com sia necessari, a més de les barbaritats que li han
fet abans de sortir a la plaça.

EL SADISME
Perquè només hi van els assedegats de sang i mort.
Si no fos així acceptarien una cursa sense picadors,
posarien banderoles adhesives i espases simulades.
Seria el mateix sense sang ni tortura.

HI HA MASCLISME
Perquè és un espectacle exclussiu de "MASCLOTS"
que el justifiquen dient que "tenen n4s pilotes que
ningú" (només en tenen dues i menys cultura que un
mosquit).

ÉS IRRACIONAL
Perquè no tenen cap lógica a punt d'entrar al segle
XXI, i ara que ja som europeus de ple dret, encara
fessin aquests espectacles obscurantistes, de l'Edat
Mitjana i tercermundistes per a divertir-se, condem-
nant innocents animals.

ES DE BOJOS
Perquè només un malalt mental pot passar gust amb
sofriment deis altres.
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Mallorquins! Lluitem!
De vegades no és gens car ni complicat.

Per exemple: si us agrada algun article de L'ESTEL,
del Diari de les Balears o d'altra revista

nacionalista, feu-ne fotocòpies ampliades i penjau-
les als taulons d'anuncis del vostre lloc de treball,

al fanals o a les parets del vostre barri.
Si no avançam, reculam.

Els drets no s'han de pidolar, s'han de practicar,
amb pau, però amb plena i bella sobirania.

I cal desemmascarar les podrides mentides de
l'Espanya sádica.

I cal aturar els peus als incendiaris que volen
cremar la nostra cultura.

CRIDA ALS CATÒLICS I ALS
NACIONALISTES MALLORQUINS

A fi que la jerarquia de l'Església, sovint més
bocabadada esperant directrius d'afora i de les

altres esferes del poder d'aquest món que no pas
atenent com toca als fidels, s'adonin que VOLEM I

HEM MENESTER DE CULTES EN CATALÁ,
Us proposam:

Qué als municipis o barriades on hi hagi misses en
català destineu la quota d'Hisenda a l'Església,
com una pinya. I que on no sou ben atesos, no.

Segur que les ments preciares de la Cúria
entendran el missatge monetarista i ens farem

notar, si ho fem plegats: Força i boicot.



Santa Catalina

L'Associació Bona Gent va celebrar la
"Festa de Primavera", en olor de multituds

El passat vint i cinc d'abril,
l'Associació d'Amics de la Ter-
cera Edat Bona Gent, de l'arra-
val de Santa Catalina, en el marc
del seu local al carrer del Ferro, 12,
en olor de multituds (unes sis-

centes persones), va celebrar la
seva Festa de Primavera '97.

Va assistir a l'acte com a con-
vidada d'honor, la consellera de
Presidència del Govern Balear,
la senyora Rosa Estarás, que hi

va anar acompanyada del direc-
tor general d'Acció Social del
Govern, Miguel Angel Martín.

Hi va haver ball de bot, des-
filada de models a càrrec de les
"joves" models de Bona Gent, les

quals mostraren els nous models
de primavera-estiu, dissenyats per
elles mateixes. Recital de poe-
sies mallorquines a càrrec de
socis-poetes: na Barbara Gela-
bert que va recitar Mallorca
amada i en Miguel Cardell que
va recitar Canto a Bona Gent i
a Rosa Estarás. Aixi-mateix hi
va haver exposició de peces de
tela mallorquina que daten dels
segles XVII i XVIII, unes 200
peces. Exposició de Tallers Bona
Gent '97: pintura sobre tela, qua-
dres tridimensionals, brodat de
punt mallorquí, cerámica, repu-
jat sobre estany, etc. També s'ex-
posaren algunes escultures del
prestigiós escultor vilafranquer
Josep Gaià Font.

Hi va haver parlaments a
càrrec de na Rosa Estarás,en
Josep Company, director de l'en-
titat i en Pere Felip, portaveu de
la mateixa; tots tres foren molts
aplaudits.

A continuació se va servir un
berenar de pinyol vermell, fina-
litzant la diada amb un ball ben
vitenc (d'aferrat) i festa i sarau
per llarg. Redacció
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* El president Pujol va anar a
la "Feria d'Abril" de Catalunya. Hi
va anar i va quedar com un se-
nyor. Va fer un discurs en català
que va ser molt aplaudit. El pre-
sident Mátigues va inaugurar l'Hos-
pital de Manacor, on tots els que
hi fan feina i tots els pacients són
catalanoparlants i fa un discurs en
castellà. I això ho fan la majoria
dels manefles del PP que ens
governen, infringint les lleis del
Parlament Balear que diuen que
les autoritats, en parlar en públic
ho han de fer en català.

* Perquè, en veritat, no tenen
remei, aquests del PP que ens
comanden: mentre ballen sevilla-
nes beuen vi i mengen pernil a la
barriada de son Trillo, els terro-
ristes proven de cremar la imprem-
ta de baix de can Moll i la gover-
nadora, la inefable Catalina Cirer,
diu que això no ha estat quasi res.
Saps si li cremassin qualque cosa
de devers ca seva!

*El passat dissabte dia 26 d'a-
bril hi va haver festa grossa al camp
de futbol de Portocristo. La festa

va consistir en una torrada i una
sèrie d'actuacions folklòriques a
fi d'animar a la gent a acostar-se
al camp de futbol i deixar la seva
signatura a favor de la inde-
pendència municipal d'aquest
poble, de 4.800 habitants depen-
dent de Manacor, que vol ésser se-
nyor dels seus destins. Només els
mancaven 500 signatures per arri-
bar al 50% més una i les aconse-
guiren amb escreix. Ara, podran
començar els tràmits adients davant
el Govern Balear. A s'Arenal de
Mallorca se va intentar remoure
la gent en favor de la independència
municipal, però se veu que aquest
poble, molt més gran que Porto-
cristo, no té consciència de ser
poble, i ho va deixar còrrer, enca-
ra que cada parell d'anys hi hagi
col.lectius que ho recordin quan
se veuen menyspreats per l'Ajun-
tament de Ciutat o pel de Lluc-
major.

El batle de Llucmajor té una
bona papereta per resoldre. Dóna
permís per fer un xalet damunt la
coya de Cala Pi. Ara Patrimoni hi

envia els seus tècnics i l'oposi-
ció l'acusa d'attemptar contra el
Patrimoni. A veure si entre tots
ho arreglen.

A Badia Gran (comarca de
s'Arenal) s'ha obert la primera
oficina bancària. I aquesta ofi-
cina l'ha obert SA NOSTRA. Una
entitat que en la nostra infància
anomenavem el MONTEPIO.
Una entitat que mereix tota la
nostra con fiança, per ser mallor-
quina, i per dedicar una part
important dels seus guanys
(enguany mil milions) a obres
socials i culturals a dins les Illes
Balears. Tots els bancs i caixes
en tenen de guanys, però les
reparteixen entre els seus accio-
nistes. SA NOSTRA té en comp-
te a la gent de Mallorca i, la gent,
que ho sap, hi deposita la seva
confiança, i els seus doblers.

* Hi ha persones per a qui
l'insult és un voluptuositat; és,
sens dubte, una voluptuositat
d'oriental. Baroja.

* Gregorio Aldasoro, el regi-
dor del PP de Sestao (Biscaia)
arrestat per la seva relació amb
un transbord de quatre tones de
marihuanaconfiscat la setmana
passada a la localitat basca de
Santur tzi, que fou suspés caute-
larment de militància després del
seu ingrés a la presó, forma part,

pressumptament d'un grup que
actuava a l'Estat espanyol com
intermediad d'una xarxa inter-
nacional de narcotràfic que pre-
tenia fer arribar droga des de
Colòmbia fins a Holanda. El
transbord, que hauria arribat al
mercat negre als 1.830 milions
de pessetes, suposa la major
quantitat de marihuana confis-
cada a Euskadi. En l'operació,
que continua oberta, han estat
detingudes sis persones. Uns
bons bergants estan fets aquests
del PP!

* Les cadenes estatals i
autonòmiques de televisió, dedi-
caren l'any passat una mitjana de
5 minuts diaris de la seva pro-
gramació a la religió, el que
suposa un percentatge del 0'4%
del total de la graella de progra-
mes. Canal 9 és la cadena públi-
ca que menys temps va dedicar
a temes de carácter religiós a la
que nomes va donar 2 minuts dia-
ris d'atenció. Se veu que els fat-
xes que comanden a la comuni-
tat valenciana estan en contra de
la religió.

*També estan contra la recep-
ció de TV3. Així la policia esta-
tal impedeix que els tècnics ado-
bin el retransmissor d'Alacant,
de manera que ara l'unica mane-
ra de veurer-la és via satélit.

En Pere Jovani i el seu fill Joan obriren
ara fa 15 anys la Rellotgeria Jovani a
la barriada des Fortí.

En Jaume Moià, natural de sa Calatra-
va, fa 16 anys que va obrir el Taller de
Cotxes Automar a la barriada des
Fortí.

N'Antoni Perelló, d'ascendencia gabe
Ilina, fa 3 mesos que amb en Caries
Bauçá i na Margalida Ferriol, ha obert
l'empresa associada a Deixalles, Esca-
pat Ecomissatgeria a la barriada de
Serralta. Distribueixen cartes i paquets
per dins Ciutat amb bicicleta.

N'Antoni Ripoll, natural d'Alaró, fa 12 anys
que va obrir el Videoclub Casablanca.
A la fotografia amb la seva sòcia Macia-
na Bosc de son Ferriol.

Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT
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Protocols per una Praxi
intel•lectual d'alliberament (w)
PROPOSTES D'EN JOAN QUETGLES I VENY

S etè Protocol.- LA FORCA DE
LES IDEES. "Hem d'estar
convençuts de que lo yerta-

der té per naturalesa l'obrir-se pas
en arribar el seu temps", diu En
Hegel. Aquest Sisé Protocol és clau
per entendre les possibilitats de la
nostra praxi. Si som al (AMI DE
LA VERITAT- hi haurem de demos-
trar que hi som, verament - el sis-
tema no podrá frenar les nostres
escomeses. Una vegada que En
Galilei va haver publicat el seus Dis-
corsi, totes aquelles Universitats
teològiques i els savis oficials de
l'Escalafó romà s'extenuaren en una
llarga lluita que no duia a en lloc,
sinó a la decadència extrema. Milers
de "savis-ignorants" repetint sem-
pre la mateixa cantinela contra la
física moderna. Quan arribà En
Newton, emmudiren, aquells fra-
res.

Per suposat, no ens estem refe-
rim a la nostra força, sinó a l'es-
tranya situació de manca d'equili-
bri, de feblesa, de les diverses con-
fraries d'intellectuals que són els
agents del Règim. Em refereixo a
les seves grans contradiccions que
fan que el nostre camí resti obert,
amb fàcils accessos. La nostra posi-
ció com a agents ideològics s'a-
costaria més als mètodes del remons-
tranisme holandés(Calvinisme).
Haurem de veure que l'oligarquia
no ha retut el Poder. No ens hem
d'estranyar, dones, que la Filosofia
de N'Ortega y Gasset figuri al 'li-
bres de text com una de les grans
filosofies de l'època contemporà-
nia. A la manera d'aquells teòlegs
del setcents, els ideòlegs hispans
d'ara continuen repetint el discurs
tronat de l'oligarquia(Hi ha llibres
de text oficials d' Ha. de la Filoso-
fia, encara citen com a "científic"
la figura del cardenal Bellarmino,
l'inquisidor que va processar En
Galilei !). Haurem d'estudiar aquest
discurs. Tot i que disposa d'instru-
ments de poder molt poderosos -
l'Església romana no podia ser d'al-
tra manera! -, no aconsegueix sor-
tr del seu profund desprestigi
intel.lectual. Esgota el seu immens
exèrcit de frares en una inacabable
guerra contra la modernitat. Cen-
tenars de "savis", milers de 'libres,
no aconsegueixen fer reviure la
filosofia de Sant Tomás, la"Cién-
cia" oficial de Roma que s'impar-
teix, inútilment, als cinc continents.

L'ESGLÉSIA CATALANA
DECADENT. Per allò que la rela-
ciona a les qüestions d'aquests PRO-
TOCOLS, és convenient deixar uns
punts bastant aclarits, com seria: a)

Que nacionalment fou traidora el
36. Es va lliurar al franquisme i a
l'espanyolisme sense demanar con-
trapartides nacionals catalanes. Si
bé hem de reconèixer que, una
vegada vista la impossibilitat de la
via del nacional-catolicisme, la
jerarquia católica ha deixat recons-
truir importants llençols de la iden-
titat nacional de l'església catalana
al Principat; no així a les Illes o a
València. b) Tot i que reté un gran
poder, de fet, ha perdut el control
ideològic de la societat catalana. La
gran hecatombe del fracàs del nacio-
nal-catolicisme els va tocar d'una
mort definitiva, sembla. c) Malgrat
els trets "catalanistes" de l'Església
catalana, el Papa de Roma és un dels
grans campions de l'hispanisme, i
un veritable marginador de Cata-
lunya. d) DECADÈNCIA quantita-
tiva i qualitativament considerada.
Els joves catalans de famílies humils
ja no omplen els seminaris catòlics.
e) Han deixat de ser un competidor
important dels moviments de reno-
vació intellectual i social com . el
que pretenem nosaltres.

(Pendent: fer un protocol refe-
rit a la nostra postura respecte de
l'Església i del Poder de Roma.
Entenc que és un enemic a comba-
tre i no un possible aliat)

Vuitè Protocol.- ATURAR L'A-
LLAU DELS MIG-SAVIS POPU-
LARS. PREVENCIÓ CONTRA ELS
FALSOS SAVIS. MÈTODE DE
VERIFICACIÓ. Aquest protocol
conté la qüestió fonamental: qui,
i de quina manera, "expedirá títols"
de la "nova saviesa". I, encara
més, quin és el mètode de verifi-
cació de la bonesa intellectual. No
és suficient presentar un sistema
ben elaborat per invalidar els diver-
sos sistemes de Saber a qué ens
referíem. En Marx va exposar un
nou sistema de Saber. Pretenia que
el seu era el Socialisme cienttfic,
a un nivell superior al dels socia-
listes utòpics. Donava per supo-
sat, En Marx, que sorgiria una
misteriosa coincidència entre la
consciència del "proletariat" i la
filosofia marxista (heus ací l'audá-
cia sense parió d'En Marx: milions
de treballadors, de diversa condi-
ció social i nacional, reduïts a una
sola 'consciència del proletariat").
En Marx posava la consciència del
proletariat i la revolució obrera com
a garantia de la bondat del seu Saber
( A favor d'En Marx: mai una filo-
sofia havia tingut una tan extraor-
dinária difusió entre les classes
populars, tal sols comparable a la
dels llibres sagrats).

Com a elements definitoris de
la praxi illustrada, inicialment, dis-
posaríem de:

a) El materialisme històric refor-
mat entès en un sentit ample. Per
entendre'ns, ens situaríem en un post-
hegelo-marxisme i en un post-posi-
tivisme. Entenc que hi ha molt de
material aprofitable d'en Hegel i
d'en Marx, pea) també moltes vies
que no duen enlloc.

b.1) També disposaríem d'una
sólida base de materials científics
que ens forneix la historiografia
moderna.

b.2) Reconeixerem les obres
dels clàssics - fins i tot dels més
reaccionaris - són una expressió
directa i insubstituible de l'època
que visqueren.

c) De bon principi, entenem que
l'agent de la Història és la nació.
Ben entès: la nació i el conflicte de
les classes socials en el seu si. Pel
que fa als nostres interessos, la
nació és Catalunya.

d) S'ha d'ésser conscient de la
importància de la 'lengua catalana
com a configurador de l'enteni-
ment. Per descomptat, que hem de
donar un suport total al redreçament
de l'idioma.

e) A la manera avançada dels
flamencs, hem d'accellerar el pas
a l'ús de l'idioma anglès com a 'len-
gua de relació en substitució de l'es-
panyol. Aquesta és una questió a
resoldre d'immediat.

Hem de tenir en compte LA-
LIAT EXTERIOR. Institucions i
persones que són interessades en el
procés de Catalunya i en tot allò
que fan els catalans; o, simplement,
que els seus interessos culturals
tenen importants coincidències amb
els de Catalunya. Gran Bretanya,
Estats Units, Canadá, Holanda,
Flandes, Suïssa, Israel, Bohèmia,
Austria, Països Nòrdics i, sobretot,
Alemanya. Ells tampoc donen vali-
desa al Sistema de Saber oficial
hispá.(Per altra costat, són nacions
que, en un moment o altre de la
Història, es tragueren de sobre el
domini de Roma. Hem d'aprendre
a valorar aquestes nacions que tren-
caren amb Roma i crearen la cul-
tura republicana moderna. Hem de
tenir en compte que actualment
divergeixen de la tradició hispáni-
ca i de la de Roma). Això vol dir
que el Sistema de Ciència Mundial
es situa en contra del no-saber hispà
i a favor de les tesis de la Il.lustra-
ció Catalana.

Queda clar que aquest bagatge
és el punt de partida per iniciar el
moviment.

Ignorar (n)
JULIÀ PERE RADO 1 GARAU

C ontinuam amb el pròleg.
De aquí data en estas islas

el idioma lemosín, herencia her-
mosa de nuestros amigos y de
nuestros hermanos que nos obra-
ron la restauración, y que sobre
sus propias galas luce muchas
del latín. (VIII).

No hay necesidad de comen-
tario para ver que la tenemos de
saber este idioma; pero patente
la imposibilidad de desterrar de
aqui el lemosíli, tampoco la hay
para conocer que es fuerza con-
tentarnos con generalizar el cas-
tellano entre nosotros. Para
emprender con fruto el estudio
de una lengua estranjera, es pre-
ciso haber aprendido la nativa
por principios. Esta máxima
sentada por los sabios, ahorra
el trabajo de dilucidarla; y es tan
cierta como lo es que, general-
mente hablando, entre nosotros
el castellano es estranjero por
desconocido.

Se está muy lejos que este
tratado merezca otro nombre que
el de elemento, y de que se halle
exento de faltas que no se habrán
advertido, o no se habrán sabi-
do advertir; pero si se atiende a
la pureza de la intención, y a
que no se han podido consultar
otras páginas que las del idio-
ma pronunciado; se promete
que se dispensará toda indul-
gencia. Se deja para más ade-
lante, o para otros el dar un tra-
tado completo sobre la senda
aquí trazada, o nuevo camino
que mejor abran seguros de la
aceptación; porque aquí no se
piensa sino en buscar la ver-
dad; y en abrazarla donde se
hallare y de cualquier parte
viniere. (XI-XII).

Esta se ha redactado en cas-
tellano, anomalía disimulable,
si se atiende a que en lo mate-
rial de la imprenta han faltado
signos para estamparla en lemo-
sín. (XIII-XIV).

Nuestra lengua en cuanto a
su prosodia observa reglas fijas
y constantes, porque las obser-
va el sonido de la palabra. (XIV).

Sobre la puntuación se sigue
la castellana porque es preciso
que se asimilen ambas lenguas

en cuanto sea posible.
També hi ha el diccionari

entitulat Nuevo Diccionario
Mallorquín-Castellano-Latín
por el Doctor en ambos dere-
chos, 1858, Imp. y Librería de
Juan Colomar, secció Mallorca,
2, 196; també ho editará pro-
perament la Prensa Università-
ria a la Biblioteca Aldomanu-
zio de María Jesús Manzano, un
milenar d'exemplars i al pròleg
diu:

La primera dificultad que se
presentó, y que hubo que ven-
cer, fue la falta absoluta de una
gramática de nuestro idioma. La
formación de la gramática de una
lengua debe preceder a la for-
mación de su diccionario: pre-
ciso es que del libro pronunciado
salga antes el libro escrito, que
explique el sonido de la pala-
bra, que manifieste la clase de
esta palabra, que enseñe la com-
binación de esta palabra, y que
demuestre el modo de pintar
permanentemente el sonido
mismo de esta palabra, porque
en un diccionario todo esto de
continuo se presenta. Hice por
ello la gramática mallorquina-
castellana, y en 1835 la publi-
qué. Así en sustancia, entre otras
cosas, hablaba el prólogo de mi
antiguo diccionario, del que
habían ya visto la pública luz
algunas entregas; cuando para-
lizaron su curso una enferme-
dad tan larga como penosa y
grave, y otras causas ajenas a
mi voluntad.

Entretenerme en manifestar
la conveniencia, la necesidad,
la gran necesidad de un exten-
so diccionario de nuestra len-
gua, sería ofender el buen sen-
tido de mis compatricios. Lo he
redactado en castellano, por-
que es el idioma en que estu-
diamos, el idioma casi extraño
en Mallorca el pasado siglo, pero
bien conocido ya en el actual,
el idioma que ha de hacer
comprender nuestro dialecto
a los que no lo conocen, el idio-
ma, en fin, que debemos todos
generalizar en nuestro país,ya
que desterrar de entre nosotros
el mallorquín es  IMPOSIBLE.11    

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE



En la hulla per la dignificació del teatre mallorquí destaquen els autors
Llorenç Capella, Joan Soler Antich, M. López Crespí i Alexandre Ballester.
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"En definitiva, es tracta d'un teatre [el teatre regional] que sota el pretext de situacions còmiques o ridícules
(tradicionals al sainet) per tal de divertir el 'poble', ha tingut la clara finalitat de menysprear i ridiculitzar

les classes populars illenques, la seva tradició cultural i la seva llengua, convertida en aquestes obres en un
vulgar 'patois' dialectal, sense capacitat d'expressió d'alta cultura".

(Resolucions del Congrés de Cultura Catalana.  1977)

"Tenir una tradició teatral
dolenta és pitjor que no tenir-
ne cap" (Joan Oliver)

Joan Oliver (Pere Quart) solia
repetir aquella famosa frase: "Tenir
una tradició teatral dolenta és pit-
jor que no tenir-ne cap". Si excep-
tuam algunes provatures més o
manco reixides (Pere d'Alcántara
Penya estrenà El cordó de la vila
l'any 1868 en el Teatre Principal),
Bartomeu Ferrà i un escadusser
"teatre revolucionari": Jaume Roca.
Gregori Mir, en el seu estudi Lite-
ratura i societat a la Mallorca de 
postguerra, página 45, parla d'a-
questa mena de teatre dient: "Crí-
tica directa, valor literari nul, matís
demagògic comprensible pel públic
al qual es destinava, republicanis-
me com a única alternativa pro-
gressista, anticlericalisme fervent:
aquests eren els grans principis dels
lliurepensadors mallorquins d'a-
quells anys". En Josep Maria Llom-
part en el seu llibre La literatura
moderna a les Illes Balears (págs.
212-213) parla igualment d'aquest
endarreriment, respecte a Europa
i al Principat, del nostre teatre.
Llompart afirma: "Fill modestís-
sim del realisme costumista, [el tea-
tre] amb prou feines ha avançat una
sola passa en l'espai de gairebé un
segle... Recordem que poc abans
de 1936 alguns autors s'esforçaven,
amb més o menys fortuna, per sor-
tir del marasme sainetesc. Amb la
guerra, és clar, va produir-se el tall
en rodó. Quan alguns anys després
ressuscitava el teatre mallorquí, era
batejat -en castellà- amb un nom
que li ha pesat damunt com una
llosa: 'Teatro regional'. Conscient-
ment o inconscientment, aquesta
denominació volia dir que el nos-
tre teatre no era, ni podia esser, un
teatre com els altres. Havia des-
ser 'regional', adjectiu que, en el
fons del fons, significa esquifit,

casolà i poca cosa. De bell nou el
caire més escadusser del costu-
misme s'entossudia a considerar-
se vigent. Amb això s'abonava el
malentès lingüístic tan corrent entre
el nostre públic: el mallorquí només
és bo pera fer riure; els temes serio-
sos solament poder esser tractats
en castellà".

Un teatre per a l'autoodi. "Que
en som de rucs, de beneïts i de
curts!". Visca el 'teatre
rekional'!

Més o manco ése! que deia qui
signa aquest article a una entrevista
del periodista català Jordi Jorba
publicada en el Diari de Balears el
14-VII-96. Aleshores contestant a
la pregunta - A les Balears hi ha
una bona nómina d'autors tea-
trals. Per qué no es representen,
qué fallà? explicava: "Aquí tenim
els autors contemporanis de tea-
tre en català més importants dels
Països Catalans. És el cas, entre
d'altres, de Llorenç Capellà i d'A-
lexandre Ballester, que ja publicava
i guanyava premis al Principat
durant la década dels seixanta. El
teatre contemporani mallorquí és
poc representat per les companyies,
malgrat ser guardonat i apreciat

arreu. Per qué? doncs, a diferèn-
cia de Barcelona, on hi ha una bur-
gesia catalana preocupada per la
cultura i que ha sabut apreciar el
teatre, aquí, a Mallorca, per unes
estranyes circumstàncies, ens hem
quedat amb una visió del teatre molt
de sainete. Però en dolent, no en
bo. És un teatre esperpéntic, fet per
riure'ns de nosaltres mateixos, en
el mal sentit de la paraula; no en
un sentit creatiu i alegre. És allò
de: 'que en som de rucs, de beneits,
de curts!'. D'aquí no en sortim i no
hi ha manera d'agafar el tren de
la modernitat, malgrat que hi ha
companyies com Taula Rodona,
Teatre Sans, Teatre del Mar; la Igua-
na Teatre, que fan una feinada
immensa".

"Un 'teatre' al servei de
l'estupidització del poble
mallorquí" (Josep M.
Llompart)

A la postguerra hi ha algunes
provatures de sortir-se'n d'aquest
cau estantís del teatre rekional,
com escriu Antoni Serra. Hi ha un
sectors il.lustrats minoritaris que
pugnen per deixar endarrere aques-
ta expressió del més barroer i gro-
Iler autoodi. Es fan intents amb sai-

nets de Bartomeu Ferrà, de Tous i
Maroto i Miguel Puigserver. Fins
i tot estrenen obres de Gabriel
Cortés i Gabriel Fuster i Forteza.
Les obres d'una mínima qualitat dels
anys trenta eren rebutjades a la post-
guerra. Josep M. Llompart en treu
les conseqüències i escriu a La lite-
ratura moderna a les Illes Balears 
(pág. 214): "D'aquesta manera que-
dava lliure el camí, penosíssim, del
vertader 'teatre regional': un infra-
teatre bastit sobre els esquemes tra-
dicionals d'En Tous i Maroto i d'En
Puigserver -escriptors dignes, al cap
i a la fi-, per autors sense capaci-
tat, i a vegades sense escrúpols esté-
tics. La conseqüència fou la subs-
titució de la rialla 'moralitzadora'
del sainet vuitcentista per una ria-
lla -sigui dit sense ànim d'ofendre-
'estupiditzadora'".

Pere Capellà: la intel•ligéncia
contra el feixisme

Pere Capellà (mestre d'escola
republicà, antic combatent anti-
feixista) representa, juntament amb
Martí Mayol, l'esforç més reeixit
per sortir-se'n de la grolleria "estu-
piditzadora" explicada perJosep M.
Llompart. En el capítol "1936-39: 
la dreta feixista contra l'esquerra
(i  publicat a la revista L'Estel
de Mallorca (1-111-96) hem deixat
constància de la importància de Pere
Capellà en la reorientació pro-
gressista del nostre teatre. L'estre-
na, l'any 1949, de L'amo de Son
Magraner és pot considerar, doncs,
una fita histórica dins d'aquesta línia
que mai no acaba de consolidar-
se. Com explica Josep M. Llom-
part en La literatura moderna a les
Balears (pág. 215): "Els pagesos
que s'hi mouen (el 'Teatro regio-
nal' és un teatre de 'pagesos') són
éssers de carn i os, i no un pur pre-
text per a provocar la rialla. L'au-
tor hi retrata un món autèntic, que
coneix de primera mà, i els con-

ictes i problemes -tan elemental-
ment exposats com es vulgui- que
empenyen els personatges, són de
veres i d'ara. En això consisteix,
sens dubte, el secret del seu triomf'.

Dins d'aquesta línia excel.lent de
dignificació de la nostra escena hem
de situar obres com Sa madona du
es maneig, Es larqués de sa Rabas-
sa, El rei Pepe c...

Quins són els motius d'aques-
ta eterna permanència de la gro-
lleria -que arriba fins ara mateix-
dins dels nostres escenaris? Gre-
gori Mir, en el seu llibret Litera-
tura i societat (págs. 50-51 ) , parla
del poder omnímode de les clas-
ses dominants parasitàries mallor-
quines que no volen veure retrata-
des les seves misèries personals i
col-lectives damunt un escenari.
Rendistes i clergat aconsegueixen
controlar la difusió de qualsevol
idea considerada "dissolvent" (la
més petita crítica a les classes
dominants és sistemàticament
prohibida). Gabriel Alomar, el gran
intel.lectual mallorquí que patí tots
els rigors del clergat i de les reac-
cionàries classes dominants mallor-
quines, escrigué: "El aspecto reli-
gioso fue el que sostuvo en Mallor-
ca la resistencia a los tiempos nue-
vos, cuya hora había sonado". Alo-
mar conta com la simple paraula
"I 1 ibertat" era entesa com a irre-
verència, heretgia. I al concepte d'i-
gualtat promogut d'ençà de la Revo-
lució Francesa s'oposava, com un
mur de granit, la realitat aclapara-
dora d'una societat dividida en
classes socials i on els "senyors"
lluiten amb totes les seves forces
per a impedir el deslliurament
social i cultural de pagesos i obrers.
La situació d'endarreriment i de
misèria de la nostra terra en mans
de butifarres i clergat era esgarri-
fosa. Gregori Mir ho explica a la
perfecció quan escriu (Literatura i 
societat, pág. 51): "Mallorca, dins
la segona meitat del segle XIX,
havia d'arribar a esser la tercera pro-
víncia d'Espanya pel nombre d'e-
migrants, i el grau d'analfabetisme
sobrepassava el 50 per 100 de la
població, arribant a índexs escan-
dalosos en 1,1gun poble... La cul-
tura va restar durant molts d'anys
en mans d'uns pocs professionals
i de l'estament eclesiástic. Hi havia
possibilitats d'una evolució que no
fos la que realment hem experi-
mentat? Jo crec que no".

Autors mallorquins que
ridiculitzen el nostre poble

És per això mateix que l'any
1984 (en un pròleg a l'obra de M.
López Crespí -Homenatge Rosse-
lló-Porcel, Premi Ciutat d'Alcoi
1984-) l'escriptor Antoni Serra ana-

L'antifranquisme a Mallorca (1950-1970). III part

La incultura i el feixisme, entrebancs per
al desenvolupament del teatre mallorquí
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ  
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L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
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Alexandre Ballester i M. López Crespí Sempre han pensat -
com Josep M. Llompart- que el teatre "rekional" (el "teatre" de
l'autoodí) era "un teatre al servei de l'estupidització del poble
mallorquí".
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I itzava, fent referència a la podridura histó-
rica del teatre rekional: "El teatre mallor-
quí -Forteza, Mas, Segura, etc.- és pura
gasófia, una escòria estricta o un carall
de sentimentalisme popular. Els autors,
en aquesta terra insular dels Països Cata-
lans, sembla que només han tingut una
obsessió, i no precisament erótica, sinó
eixorca: ridiculitzar d'una forma barroe-
ra el mateix poble. I els intents seriosos
o, si més no, amb voluntat i ambició crí-
tica, d'oferir des de l'escena una panorá-
mica més avançada i progressiva, no han
tingut un accés normalitzat a les taules
d'un teatre. Tampoc no han tingut el suport
de les institucions, ni del públic ni dels
crítics, si és que a Mallorca es pot parlar
de crítica, aquesta entelèquia angélica.
És el cas d'Alexandre Ballester amb Dins
un gruix de vellut o Massa temps sense
piano. És el cas també de Llorenç Capellà
amb Bolles de colors o El pasdoble. I será
el cas, com va passar amb Autòpsia a la
matinada, de M. López Crespí amb aquest
Homenatge Rosselló-Pórcel".

El clergat defensava un "teatre"
innocu que no qüestionás el poder de
les classes explotadores i dels seus
aliats

1 més recentment (18-1-96) en el diari
Última Hora deia, opinant damunt de "la
mediocritat rekionalera de Xesc Forte-
za": "En los años sesenta, cuando era un
crítico de teatro joven i feroce, que se

cargaba las tempora-
das del Principal con
la inevitable Lili
Murati i el 'teatro
rekional' con la Artis,
los grupos de aficio-
nados dedicados a las
lecturas teatrales, y
sobre todo los que
dirigían Jaume Adro-
ver y Bienvenido
Alvarez, intentaron la
aventura del teatro de
vanguardia: Ionesco,
Jarry, Michaux, Bec-
kett, Artaud... En la
actualidad, con un
CIM orientado cultu-
ralmente por el PSM
(partido al que supo-
nía un cierto espíritu
renovador y avanza-
do), el masoquismo

teatral (o sea, el auto-odio) sigue privando
con los últimos estertores de la medio-
critat rekionalera de Xesc Forteza. Y si
no fuera por unos poquísimos grupos -
La Lluna Teatre o el Teatre del Mar-, la
Terra Inexistent sería la caverna del ester-
colero teatral. Y no sé necesitaría inci-
neradora, prometo.

' (,Teatro de vanguardia? Yo diría, tea-
tre sense vergonya... el nuestro". A Lite-
ratura Catalana Contemporània  (págs.
401-402), Joan Fuster, parlant del pro-
blema del redreçament del teatre de la
"perifèria", analitza aquesta problemáti-
ca: "El teatre vernacle [a les Balears, al
País Valencia i a Catalunya Nord]... amb
prou feines si aconsegueix de superar el
primer estadi de tempteig, localista, sense
gaire aspiracions. Quan arriba a locals
comercialitzats és per explotar-hi aquests
mateixos defectes, que un públic popu-
lar considerava virtuts. D'altra banda, mai
no supera el llast dialectalitzant: caigut
en mans de gent poc o gens integrada en
el moviment de recuperació cultural de
l'idioma, la llengua no n'és un factor decis-
siu, o només ho és en la mesura que ser-
veix per al joc de calembours familiars
propi de diàlegs de comicitat primaria. I,
evidentment, els autors no sentien -ni
podien sentir- cap desig o curiositat d'a-
costar-se al que teatralment s'esdevenia
més enllà del terme municipal de les seves
capitals de província: es limiten a pro-
duir unes modalitats arcaiques i elemen-

tals de construcció i d'escriptura, en les
quals predomina el sainet". A Mallorca
ens trobam davant dues actituds com-
pletament antagòniques davant del fet tea-
tral. És la posició progressista d'un Gabriel
Alomar, interessat sempre per un teatre
mallorquí ben escrit i d'idees avançades,
i la de mossèn Alcover. Gregori Mir conta
a Literatura i societat (pag, 67) com l'Es-
glésia, el clergat, sabia del poder de la
paraula: "Mossèn Alcover, el més popu-
lar de tots els nostres escriptors, va  reco-
llir obres teatrals i, des del 'lloc de poder'
que era la Vicaria General, havia d'esti-
mular les representacions teatrals dels
autors ideològicament innocus". És a dir,
que amb les seves obres no qüestionas-
sin el poder de les classes parasitàries
mallorquines i dels seus amos, els colo-
nitzadors espanyols.

Un teatre que treballava en contra
de la necessària unitat de la !lengua

Joan Fuster, en el llibre La Literatu-
ra Catalana Contemporània, parla exten-
sament d'un altre problema que agafa pel
coll totes aquestes incipients provatures
de normalització teatral. Parlam d'un
exagerat amor a tot el que fos dialectal.
Aquest escadusser costumisme, l'autoo-
di portat a l'escena, abonava -i encara
abona!- el malentès lingüístic de fer creu-
re que el mallorquí només és bo per a fer
riure. Els temes "seriosos", "importants",
solament poden ésser tractats en castellà.
Escriu Joan Fuster fent referència al mal
que aquest 'teatre rekional' ha fet a la llen-
gua: "La consciència de la unitat de la
llengua catalana és lúcida en un cert sec-
tor de la societat del País Valencia, de les
Illes i del Rosselló. Pea) un altre sector
més nombrós s'arrapa a recels i a reticèn-
cies localistes, de lèxic, de morfologia o
de fonética, típics d'un medi lingüístic
ineducat. Això impedia la transfussió d'o-
bres i d'actors entre les diverses regions:
les peces i les troupes del Principat rara-
ment podien guanyar-se l'atenció del
públic valencia, balear o rossellonès, i
alhora, els autors i els artistes d'aquestes
darreres procedències tampoc no eren
exportables pel carácter particularista del
seu treball". Joan Fuster conclou: "Aques-
tes limitacions autoimposades per inèr-
cia o per mandra mental, ofegaven les
darreres possibilitats de normalització que
pogués tenir en perspectiva [el nostre tea-
trer

"Que aprenguin la
nostra llengua, com
nosaltres hem hagut
d'aprendre la seva"

Moderada carta
dels bisbes catalans
apareguda al Full

Parroquial, que ha
aixecat les les dels

espanyols

A questa setmana s'escauen dues festes
de les més emblemàtiques del nostre
calendari casolà: Sant Jordi (dimecres

dia 23) i la Mare de Déu de Montserrat (diu-
menge dia 27), els celestials patrons de
Catalunya. Aquesta segona promet enguany de
ser extraordinaria amb motiu del 50è. aniversa-
ri de l'entronització de la Mare de Déu. En
efecte, qui no recorda aquella gesta realment
histórica, tant en l'aspecte religiós com en el
patriòtic, portada a terme en ple franquisme?
Caldrà, doncs, pujar un cop més, si més no en
esperit, al nostre Sinaí a cantar el vilorai i
ballar sardanes a la plaga del santuari, i per
molts d'anys! Per?) no n'hi ha prou. No pren-
guem el nom de Déu en va. I li prenem si la
invocació als nostres celestials patrons no ens
compromet a treballar més, molt més, a favor
de la nostra Església i del nostre País. Aixes és:

A prendre consciència de qui som, i voler
ser-ho de veritat, superant la crisi d'identitat nacio-
nal que molts de catalans pateixen talment una
malaltia crónica, agreujada per les seqüeles no
reparades encara de la guerra civil.

A defensar fins i tot públicament, el nostre
dolor i el nostre enuig quan, tant des d'instàn-
cies civils com eclesiàstiques, sovint se'ns ataca
als catalans com si el nostre nacionalisme fos
exacerbat quan no pot ser més obert i dialogant
(potser massa).

A rebre com a germans els castellanopar-
lants facilitant-los la integració al nostre país,
però exigint-los al mateix temps que respectin
la nostra identitat com a poble i que aprenguin
la nostra llengua com nosaltres hem hagut d'a-
prendre la seva.

A aprendre a parlar i escriure correctament
el català, la llengua pròpia de Catalunya (i de
Mallorca i de València. Allò entre parèntesi es
nostre), com el Concili Provincial Tarraconen-
se ha refermat, mentre demanem i secundem les
lleis públiques necessàries pera la seva plena i
definitiva normalització.

A fer pinya, siguem del partit polític que
siguem, a l'entorn d'un ideal de País posat al dia,
lliure i solidari, just i progressista, digne de la
seva història multisecular.

A estimar Catalunya, la nostra petita pàtria
(no tant petita seguin dient des de Mallorca),
sense por de pecar, ja que estimar-la, tal com
ens ensenyen els nostres mestres i pastors en el
document ARRELS CRISTIANES DE CATA-
LUNYA , forma part de l'amor al próisme, el mana-
ment primordial de Jesús. 1.2



El matrimoni Romo-Escribano, regenta
des de fa 2 anys el Taller de Repara-
ció de Cotxes Boxes a la barriada des
Fortí.

En Josep Artero ¡les seves alumnes de
l'Académia de Perruqueria Maria
Josep a la barriada des Fortí.

Na Teresa Garcia de nacionalitat cas-
tellana, fa 3 anys que regenta el Bar
Castella a la barriada des Fortí.

El matrimoni Montcaio-Gomis, naturals
de València, fa 21 anys que regenten la
botiga de Plata Preparats Jiuseppe a
la barriada des Fortí.

Margalida Comas,
una menorquina de
projecció internacional
PER MARINA FERRA-HAMELYNCK

M argalida Comas i Camps,
nascuda a l'Alaior del
1892, és una científica

balear pionera en les ciències de
l'educació dins el panorama euro-
peu d'aquest segle. L'exposició del
casal Balaguer "Dones a les illes
(1895-1945): Oci,Treball i Ense-
nyament.", dins la part dedicada a
l'educació de la dona a Menorca
realitzada per Ma Lluïsa Canut des-
taca aquesta dona d'empenta com
una defensora de la coeducació dels
sexes, és a dir una educació igual
pera nins i nines. Però la seva vida,
a part de les seves idees clarament
feministes, suposa tot un exemple.
Aquesta exposició suposa, sens
dubte, un precedent per rescatar
aquest personatge de l'oblit.

Per?) per situar-nos podríem dir
un parell de coses del poble que la
va veure néixer. Alaior és un muni-
cipi situat a damunt un pujol, on
destaca l'església a la part més alta
de la població sortint del cercle de
cases emblanquinades, que la rode-
gen, des de dalt, es pot contemplar
el paisatge vert i pla de la ruralia
menorquina, molt semblant a la terra
on viuria na Margalida fins la seva
mort.

En els seus estudis és impor-
tant la seva incansable feina
intel.lectual i l'entusiasme que hi
posà, prova d'això són les excel.lents
notes i premis honorífics que es
guanyà a centres com l'Institut Tèc-
nic de Maó (1904), Institut Balear
de Palma (1905-1911), l'Escola
Normal de Palma, on tragué el títol
de Mestra de Primer Ensenyament
superior i la "Escuela de Estudios

Superiores de Magisterio", ja a la
Península (1912-1915). La seva
tasca professional comença quan
és anomenada professora titular a
la "Escuela Normal de Maestras de
Santander", on va estar fins al 30-
9-1920. En aquesta data va obte-
nir una beca per ampliar estudis a
l'estranger, concretament a l'uni-
versitat de Londres.Mentres treu el
doctorat, a la seva tornada a Espa-
nya, estudia la carrera de Ciències
Naturals (1921-25). Al 1926 estu-
dia a la facultat de Ciencies de París,
un tema de zoologia per comple-
tar el seu doctorat.Treballá com a
professora i després com a direc-
tora a l'Escola Normal de Tarra-
gona (1922-1933), a l'Escola Nor-
mal de la Generalitat de Catalu-
nya (1931-39) de la qual fou direc-
tora el curs 1932-33 i a la facultat
de pedagogia de la Universitat de
Barcelona. Quan esclatà la guerra
civil es trobava a Bilbao. El 1937,
quan Euzkadi caigué baix el poder
de les tropes franquistes, hagué d'e-
xiliar-se a Anglaterra. Allá, essent
un membre dels quaquers (Friends)
s'encarregà de l'acolliment de nens
espanyols refugiats a granges angle-
ses. Després de revalidar els seus
estudis a Anglaterra exercí de
docent a la"Dartington Hall Scho-
ol" de Devon. Descansa en pau al
cementiri d'Exeter des de l'any
1973. Entre altres obres cal desta-
car:"Cómo se enseña la Aritméti-
ca y la Geometría"(1923), "Las
Escuelas Nuevas Inglesas"(1930),
"El método Mackinder"(1930),
"La coeducación de los
sexos"(1931).

6 15 DE MAIG DE 1997 1 9 113tell de Mallorca  

M. López Crespí, tres premis en tres mesos
L'escriptor de sa Pobla i

col•laborador del Diari de Bale-
ars, l'Estel de Mallorca, Temps
Moderns, El Salmón (PIMEN),
Serra d'Or, El Mirall, Última
Hora, etc, Miguel López Cres-
pí, acaba de guanyar un dels més
importants premis de poesia que
són lliurats als Països Catalans.
Es tracta del XIX Premi de Poe-
sia que és atorgat a Barcelona
(El Masnou) per un jurat format
pels més destacats intel•lectuals
catalans. El premi té una dota-
ció económica de 350.000 Pts.
i comporta igualment la publi-
cació, en una important edito-

rial barcelonina, de l'obra gua-
nyadora. El llibre guardonat és
un poemari de més de quaranta
poesies i porta el títol Record de
Praga. Fa molt poc temps que
Miguel López Crespí guanyava
també els dos premis de poesia
més importants d'Alacant i de
Tarragona amb els llibres Hivern
i Anyada de sang. Els poemaris
seran editats per conegudes edi-
torials de València i Girona.
L'autor de sa Pobla ha publicat
darrerament diversos llibres de
narrativa, teatre, poesia i assaig.
Entre molts d'altres podríem des-
tacar: Els poemes de l'horabai-

xa (poesia, Andorra 1994); Cró-
nica de la pesta (narrativa, Giro-
na, 1993); El cicle dels insectes
(poesia, Edit. Moll, 1992); L'An-
tifranquisme a Mallorca (1950-
1970) (memòries, El Tall, Ciu-
tat 1994); Històries del desen-
cís (narrativa, Moll, 1995); Punt
final (poesia, Edit. Moll, 1995);
L'obscura ansia del cor (poe-
sia, UIB 1996; Vida d'artista
(Premi de narrativa de la Gene-
ralitat de Catalunya, Girona
1995); Planisferi de mars i
distàncies (Edit. Columna,
1996). Algunes de les seves tra-
duccions han estat guardonades

i publicades a Madrid, Bilbao,
Sevilla, València, París, etc.
Entre aquestes traduccions al
castellà que han rebut premis
internacionals podem destacare!
Premi Internacional de Litera-
tura "Camilo José Cela" concedit
a l'obra El mecanismo del tiem-
po. Aquest llibre conté -en cas-
tellà- les millors narracions de
M. López Crespí que ja estaven
publicades en la seva versió ori-
ginal catalana en diverses edi-
torials mallorquines i principa-
tines (Editorial Moll, Llibres del
Segle, Editorial Columna, etc,
etc).

Dos relats aborronadors
sobre l'acarnissament que va
precedir a la mort d'en Ricar-
do Rodríguez de 20 anys,
marcaren la sessió del judi-
ci que se va celebrar dimarts
passat a l'Audiència de
Madrid contra set acusats
del crim ocorregut en la zona
de copes Costa Polvoranca
d'Alcorcón el 21 de maig de
1995. N'Antonio H., un amic
de la víctima va testificar que
una simple mirada va des-
fermar les ires dels caps
rapats, que el mataren a la
portadel Pub Donqui. N'An-
tonio va declarar que va
veure set o vuit skins pegar
de manera brutal a n'En Ricar-
do fins que caigué desplo-
mat en terra. Va veure com
els skins pegaven puntades
de peu al seu cos agonitzant,
sense mourer-se d'en terra.

El testimoni d'Antonio,
tímid i tremolós, va encon-
gir molts d'estómacs. Però no
el del presumpte autor d'una
mortal ganivetada, José Cris-
tóbal Castejón, El Mallor-
quín, que sonreia constante-
ment des del banqueta la seva
al.lota assistent al judici.

El jugador del Real
Madrid, Roberto Carlos, hau-
ria de ser premiat amb el títol
de "cotorra del Mercat" que
atorguen cada any els vene-
dors del Mercat de València.

No sols es permet parlar
sense aturall dels plans de
futur del seu "amigo" Ronal-
do (ni que fos el seu repre-
sentant!) sinó que acusa Bar-
celona de ser "la ciutat més
racista que coneix" perquè
l'escridassaven quan jugà el
partit de Copa.

Però a Barcelona no
tenim noticies de crims de
caps rapats ni de nazis, men-
tre que a Madrid cada any
n'hi ha uns quants com aquest
d'un foraster que visqué uns
quans d'anys a Mallorca i per
això Ii diuen El Mallorquín.

"Que s'ho faci mirar", li
vingué a dir en Guardiola.

Roberto Carlos: ben prest
t'has contaminat del tinyós
anticatalanisme espanyol.
Ets un racista de fet, igno-
rant i cotorra tinyosa. Preo-
cupa't dels nens del carrer i
dels indis que assassinen al
Brasil. JAUME TALLA-
FERRO.

Dos testimonis veren
als caps rapats
pegar puntades de
peu al cos agonitzant
de la seva víctima

San Fernando
Gran assortiment en VASES I MOTLLURES

Avinguda de Sant Ferran, 28-b (Es Fortí)
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L'esclavatge
"Sepulcre de braços i febres
sense l'instint de Ilibertat!
Canto l'absència de la llibertat!
Presons de l'aire..."
("El Captiu, 1934, Bartomeu Rosselló Porcel, Mallorca,1 913-38).
"La forma mental de l'Encadenament és l'estupidesa lógica de la rutina
que no ens fa pas fer les -coses car ens semblen assenyades, ans ens les fa
aparèixer assenyades perquè hom les fa".
(Lanza del Vasto, fundador de les Comunitats de  l'Arca a Eumpa, deixe-
ble d'en Gandhi).
"Amb aquella, pensà en Winston, la dissortada dona devia dur una vida
terrorífica. Dins un o dos anys sos propis fills podien  descobrir-li aten
rastre d'heretgia... El pitjor de tot era que aqueixes organitzacions, com la
dels Espies, els convertien sistemàticament en petits salvatges ingoverna-
bles i, tanmateix, aquest salvatgisme no els impulsava a revoltar-se con-
tra la disciplina del Partit".
"Ádhuc la literatura del Partit canviarà i els lemes seran uns altres. Com
podrás tenir un slógan com ara el de la "Ilibertat és l'esclavatge" quan el
concepte de Ilibertat ja no existirá?.„, L'ortodòxia vol dir no pensar, no
haver de menester del pensament".
En qualsevol cas, dur en el rostre una expressió impròpia (per exemple,
semblar incrèdul quan anunciaven una victòria) constitttia un acte puni-
ble. Ádhuc hi havia un mot per anomenar-ho en neollengua: caracrim".
"El perill mortal per excel-léncia era parlar en somnis. Contra aixó no hi
havia remei".
(Els proletaris no sols manquen de)"sentir impulsos de revolta, sinó de la
facultat de copsar que el món podia ser distint del que és... Als proletaris
pot ser concedida la llibertat intellectual per la senzilla raó que són man-
cats d'intel.lecte".
"Si algú és ortodotxe de mena (en neollengua hom en diu pensa bé sabrá
en qualsevol circumstància, sens aturar-se a pensar-hi, quina és la creença
encertada a l'emoció desitjable.  Però en qualsevol cas, un ensinistrament
mental complicat, el qual comença durant la infantesa i es concentra al
voltant dels mots neollingüístics paracrim,negreblanc i doblepensar, i el
converteix en un ésser incapaç de pensar gaire sobre cap tema".
("1984",de George Orwell, cal dir que aquestes tècniques totalitàries són
de fet emprades no sols en les dictadures orvel-lianes de  ciència-ficció
sinó de fet, si fa no fa, en qualsevol dictadura o procés de colonització,
com ara el d'Espanya contra la mostra nació esclava).
"Són esclaus els qui tenen por de parlar en favor dels caiguts i dels febles,
els qui no volen afrontar la malícia, la mofa i la injúria i prefereixen ama-
gar-se en silenci..."
(James Russell Lawell).
"Una realització completament  autoritària de tots els moments de la vida
tendeix a resoldre les preguntes i di ficultats personals en desterrar qual-
sevol ocasió de conflicte amb un mateix".
("Luter", 1968, James Atkinson).
"Convertiu un arbre en llenya i podrá cremar per a vosaltres; penó ja no
florirá ni fruitará més".
(Rabindranath Thaub Tágur, 1861-1949, India).
"Quina pitjor mort de l'anima que la llibertat d'errar".
(Agust( d'Hipona, 254-430, a ''Cogitacions", Nord  d'Àfrica).
"Jahvéli volia, per raó de sa justícia, exaltar i magnificar sa Llei. Peló
heus ací un poble pillat i saquejat. Tots foren encadenats dins els cala-
bossos i soterrats en presons. Els espoliaren i ningú no deia "torna-ho!".
Qui d'entre vosaltres s'ho está escoltant, qui presta atenció al que jo havia
predit? Qui ha Iliurat Jacob a l'expoliador i Israel als pillards? No era el
Senyor, contra qui havíem pecat en negar-nos a seguir els seus camins i
en fer cas del seu voler? Per això, Ell abocà contra el seu poble l'ardor del
seu enuig i la fúria de la guerra, que  l'envoltà de flames. Per?) el poble no
ho ha volgut entendre; la guerra el cremava, però ell no n'ha fet cas".
Profeta Isaies 42:21-25, devers s. VI a.C.). 12
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Dificultat de comunicar-se
Nosaltres, els humans, som una espe-
cie particularment complicada i de
comportament difícil d'entendre.
Reconeixem sense massaproblemes
que, a vegades, ni nosaltres matei-
xos sabem perquè actuam d'una
determinada manera, i ens sorpre-
nem quan protagonitzam canvis radi-
cals d'humor en breus espais de
temps. Sense poder-ho evitar, som
vulnerables al canvis del temps i ens
quedam indefensos quan amb l'arri-
bada de la primavera ens trobam sot-
mesos a alteracions anímiques que
ens fan variar la concepció que tenim
de la nostra existencia amb una sim-
plicitat ofensiva.

Un dels trets que millor defineix
la condició humana és la inestabili-
tat -tot i qué la majoria ens tenim per
persones meso menys madures i equi-
librades- la qual cosa ens provoca
difícils i continus esforços davant
estranyes sensacions i reaccions,
que experimentam amb la mateixa
sorpresa, que quan trobam el que
donàvem per superat darrera la can-
tonada.

Si aquest panorama de per si ja
és decebedor, la cosa se complica
quan un, a més d'aguantar-se a si
mateix, ha d'aguantar i intentarenten-
dre les rareses de l'altre; aleshores
no queda més remei que enfonsar-
se dins el complicat i estrany món
de les relacions interpersonals i de
la comunicació humana.

Per posar-ho més difícil, i si
voleu, més emocionant, em referiré
a l'ámbit de les relacions efectives,
que són, per una part, les que tenen
el cos emocional més alt, per() també,
les que condueixen a nivells d'im-
plicació i de satisfacció més elevats;
en realitat, l'èxit o el fracàs en aquest
àmbit condiciona el nivel] d'autoes-
tima de les persones. Per això em
sembla més que justificat dedicar una
estona a reflexionar sobre aquest
tema.

Tal com estan les coses, avui en
dia hauria de ser normal el fer cur-
sets per tal d'aprendre habilitats
socials bàsiques. De fet, la comuni-
cació eficaç és el millor instrument
de qué disposam per a resoldre els
conflictes i problemes que provoca

la convivencia humana. Moltes vega-
des, per no disposar d'aquestes habi-
litats, ens complicam la vida i la de
les persones que ens envolten i aca-
bam nedant en innecessàries crisis
conjugals o simplement assumim la
insatisfacció de conviure sense
estridències a canvi de sacrificar la
satisfacció dels propis desitjos i
necessitats.

Tanmateix, a través d'aquest arti-
de, fa mal prometre la superació de
les dificultats de relació i comuni-
cació que arrossegam des de que
tenim seny. La meya única preten-
sió consisteix en proposar una millo-
ra en el repertori d'habilitats comu-
nicatives que, qui més qui menys, ja
té muntat, per tal d'afrontar de forma
exitosa i gratificant el repte quoti-
dià de les relacions interpersonals.

Parlaré concretament de dues
habilitats socials molt importants si
volem intentar un entrenament efi-
caç i assegurat. Una fa referencia al
qui parla, al qui emet el missatge; es
tracta de la assertivitat. L'altre es refe-
reix al qui escolta, al qui rep la comu-
nicació; és l'escolta activa i empáti-
ca.

Ens comunicam assertivament
quan som capaços d'expressar sen-
timents i desitjos positius i negatius
d'una forma eficaç sense negar o des-
considerareis dels altres, sense crear
o sentir vergonyai incomoditat.

Podríem dir que existeixen tres
estils a l'hora d'expressar un senti-
ment o desig: l'assertiu, l'agressiu i
el passiu. Adoptam una actitut pas-
siva quan no ens queixam davant una
injustícia i permetem amb submis-
sió que s'ignorin els nostres interes-
sos (algú em passa davant mentre
faig cua per entrar al cinema i no dic
res, per ex.). Adoptam un estil agres-
siu quan el nostre comportament és
defensiu i ataca als drets de l'altre
(munt una escena amb la meya pare-
ha perquè en arribar a casa, em trop
que el sopar no está llest); i ens com-
portam assertivament,quan ens
comunicam amb actitut dialogant i
madura, afavorint d'aquesta mane-
ra el respecte i les necessitats pub-
pies i les de l'altre (davant el retard
de mitja horade l'amic amb qui haví-

em quedat, som capaços de comu-
nicar-li el nostre disgust i descon-
tent per la seva tardança, amb acti-
tut crítica, pea) alhora dialogant).
Algunes estratègies que faciliten el
comportament assertiu, són, concre-
tament, les següents: Tenir un bon
concepte de si mateix, ser educat, guar-
dar les disculpes i les excuses per quan
sien necessaris, no ofendre als altres,
no recórrer a les amennes, i aceptar
la derrota quan sia necessari.

L'altre habilitat que cal utilitzar
sempre que es vulgui afavorir la
comunicació, és l'escolta activa i
empática. Si somcapaços de demos-
trar al nostre interlocutor que ente-
nem i ens interessa el que ens está
explicant, i que ens preocupa allò
que a ell el preocupa, estam escol-
tant activament. El primer que cal
transmetre al nostre interlocutor, es
que estam disposats a dedicar-li el
nostre temps de forma incondicio-
nal i activa; és en definitiva dedicar-
se a escoltar, no tan sols a sentir, fent
saber a l'altre que comprenem el que
ens expressa. Per escoltar activament,
cal seguir les pautes següents: man-
tenir contacte ocular amb el qui
parla, afirmar amb moviments de cap
que entenem el que ens comunica,
respectar les pauses per animar el
qui parla perquè continuï, no des-
plaçar el centre d'atenció de la con-
versa parlant d'un mateix, respon-
dre als sentiments que es troben darre-
ra les paraules i demostrar que com-
prenem el que l'altre sent quan ens
parla, etc.

M'agradaria saber que, arnés de
passar l'estona, aquestes breus ins-
truccions han servit per animar-vos
a millorar les vostres habilitats comu-
nicatives. En definitiva, som animals
socials i estam condemnats a con-
viure amb els nostres semblants: allò
més intel•ligent i racional, doncs, és
fer-ho de la forma més gratificant i
satisfáctória per a nosaltres matei-
xos i al mateix temps, per els altres.
Victòria Picó i Agulló- Inca Revis-
ta. II
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S embla que la Guerra del
Congo (Zaire) arriba a la fi.
Quan aparegui aquest anide

és més que probable que En Mobu-
tu Sese Seko hagi emprés el vol i
que En Laurent Kabila hagi entrat
a Kinsasha, la capital (la ciutat més
gran del Congo, amb una població
al voltant dels 4 milions d'habitants).
Ara, 5.5.97, les forces de l'Aliança
Democrática per a l'Alliberament
del Congo són a 200 kms de Kin-
sasha i comencen les maniobres d'en-
cerclament de la ciutat. L'exércit
d'En Mobutu (bé, els soldats ban-
dits d'En Mobutu) continuen arre-
plegant-se cap a Kinsasha, tot renun-
ciant a entrar en batalles decisives'.
Sembla que la partida ja está deci-
dida. Fa setmanes que les legacions
estrangeres a Kinsasha duen un
ritme frenètic per tal d'assegurar la
repatriació dels seus nacionals. Per
altra costat, En Mobutu i els cinc
mil alts funcionaris, que han expo-
liat sistemàticament el país durant
dècades, fa temps que tenen les seves
fortunes assegurades a l'estranger.
Sembla que també ho tenen tot a
punt per a emprendre la fugida.

Certament, és imprevisible
saber quin será el procés del Congo,
una vegada que En Kabila hagi
entrat a Kinsasha. S'aixequen veus,
en especial a la premsa nordame-
ricana, que es pregunten si real-
ment En Kabila establirà un règim
democràtic, o si, pel contrari, es
tractarà de la substitució d'un dic-
tador per un altre. No deixen d'és-
ser especulacions i sospites, que
no fan sinó desviar l'atenció del
fenómen històric essencial. Alió
real és la revolta de les pobla-
cions congoleses contra un Règim
despòtic; alió real és I 'éxit for-
midable de la revolta popular dels
tutsis banyamulenge. És aquest
moment que surt el lideratge
d'En Laurent Kabila, i no abans.
Alió real és la incorporació de
diferents pobles i ètnies a I 'A-
liança Democrática. Alió real ha
estat la capacitat organitzativa
militar, política, social i econó-
mica.

La Guerra del Congo no és una
guerra d'alliberament més. Tam-
poc la podem reduir a un capítol
més del grans trasbalsos que pateix
el continent africà. Entenc - i aquest
enteniment inspira els meus arti-
cles sobre la qüestió - que els esde-
veniments de l'Africa Central recla-
men una atenció preferent i inte-
ressada per part dels nacionals
catalans. La Guerra del Congo
és un baròmetre de la pressió
mundial, que indica - si el sabem

llegir - quina és la situació real
de la correlació de forces que
entren en conflicte.

França i Roma - El Vaticà - són
les gran derrotades. Aquestes dues
potències imperialistes han posat
en joc tots els seus grans recursos
amb l'intent d'aconseguir la inter-
venció armada al Congo. El seu
objectiu era salvar el Règim d'En
Mobutu; aturar l'ofensiva de les for-
ces de l'Aliança Democrática i ofe-
gar el projecte polític d'En Lau-
rent Kabila. França i El Vaticà des-
plegaren tot els seus recursos per
a inclinar l'opinió pública mundial
a favor de la intervenció. Els mit-
jans espanyols - i els catalans - mos-
traren un vergonyant grau de
dependència a la política interna-
cional de França i del Vaticà.

Benhauradament, l'imperialis-
me francés n'ha sortit nafrat. París .

i El Vaticà no se'n adonaren - no
se'n volen adonar - que el procés
dialèctic entre les potències domi-
nants i els pobles dominats ha ini-
ciat una nova etapa, a un pla supe-
rior, que afecta a la política global
mundial. Això que on diu "globa-
lització mundial" i "llogaret mun-
dial" no és una simple expressió,
sinó un fenómen real que afecta a
tots els pobles del Món.

Als anys 70 i 80, els Estats Units
varen donar suport al Règim d'En
Mobutu Sese Seko, tot i sabent que
era corrupte i despòtic. La mun-
dialització de la Guerra Freda tenia
uns resultats catastròfics per als
moviments d'alliberament. L'Ad-
ministració ianqui entenia que tot
moviment d'alliberament on inter-
venien elements marxistes eren ins-
truments de la política soviética; i,
en conseqüència, donava supon als
règims anti-comunistes i a les dic-
tadures.

Als anys 90, esfondrada la
Unió Soviética i desapareguda la
Guerra Freda, els EE.UU. han
retornat a la seva doctrina prís-
tina proclamada des del 1776,
l'any de la Independència Nor-
damericana, la de donar suport
als moviments d'emancipació
nacional. (És bo recordar que al
1919, els EE.UU foren els artífex
del desmembrament dels impe-
ris austríac, turc i rus, amb la qual
cosa tenia lloc el naixement d'una
desena de nous Estats europeus).
Als norantes, En Mobutu no ha
tingut el suport nordamericá. I
la campanya intervencionista de
França i el Vaticà ha deixat freds
l'"Univers anglès" i el Món no
catòlic. Les regions de cultura pro-

testant senten una desconfiança
profunda en front de les grans
"mogudes" dels catòlics romans.
Els frares mallorquins que retor-
nen de l' África Central ploren per
la pèrdua del seu petit imperi catò-
lic, i no s'amaguen d'acusar als
EE.UU de fer costat als "rebels".
Tot i que ja han perdut la guerra,
les agències vaticanistes continuen
centrant el gruix de la seva infor-
mació al voltant dels refugiats hutus
rwandesos i de les gestes de les orga-
nitzacions humanitàries, de les cató-
ligues, en especial. Els frarets van
i conten les seves "gestes solida-
ries". Hem d'observar que els noti-
ciaris sobre l'odissea dels refugiats
no es qüestionen mai qué és que
se'n ha fet de l'exèrcit rwandés i de
les "milícies" hutus que anaven
entre els refugiats. Segons es desprèn
de cròniques del Herald Tribune,
aquests hutus armats han control-lat
en tot moment els camps de refu-
giats i han estat ells els que han diri-
git l'itinerari de la retirada. De bon
principi, aquestes milícies han rebut
tot tipus de supon per part de França
i de l'exèrcit d'En Mobutu. Aques-
tes milícies (50.000 homes?
60.000?) constitueixen una greu
amenaça pera l'estabilitat de Rwan-
da, Burundi i el Zaire oriental. Els
frarets mallorquins no en diuen res
d'aquestes milícies genocides.

La França és tocada. La França
és en decadència. Els francesos
continuen ideològicament perver-
tits pel somni -el malson- de l'Im-
peri francés i de la "Grandeur" fran-
cesa (França és l'únic Estat de la
UE que no ha signat la Carta de les
llengües. És una mostra del pou de
perversió ideológica on estan afi-
cats els francesos). La França dels
seixantes era realment una gran
potència a l'Àfrica. L'imperialisme
francés era una amenaça real per
als pobles de la seva zona d'in-
fluéncia. ',Ara, continua éssent una
amenaça, però ha quedat palesat que
la relació de forces fa del "somni"
francés una pura alienació.

La França dels seixantes apa-
reixia com un gegant davant els
pobles de l' África Central. La
correlació de forces s'ha invertit.
A l'any 97, els Estats africans de
la zona poden parlar de tu a tu
amb França. Basta veure les varia-
bles demogràfiques. En trenta
anys, França ha passat de 50
milions d'habitants a 57 milions;
Uganda ha passat de 5 milions a
23; Rwanda-Burundi, de 5.8 a 16;
el Congo (Zaire), de 13 a 46;
Sudáfrica, de 16 a 42; Kénia, de
6.5 a 27; Tanzània, de 9 a 30. Al

moment present, aquests països
estan disposats a no consentir cap
tipus d'aventures imperialistes a
la seva área. Aquests Estats del cos-
tat del Congo han heretat elements
essencials de la seva ascendència
británica; la llengua de comunica-
ció és l'anglès; i els missioners
catòlics no han disposat de privile-
gis. La influència de la ideologia
luterana-calvinista s'ha deixat sen-
tir.

La confusió de Catalunya
davant els esdeveniments de l'A-
frica Central és una mostra de la
seva feblesa ideológica respecte a
la qüestió de l'internacionalisme.
La dreta catalana -el pujolisme- és
presonera de la política interna-
cional vaticanista; per altra banda,
fa un seguidisme estricte de la polí-
tica d'Estat i de l'Exterior del
Govern espanyol. Els "mass-
media" de la Generalitat de Cata-
lunya fan el "hit" de la seva des-
pesa informativa amb el Papa de
Roma, la família reial hispana i els
viatges a l'estranger del Cap del
Govern espanyol.

Per altra costat, l'indepen-
dentisme - i, en general l'esque-
rra catalana - encara no s'ha tret
de sobre el maniqueïsme anti-
americá. Duien a sobre la marca
deis partits comunistes en plena
Guerra Freda. És urgent i neces-
sari que l'esquerra catalana faci
una revisió dels seus planteja-
ments internacionalistes. La tesi
és aquesta: L'estratégia soviética
presentava els ianquis com a prin-
cipals enemics dels moviments
d'alliberament. Els ianquis varen
ésser incapaços de superar aques-
ta estratègia. El seu objectiu era
guanyar la Guerra, impedir l'esta-
bliment de règims comunistes. Les
formacions comunistes, en efecte,
tot i éssent numèricament febles,
tenien una especial capacitat per
copar el control militar dels movi-
ments populars (vegi's l'exemple
notable del Psuc i del Pce durant
la Guerra Civil, que, del quasi no
res, passaren a ser la formació
hegemónica a la zona republica-
na). 12

N'Olga Balaguer, natural de son n'Es-
panyolet, fa tres anys que va obrir
l'immobillária Pis Balear a santa
Catalina.

En Joan Romero, natural d'Anda-
lusia, fa 16 anys que va obrir el Res-
taurant cas Xoriguer a santa Cata-
lina. Recomana les carxofes amb
cues de xigala, el filet de xot a les-
tragó i el pastís de maduixes a les
dues salses. Tot això amb un bon
vinet val 4000 ptas.

• En Mateu Pons de la
barriada de Bons Aires,
fa 5 mesos que ha obert
i'óptica Iris a la
barriada de son Cotoner

• Fa mig any que en

Joaquim Pérez, natural
de son Sardina, regenta
la botiga d'Informática

Infogénia al carrer de
sant Ferran de Ciutat.

• En Joan Arabí, natural

de santa Catalina, fa 20
anys que va obrir la
Botiga Arabí on ven
escales de caragol,
ximenees a mida i altres
coses, a l'Avinguda de
sant Ferran de Ciutat.

L'espera republicà

Lumumbashi: El crepuscle encén estels (II)
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA

M a 1 1 o r q

La llengua catalana, pròpia de les Illes 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.



* La xarxa de salut, més coneguda com
la xarxa deis malalts, és l'enciclopèdia més
completa per a minorar-se física i mental-
ment,tractat de manera amena i senzilla,
multitud d'enllaços per a deixar de fumar,
reduir l'estrés i prevenir malalties.
(http.//www.wellweb.com/)

* La Universitat Jaume I de Castelló ha
creat un mapa amb les distintes nacions d'Es-
panya, amb molta informació sobre cadas-
cuna d'elles. Una gran labor reconeguda aquí
i a l'estranger. (http://www.uji.es).

* Per a protestar contra la discrimina-
ció del catan, l'Instituto Cervantes
(http://www.ceryantes.es) i la Biblioteca
Nacional dels espanyols (http://www.bn.es).

* Si voleu saber de la nostra realitat
mallorquina, la trobareu just posant
(www.uib.es). Entrareu a la UIB i podreu
navegar per les nostres institucions, els par-
tits ptilides El Día del Mundo i la resta.

ormar-se sobre geet amb ideo-
ea (http://www.sirius.com/ -

es/), entrareu en el museu de
les ~líes de Guanajuto (Méxic), on els
morts se mostren per a esplai de turistes í
locals que segueixen la fascinació pel mes
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A lejandro Lerroux fou un
espanyolet cordovès de
fi nals del segle passat i prin-

cipis de I 'actual, enemic declarat dels
catalans i de tot alió que representés
als Països Catalans. O sia, un fatxa
dels que fan història. El cas és que
l'home aquest es tenia per una per-
sona d'esquerres, però a l'hora de
la veritat se li veia el llautó i no dub-
tava en arremetre contra els cata-
lans, als que devia veure com una
mena de rala inferior a la que es
podia menysprear i ridiculitzar, quan
no simplement exterminar.

Jo no crec en la reencarnació,
però la veritat és que després de molts
anys de veure pul•lular per la vida
política un ésser com Julio Angui-
ta, ja començo a pensar que potser
l'equivocat sóc jo. El senyor Angui-
ta, espanyolet i cordovès com
Lerroux, també es considera
d'esquerres, pern la veritat és que,
si més no pel que fa al tema dels
drets dels pobles, és una barreja entre

El rel Hassan qualifica Joan Caries I, de germà. El monarca alaulta no reco-
nelx un altre interlocutor que el Borbó I deixa en un segon lloc el president
del govem. "EL TEMPS" n2 669.

Stalin, José Antonio Primo de Rive- 	 Jo he escoltat en directe un parell
ra i Lerroux: un imperialista com de conferencies del califa i, la yeti-
una casa de pagés de gran. 	 tat, al senyor Anguita tan sols li ha

mancat aixecar el braç i cantar el Cara-
al-sol. En la primera conferéncia que

escoltí, fa ja un parell d'anys,
preguntí sobre alguns temes que, com
a demócrata, m'interessaven: Ii dema-
ní la seva opinió sobre els papers de
la Generalitat republicana, que foren
robats pel feixista Franco i portats a
Salamanca; també ti preguntí sobre
els papers del judici a en Lluís Com-
panys, president de la Generalitat prin-
cipatina assassinat pels franquistes,
i que els militars espanyols no volen
treure a la Ilum. En tots dos casos,
Anguita es posà del costat dels dic-
tadors. Com Franco, Anguita creu
que els papers de la Generalitat han
d'ésser a Salamanca in secula secu-
lorum; sobre el tema del judici polí-
tic a en Companys, l'espanyolarro
em contestà que ell és fill de militar
i que si un militar ordena una cosa
cal posar-se ferm i acatar-la. "... con
la camisa nueva que tú bordaste en
rojo ayer" ¿Eh, Julio?

Fa uns dies he tornat a anar a
una conferencia seva (ja se sap que
els catalans som una miqueta maso-
quistes) i, a banda de tornar a par-
lar del Quixot (com a bon patriota
espanyol), digué, al voltant de la
socialització del saver, que "cal
robar el saver i lliurar-lo". A cas el
tararot aquest diu als treballadors

del Pasos Catalans quants diners
perden per culpa de l'estat espa-
nyol? No, clar, això no interessa que
ho sàpiguen els immigrants que
viuen al nostre país, ja que sinó no
el votarien més i deixarien de sen-
tir-se espanyols.

L'Anguita sempre critica als
nacionalistes bascos, gallecs i cata-
lans, i diu que ell no és nacionalis-
ta, però declara als quatre vents que
el seu marc d'actuació és l'estat
espanyol. Per qué l'estat espanyol
i no Andalusia o Europa?, senzi-
Ilament perquè el senyor Anguita
és el número ú d'entre els nacio-
nalistes espanyols.

Ara sha n'anat a Palestina de
visita. Sí, ja sabem que Izquierda
Unida defensa la independencia de
Palestina, i la del Sahara, i la de
Txetxenia .... ; per() no defensa la de
Galiza, ni la d'Euskadi, ni la dels
Països Catalans. Clar, els naciona-
listes espanyols radicals com ells
no voten saber res de nosaltres, per
a ells els catalans no tenim drets
nacionals. "...volverán banderas
victoriosas" ¿Eh, Julio?

Encara no sé que fan Iniciativa
per Catalunya, Esquena Unida del
País Valencià i Esquerra Unida de
les Illes Balears amb aquests impre-
sentables. 12

La rauxa

El Lerrouxisme de Julio Anguita
MIGUEL ÀNGEL RODRÍGUEZ I FERNANDEZ

Internet

Una xarxa que també ha de ser mallorquina
De les tesis luteranes se diu, pot-

ser amb exageració, que tingueren la
immensa fortuna de tenir un arma deci-
siva, que no havien tingut altres refor-
mes religioses: la impremta. Avui
estam assistint a una auténtica revo-
lució en la transmissió de la informa-
ció.

Els independentistes, podem fer-
nos els despistats, pea:, ja la tenim.
Començar a agafar el tren de la Inter-
net, no és una cosa que cal fer, és una
obligació i una oportunitat per a tots
els mallorquins amb consciència.

Podem utilitzar Internet pera conèi-
xer millor els Països Catalans i conèi-
xer altres nacions (navegar per les pla-
nes web), comunicar-nos de manera
rápida i barata (correu electrònic), apro-
fundir en la teoria (fòrums i debats),
i difondre a milions de potencials lec-
tors les nostres idees per uns petita
despesa económica (crear planes web).
Això de l'Internet no és cap esnobis-
me, és quelcom a prendre ben serio-
sament. El moviment independentis-
ta mallorquí, que se caracteritza entre
altres debilitats per una singular penú-
ria económica (no tenim mecenes ni
gent rica a les nostres files) s'ha d'in-
teressar per el més innovador i poc
costós sistema de comunicació... ( la
quantitat de catalanoparlants arreu
del món connectants a Internet será
milionari dins pocs anys). Això exi-

geix de nosaltres un poc de feina, un
poc d'esforç, però és que fins i tot per
menjar hem de fer l'esforç de maste-
gar.

Andalucía a Internet
Als centenars d'andalusos subs-

criptors de l'ESTEL DE MALLOR-
CA els brindam algunes adresses de
la seva terra: http://www.ctv.es/anda-
lucia.Aquí hi trobareu el millor dic-
cionari de planes web fetes a Anda-
lucia: estadística, ciència, mitjans de
comunicació, cultura, ensenyança,
etc. A més, la mateixa gent fa un but-
lletí que se reb per correu electrònic,
només demanant-lo des de la plana
web. El seu títol és Al-Andalus Mail
que en el seu número de març infor-
mava que la tirada era de 1500 exem-
plars. Tracta dels assumptes de la Net
i de les novetats andaluses que se couen
a la xarxa com aquesta convocatòria
del màxim interés:

"Se convoca a la assemblea cons-
titutiva del "Capítulo Andaluz de la
Internet Society". La plana d'aques-
ta associació es http://cat.isoc.org/iso-
canda a la que us podeu subscriure
enviant un missatge a majordomo
(posar l'arrova) cat.isoc.org escrivint
en el cos del missatge suscribe iso-
canda; aquesta llista de correu actuará
com a mitjà de comunicació i partici-
pació en tot aneo relacionat amb ISO-

CANDA i els grups de treball creats.
Els objectius d'ISOC-ANDA són:

Foment del tradicional esperit de soli-
daritat Internet. Recolzament i ajuda
al desenvolupament Internet a països
del seu entorn geogràfic (Magreb) i
cultural (Hispanoamérica). Foment
del comerç electrònic com a impul-
sor del desenvolupament andalús.
Influir a la ISOC a fi que se fomenti
la presència dels idiomes i cultures no
anglosatxones a Internet.

Internet a Catalunya
Ràdio Ripollet també té adreça

Internet, és: http://bues.uab.es/
0062/radioweb.htm o cercant l'opció
Radioweb a través de: http://www.
altavista.com.

Els webmasters, que mantenen
pàgines web a la Internet de les colles
castelleres de Catalunya, s'han posat
d'acord per crear un "Megaweb" dedi-
cat al món dels castells. Els vailets de
Ripollet, també són a la Internet i par-
ticipen en el projecte. Més informa-
ció a: biues.uab.esbM1062/tradi-
web.htm.

Paint Shop Pro és un dels millors
programes de tractament d'imatges
sharevare que es pot trobar a Inter-
net. No té res a envejar als potents
programes comercials. Es pot agafar
directament a l'adreça www.jasc.com.
Redacció. SI



El rector del
poble va

beneir les
installacions.

"SAA
NOS
TRIV

CAUCA DE BALEARS

Oficina 0178 - Badia Gran
Carrer de l'Admiran Bierna,

cantonada Admirall Oquendo
07609 s'Arenal Tlf. 74 91 47

El Centre de Badia Gran, s'acaba d'inaugurar la primera oficina
d'estalvis del poble. Una gernació va participar en aquesta festa.

Els màxims
dirigents de
SA NOSTRA i
les autoritats
Ilucmajoreres
feren els
parlament
adients.

Més sobre el català de València

I n 'inventan dels béns del cava-
IlerJaume Beltran, fet a Valen-

cia l'any 1614, constitueix un
monument importantíssim del català

de Valencia, de la modalitat catala-

na que parlaven els valencians de la
primeria del sigle XVII. Aquests dos
inventaris, com tots els altres monu-

ments valencians d'aquells segles, des-

menteixen formidablement i deixen

sense polsos tots aquells que sense

cap fonament sòlid somnien que el
valencià no és català, sinó una Ilen-
gua diferent de la catalana. Era valen-

ciá lo que se parlava a Valencia en el
sigle XV i en el XVI i XVII? Qui s'a-

trevirá a negar-ho? Doncs, que era
alió més que pur català? Parla ara
València la mateixa 'lengua que par-

lava en els sigles XV,XVI i XVII? Si

és una 'lengua diferent, que no diguin

els valencians que són d'ells els grans

escriptorsclássics: Ausiás March, sant

Vicent Ferrer, en Joanot Martorell,

en Jaume Roig, fra Antoni Canals,

sor Isabel de Vi llena, en Roís de Core-

11a. Si la Ilengua d'ara no és la de 'lavó,
roman desheretada de tots aquells

grans escriptors! València se queda

sense el Is ! Que són de Valéncia a totes

passades? Absolutament conformes;

però també estan obligats els valen-

cians d'ara a reconèixer que la 'len-

gua que ara parlen, exactament com

la que parlaven i escrivien aquells

escriptors del sigle XV i XVI, és pur

català: una de tantes modalitats del

català, com la de Lleida, com la de
Balears, com la de Barcelona, com

la de Girona, com la del Rosselló,

Cerdenya, Andorra, qualque mica

diferents tots entre si, peróconstituint

totes plegades la mateixa 'lengua del

rei En Jaume el Conqueridor, sant

Vicent Ferrer o lo beat Ramon Llull.

Cal rendir-se a la veritat, a l'e-
vidéncia, oh germanets meus que
beveu les aigües del Túria i del
Xúquer! No treu cap enlloc obsti-

nar-se en cloure els ulls a la Ilum

del migdia! És senzillament fer la
trista figura, que és lo que no ha de
fer mai un poble de l'ull del vent,

com pretén esser i són els valen-

cians.

Antoni Maria Alcover. Bolletf
del Diccionari de la Llengua catala-

na, X (1910) pág. 484-485). Dedicat

als botifarrons coents de sa Llengo

Baléá i als associats d'AGMA. 12
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1997 és l'any en que els governs de

tots els països d'Europa -membres de la

Unió Europea o candidats a ser ho- han

decidit elevarla pressió per arribar a rea-

litzar els famosos criteris de Maastricht.

1997: A cada país creix l'oposició

dels assalariats, dels aturats, dels joves,

dels camperols, dels jubilats, dels  autò-

noms i de totsels partidaris de la democrá-

cia.

1997: preservar els drets dels obrers,

les conquestes socials i democràtiques,

la legislació laboral, els estatuts del per-

sonal a escala de tot un país i els con-

venis col•lectius estatals, els serveis

públics, els règims de jubilació i l'asse-

gurança social, i la instrucció pública és

incompatible amb l'aplicació del Trac-

tat de Maastricht. Estan amenaçades

inclús les 'libertas més elementals -drets

sindicals, llibertat d'associació-. Ningú

pretén que Maastricht siacompatibleamb

la justícia social i la democrácia.

1999: en nom de la reforma de l'Es-

tat i de la Iluita contra "l'estat del benes-

tar", a tot arreu se posa en entredit el

marc jurídic de garanties col•lectives i

de drets arrabassats per la classe obre-

ra.

Per això, els pobles d'Europa han

d'exigir la plena ocupació, el dret a la

salut i educació pera tots, salaris decents,

el s nostres drets socials i les nostres jubi-

lacions a fi que els qui creen la riquesa

a Europa la gaudeixin. Que els doblers

dedicats a despeses militars i a produir

instruments de mort, se dediquin a pro-

duir instruments al servei de la vida.

És urgent el control democràtic dels

nostres destins, i rebutjar els criteris de

convergencia que ens imposa el Tractat

de Maastricht que només ens poden con-

duir a la dominació de les nostres vides,

per banquers i financers que no hem ele-

git i als quals no poden cessar.

Qualsevol dirigent sindical que se

sotmeti als imperatius de Maastricht pro-

mou la reforma per a ajustar-se a la fle-

xibilitat de les empreses. Això vol dir,

que posa en perill l'essència de tot sin-

dicat: posar-se única i exclussivament a

favor dels drets i aspiracions dels tre-

balladors.

Tothom pretén que Maastrichtés ine-

vitable, que no hi ha altra via ni altra

possibilitat. Des de que la societat de

classes existeix, aquest ha estat l'argu-

ment per a justificar l'explotació i l'o-

pressió.

Segons Jaques Delors, antic secre-

tan de la Unió Europea, els adversaris

de Maastricht són "els conservadors

d'esquerra, que volen conservar alió que

existeix sense fer distinció entre els

principis de protecció social i la seva

adaptació ales condicions econòmiques.

O sia, que la salut de la població hauria

de dependre del benefici d'especuladors

i fi nancers...

Cada dia apareix un nou rostre de

Maastricht.

El 80% de les legislacions dels

Estats se fabriquen a Brussel•les.

Que passarà després de l'ú de gener

de 1999, quan el Banc Central Europeu,

gendarme de la "moneda única", tengui

tots els poders en materia pressupostá-

ria i monetària? No és difícil imaginar

les conseqüències d'aixó. I, correlativa-

ment, això afectará al sector privat, per-

que comportará la fi dels convenis

col.lectius territorials, desplaçant-se les

negociacions a nivell de cada empresa

en nom de "deixar fer, deixar passar".

El Tractat de Maastricht i la mone-

da única confirmen la tornada a la polí-

tica de salaris per decret.

Derogar el Tractat de Maastricht es

condició previa per a qualsevol passa

cap avant en la realització d'una Euro-

pa per els treballadors i els pobles. El

Tractat de Maastricht ha de ser derogat.

Les polítiques de regressió socials mpos

-tes a cada país en nom dels criteris de la

convergencia i la moneda única han de

ser derrotades

Per això, des de les planes de L'ES-

TEL DE MALLORCA, dic: Deroga-
ció del Trae tt de Maastricht! No a la
moneda úr ea i als criteris de la con-
vergència! No a la privatització i a la
desregulació! Desfensa dels drets
obrers, sindicals i democrátics! Orga-
nitzem l'acció comú dels Treballadors
i Pobles d'Europa en defensa dels nos-
tres drets conquestes, per la Democrà-
cia.

No al tractat de
Maastricht
PERE FELIP 1 BUADES



Na Francisca Pujol, una treballado-	 En Jaume Gamundí, que és l'escolá
ra familiar de Ciutat, bona amiga de

	
de Búger, va posar un poc d'ordre a

L'ESTEL, va anar a la Festa des Jai
	

la circulació el dia de la testa des

de Búger.	 Jai, a l'Alzinar de Binissetí.

Els Xeremiers de Buger, sa Poble, Sencelles i Llubí, ompliren l'Alzinar de

Binissetí amb les seves melodies ancestrals.

Són els senyors de Binissetí a qui acompanya el senyor Pericás, que va

ressuscitar la Festa des Jai, fa una vintena d'anys.

L'Orquestrina d'Inca " És Cofre Antic" va tocar boleros, mateixes i jotesa
una clariana de l'Alzinar de Binissetí mentre els mallorquins ballaven les

dances ancestrals de la tribu.
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Quan el poder puja i baixa	 SA FESTA DES JAI DE BÚGER

PER PERE GRI

F4 , maig de 1995, en Gabriel
Canyelles i el PP guanyen

  per majoria absoluta les
eleccions autonòmiques a les Illes
Balears, per?) immediatament des-
prés, es coneix l'informe de la
Policia que certifica que aquest par-
tit havia manejat fons procedents de
l'empresa de n'Antoni Cuart, un
soci d'en Canyelles, qui rebé de
manera gairebé fantasmagórica la
concessió de les obres del túnel de
Sóller l'any 1988. No convé exten-
dre'ns gaire en enumerar els alda-
rulls econòmics dels quals es pot
considerar màxim responsable a
n'en Gabriel Canyelles (400 milions
de pessetes perduts en una compa-
nya d'exportació de patata a sa
Pobla, cas Agricultura, cas Calvià
etc.), perquè la globalització de l'e-
conomia de la nostra illa en els
darrers anys fa que les relacions
capital-capital sien massa compli-
cades ara mateix per poder ser ana-
litzades en profunditat.

L'anàlisi d'aquestes circumstàn-
cies, molt transcendentals ara
mateix a Mallorca pel fet que, de la
resolució judicial de cas Túnel de
Sóller depén en gran part el resultat
de les properes eleccions; tanmateix
aquest judici es ferá segons els con-
ceptes de "dominació de classe" i de
"delicte polític", segons indica
Góran Therborn. en aquesta aparell
o sistema d'aparells, l'estat és una
varietat d'organització formal. Está
caracteritzat per les seves funcions
especifiques: defensa coactiva,
governació política, gestió adminis-
trativa i regulació social d'una
determinada formació social.
Encara que en un sentit fonamental
l'Estat és sempre un, el grau d'inte-
gració per suposat que tots ells
comparteixen el mateix carácter de
classe. L'Estat és en efecte, l'expres-
sió concentrada d'un conjunt enor-
mement complexe de relacions de
classe, que es manifesta en anorma-
litats de major o menor importància
entre els diferents aparells.

Així i tot, per Denis Szábo, en la
definició de delicte polític pur s'a-
fronten dues tesis. Les teories "sub-
jectives", veuen en la intenció del
delinqüent l'únic criteri de la infrac-
ció política. Les teories "objecti-
ves", estimen que l'element decisiu
és la naturalesa del dret lesionat.

La teoria subjectiva s'origina en
el pensament dels lliberals, pels
quals el revolucionad de nobles
idees i intencions és el model del
delinqüent polític. Però segons
apunta Papadatos, si bé el mòbil és
l'element important per apreciar el
grau de culpabilitat i sobretot el de
criminalitat de l'acusat, de cap
manera pot bastar com a criteri
únic, perquè si així fos, tota infrac-
ció motivada per consideracions

polítiques es transformaria en delic-
te polític. En la teoria objectiva, el
que importa és la naturalesa del dret
lesionat. Diu el jurista alemany Von
Liszt: "Són polítics els delictes
comesos intencionalment contra
l'existència de la seguretat de l'Estat
o d'un Estat estranger, així com els
dirigits contra el cap del govern i
els drets polítics dels ciutadans.
Segons aquesta teoria, l'Estat és el
subjecte passiu de tot delicte poli-
tic, encara que aquest attempti con-
tra els interessos i els drets de
l'Estat considerat com a potencia
pública. Queden per consegüent
exclosos d'aquesta qualificació de
"delictes polítics" els delictes con-
tra l'administració, així corn aquells
que se cometen contra altres drets i
prerrogatives de l'Estat. Però la
simple violació de l'ordre polític, i
és precís que hi hagi arnés la inten-
ció d'acabar total i parcialment amb
l'ordre polític.

Com fa observar Dennedie de
Vabres, la lógica i l'equitat s'oposen
a tractar com a vulgars malfactors a
persones, l'actitut antinacional de
les quals moltes veiades ha estat
dictada per preocupacions ideològi-
ques. La pedra de toc de la
democràcia lliberal és la llibertat de
la consciencia, i troba la seva
expressió col-lectiva en la llibertat
d'opinió, que comprén la de premsa.

D'acord amb la metáfora mar-
xista de base i superestructura, el
carácter de l'estat depén de la parti-
cular combinació de relacions de
producció ï forces productives que
constitueix la base de la societat.
En les relacions mafioses de domi-
nació de classe, els principals mit-
jans de producció estan distribuïts
en aquest cas entre els terratinents
individuals, la propietat dels quals
ha arribat fins a ells per herencia,
per alguna gesta militar, o corn a
pagament de servicis prestats a un
senyor de més jerarquia. Encara
que els productors immediats estan
separats en quant a col.lectivitat
dels mitjans de producció, el seu
treball no és dirigit ni supervisat
immediatament pels terratinents.
El seu sobmetiment de classe als
posseïdors dels mitjans de produc-
ció, així corn també les relacions
entre els aristòcrates feudals, es
basa més bé en mecanismes no
econòmics, com el grau de capaci-
tat militar, els costums i recursos
no econòmics i el parentiu.

Hi ha, dones, una dinámica
específica de l'estrat mafiós.

Les noves tasques i problemes
amb els que s'enfronta l'Estat sor-
geixen, fonamentalment, de la can-
viant totalitat en la que aquell
opera. Penó una adequada organit-
zació de la dominació de classe
dins el mateix aparell d'Estat gene-

ra nous problemes de govern,
administració, judicatura i repres-
sió; problemes que a la vegada,
posen en qüestió les formes orga-
nitzatives de dominació existents.

Una conseqüència de l'autorita-
risme institucionalitzat que encara
persisteix, és la confusió entre el
paper dirigent del partit i els poders
coercitius dels aparells d'Estat
repressius i d'altre tipus. Podríem
exposar millor aquestes idees dient
que l'Estat proletari está, per la
seva pròpia essència, "polititzat" i
el feudal, "militaritzat". La
democràcia burguesa -la domina-
ció d'una recluida minoria per majá
d'institucions de sufragi universal i
eleccions lliures- representa un sig-
nificatiu i intrigant aspecte dels
estats capitalistes avançats en la
fase monopolista del capitalisme,
les relacions entre el govern i l'opi-
nió pública, expressada en el
Parlament, els diaris, els grups d'o-
pinió, els clubs i els salons, cedei-
xen terreny, cada vegada més, a les
operacions conjuntes de les empre-
ses privades i l'Estat, a les xarxes
d'organismes en els que es fusionen
les cúpules de diverses organitza-
cions, i a la política d'"estrelles" i
de "fans" de la comunicació de
masses. L'ideologia funciona
modelant la personalitat. Sotmet la
libido amorfa deis nous animals
humans a un determinat ordre
social i els qualifica pel paper dife-
rencial que hauran de desenvolupar
en la societat. En el format clàssic
de representació burguesa, els diri-
gents polítics sorgeixen com a per-
sonalitats destacades d'entre un
públic burgués, informalment
organitzat, compost de membres de
la classe dominant i dels seus
estrats aliats. Per contra, una pobla-
ció captiva és un grup de persones
que depenen personalment de
membres d'un altra classe i per
això no poden participar de manera
independent en la vida política, ja
que els membres de l'altra classe
controlen els seus vots.

Però les exaccions i els abusos
dels aparells repressius contralit-
zats també poden provocar rebe-
lions, alçaments desesperats dels
camperols, com la "jacquerie" de la
regió de París, el 1538, i el movi-
ment dels "tuchins" un poc més
tard, a la França central, durant la
Guerra dels Cent Anys. O revoltes
de la classe obrera per reivindica-
cions democràtiques i socials.

A vegades aquests aparells
repressius poden veure's esqueixats
per les contradiccions del conjunt
de la societat, com u va ocórrer a
l'exercit rus l'any 1917, i com
també Ii passa a quasi tot el PP de
les Illes Balears en aquests
moments. Fi del serial.



En Joan Fiol, natural de Pollença, fa 16
anys que va obrir el Taller Fiol de repa-
ració de cotxes a son Cotoner.

En Josep Lluís Ruiz, natural de Gaste-
lla, fa 4 mesos que ha obert la Perru-
queria de Senyors J.J. a la barriada
de son Cotoner. Abans i durant set anys
tenia la perruqueria a sa Vileta.

Na Maria Riera, natural de son Carrió,
fa 20 anys que va obrir la Perruqueria
Riera a son Cotoner. A la fotografia amb
la seva filia Maria Àngels, maquillado-
ra i perruquera del Teatre Principal i de
diferents pellícules i curtmetratges.

N'Elisabet Munyos, natural de la Sole
dat, fa 8 anys que va obrir l'Escoleta
d'Infants Balú a son Cotoner. Té molts
d'alumnes, penó dia 24, quan hi passa-
rem, era dia de vaga per una millor qua-
litat de l'ensenyament a les escoles esta-
tals i només tenia aquests que veis.
Aquesta escoleta, té un gran parc al seu
costat, els matins dels dies feiners és
tot seu.
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA PLENA (I)

"La llengua i la història són els botins més apreciats a
l'hora de sotmetre un poble" (Angel Guimerá,1847-1924)
EPOCA ROMANA (EDAT ANTIGA): FINS AL
409
27 a.C.: Tarraco passa a ser província imperial (crea-
ció de l'Imperi).
4 a.C. Neix Jesucrist, Déu encarnat de Catalunya i
del món.
9: Els germànics derroten Roma a la Batalla de Teu-
tobitger Wald.
14: Mort d'August, creador de l'Imperi. El succeeix
Tiberi.
27: Tarraco, una de les capitals d'Imperi roma.
29 ò 30: Assassinat de Jesucrist per una conxorxa
entre l'Imperi i la casta religiosa jueva. Neix l'Esglé-
sia juevo-cristiana.
37: Conversió de sant Pau, apóstol dels gentils. Mort
de Tiberi.
42: Els berbers de la Mauritania esdevenen província
romana.
43: L'exèrcit romáconquista Británnia, en part ja semi-
romanitzada
51: Caractac, cabdill brita, és capturat pels romans.
58: L'exércit roma envaeix Armènia.
61: Gran revolta de Boudica, reina de Británia orien-
tal.
63-66: Possible visita de sant Pau a Tarraco.
64: Gran incendi de Roma, primera persecució anti-
cristiana.
66: Esclata la revolta jueva contra Roma. Martiri de
sant Pau?
68: Suïcidi de Neró.
7-9-70: Titus pren Jerusalem i assola el Temple.
77-83:Els romans conquereixen Galles i altres zones
de Británia, fins al sud d'Escòcia.
107: Trajá s'anexiona la Dácia: tota la costa medi-
terrània és romana.
116: L'Imperi Roma ocupa Mesopotámia: máxima
extensió 9.(X00.000 km 2 .).
135: Judea es queda sense jueus, després de la derro-
ta de Bar-Kokhba, cabdill zelot (nacionalista) auto-
proclamat "Messies".
ea. 150: Cristianisme i Judaisme s'esgallen de finiti-
vament.
175: Notícia d'Ireneu referent a les comunitats cris-
tianes d'Hispania.
208: Campanya romana contra els pictes (antics esco-
cesos).
212: Ciutadania romana per a tots els habitants
lliures de l'Imperi.
256: Els francs penetren dins Hispània, enmig del caos
de l'Imperi.
259: Martiri del Bisbe de Tarraco, Fructuós.
285: Antoni funda la monarquia.
303:Gran persecució general de Diocleciá contra l'Es-
glésia i els cristians.
304: Martiri de sant Cugat.
311: Neix Wulfila, primer missioner ariá visigot, tra-
ductor de la Bíblia al gòtic.
313: Edicte de Milà per la toleráncia religiosa.
325: Concili i Credo de Nicea (Bitínia), contra l'aria-
nisme.
11-5-330: Constantinople, capital d'Orient.
347: Ja hi ha bisbe a Barcino.
353: Neix Sant Agustí d'Hipona, "pare" de l'Església
d'Occident.
370-390: Episcopat de Paciá de Barcelona, insigne
bisbe.
374: Imperi dels Huns.
376:Els visigots entren en massa i sense armes dins
l'Imperi, fugint dels huns.
ca 390: Paulí de Nola es fa "bascó" per a evangelitzar
els bascons.
394: El cristianisme de l'Església Católica ("Univer-
sal") és declarat religió oficial de l'Imperi per Teo-

dosi.
400: Consta que existeix diòcesi de Girona.
31-12-406: Les tribus germàniques i els abans caucà-
sics, travessen definitivament el Rin.
407: Els romans abandonen Británia. Començ de  l'è-
poca "artúrica". Gran revolta baguada a Armórica
(Gál.lia).

EPOCA GERMANICA (EDAT MITJANA):
409-711
409: Sueus, alans i vàndals travessen els Pirineus.
415: Els visigots derroten les altres tribus germàni-
ques d'Hispània. Ataülf vol convertir Barcino en la
capital del regne romano-visigòtic.
418: Teodoric I funda el Regne Visigot de Tolosa,
que inclou Catalunya, primer dels regnes successors

de l'Imperi.
Els gots derroten els vàndals de Vandalusia.
Conversió dels jueus de Maó. Episcopat de Menorca.
417-420: Consta l'existència de la diòcesi de Lleida.
Primer concili conegut a Tarraco.
424-425: Els vàndals ataquen les Illes Balears. 431:
Prenen Hipona, on mor sant Agustí.
441: Matança de Baguades a la Tarraconense.
450: Basíliques de Terrassa. Irineu, primer bisbe d'E-
gara.
453: Mort del dictador Atila, segurament assassinat.
Divisió del seu imperi.
454: La revolta de les tribus germàniques acaba amb
l'imperi dels Huns.
455: Els vándals conquereixen les Illes Balears. Gen-
seric el vàndal saqueja Roma.
456: Els visigots s'estenen per Hispània.
Els germànics invaeixen la Británnia celta.
475: Regne visigot d'Occitánia-Catalunya, indepen-
dent de Roma.
4-9-476: Fi de l'Imperi Romà d'Occident. La Tarra-
conense, incorporada al Regne visigot, amb resistén-
cies.
484: Consta que hi ha bisbe a Mallorca.
486: Els francs ocupen el darrer reducte d'Occident
amb governador romà.
500: Victòria celta sobre els germànics a Mont Badon.
Resistència de Cymru (Gal-les).
506: Els visigots s'apoderen de Dertosa i el Delta de
l'Ebre.
516: Concili de Tarraco on consta l'existència de les
diócesis d'Empuries, Vic, Urgell, Tortosa.

517: Concili de Girona.
531: Primer bisbe conegut de Valentia. Justiniá.
534: Bizanci conquereix les Illes Balears.
540: Concili de Barcino.
546: Primer Concili conegut celebrat a Valentia (Valen-
cia).
562: Consta que hi ha hishe a Eivissa.
587: Recared es converteix al Catolicisme, fi de l'a-
rianisme oficial.
589: Consta que Xàtiva té bisbe.
ca 600: Les parles eusko- ibèriques reculen cap als Piri-
neus i desapareixen de les zones rurals catalanes (excep-
te de la Segarra cap amunt).
616: Lleis antisemites de Sissebut.
633: Els jueus, exclosos de càrrecs públics: Consta un
bisbat a Elx.
636: Consta l'existència d'un bisbat a Dénia.
673: El rei visigot Vainba en campanya contra els has -
cons.
673-685: El general Paulus lidera la revolta de Cata-
Iunya-Septimánia i es declara independent del
Regne Visigot de Toledo.
698: Kahina lidera la resisténciaberbercontraels árabs
musulmans.
710: Aquila II i Ardon regnen a la Catalunya inde-
pendent d'en Roderic, dux de la Bética.
711: Tariq Ibn Ziad creua l'Estret de Gibraltar amb
estols musulmans.

EPOCA D'OFENSIVA MUSULMANA (EDAT
MITJANA):712-750
712-725: Els musulmans ocupen Catalunya.
713-779: Estat independent d'Aurariola (Alacant-
Múrcia).
712-718: Els sarraïns ocupen Valéncia, Tamarit, Fraga,
Barcelona...
720: Els sarraïns ocupen el Rosselló.
731: Sublevació independentista del berber Munus-
sa.
Nambat, possible bisbe d'Urgell, mor cremat en una
foguera a Llívia.
732: Caries Martell derrota els sarraïns a Poitiers, ara
ja recularan.
735: Segons la llegenda, mor Otger Cataló al setge
d'Empúries
740: Revolta anti-árandels herhers d'Al-Andalús i Ber-
beria.
742: Neix Carlemany. Continuará.



El 42% deis
espanyols adulis

- no Ilegeixen mai
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"Quo vadis" Canal 9?Tradicions, tradicionalisme
"La raó ordena als homes verament piadosos i filòsofs d'honorar i

estimar només la veritat, i deixar de banda les o' pinions dels antics si són
infundades".

("Primera apologia", de Justí, apologeta  cristià del s. II).
"Hom pot entrar en societat -societat dita cristiana- sense creure en

Déu ni en el Dimoni, cor eixorc i cap de serradura,  però... sense corba-
ta? Això no!".

(Miguel de Unamuno, 29-9-1864, Bilbao a 31-12-1936 Salamanca).
"Fingia Homer aquestes coses, treslladava als déus les flaqueses

humanes, i més aviat m'estimava jo que hagués treslladat les nostres
virtuts dels déus... Homer les fingí, però sempre atribuïa divinitat o deï-
ficava uns Plomes viciosos i malvats, a fi que els delictes més enormes
no ho semblassin pas; i a fi que hom jutjás que qualsevol que fes tals
maldats no imitava pas homes perduts, sinó uns déus habitants dels cels.

I nogensmenys, oh riu infernal del costum!, a tu es Ilencen els fills
dels homes...".

("Confessions", Agustí d'Hipona, 354-430, Nord d'Àfrica).
Per qué el costum no és natural? A muntó no em tem que la natura

no és sinó un primer costum, igual que el costum és una segona natu-
ra".

(Blaise Pascal, 1623-62, savi francés).
"Hem parlat força, aquest matí, dels costums. Han informat que qual-

sevol canvi en les presents condicions significava anar contra els esti-
mats costums de la nostra comunitat. Per?) si els costums són erronis
tenim tota al raó del món per a canviar-los. La decisió que hem de pren-
dre ara és si devem prestar fidelitat als injusts costums o a les exigen-
cies morals generals. Com a cristians, devem la nostra darrera lleialtat
a Déu i sa voluntat, més que no als homes i Ilurs intrigues".

(Martin Luther King, pastor evangèlic en favor dels drets civils dels
oprimits, 1929-68).

"... Sense que, malgrat tota aquesta servitut silenciosa, semblás tenir
ni la més mínima qualitat d'amor al seu amo i sentint com a molt una
qualitat ben petita d'afecte als fins que servia. Si milite atque senis bacu-
lus: era alió que el seu fundador havia volgut que fos, un bastó que ser-
veix per a repenjar-s'hi en el camí, al capvespre o enmig de la tempes-
ta, o per a jeure devora la toia de flors d'una dama damunt un banc del
jardí, o per a ser esgrimit en amenaça".

("Ret rat de l'artista adolescent", James Joyce, 1887-1941, novel-lista
irlandés).

"-Com no tinc ni la menor idea del que em portará el demà, vul I
estar amanit.

Tens por del demà... i no t'adones que l'ahir és igualment perillós".
(A. de Mello, "Qui pot fer resplandir l'alba?", 1985, l'Índia). Q

PER JESÚS PUIG

Heus ací un consell, segurament
innecessari per tan evident que brin-
de a qualsevol comentarista de l'ac-
tualitat valenciana: quan hagueu de
fer un article sobre la realitat de casa
nostra i no sapigueu de qué parlar,
ho teniu fácil: conectau Canal 9. És
una font inesgotable de temes sobre
un continu d'escándols que balan-
cegen de programa en programa de
la mateixa manera que en Tarzan
anava de liana en liana. I és que,
amic lector, els disbaratats progra-
mes des Canal 9 són com uns deci-
mals per-Mies: no tenen fi, de forma
que cada programa que s'estrena
dóna lloc a més i més escàndols,
qual lletania que no cessa.

Tant és així que, a hores d'ara,
em sembla quasi improcedent dema-
nar que el Canal 9 canvii res. Mereix
la pena -em pregunt- dedicar algun
esforç a transformar una televisió
que tal volta fou pensada per a no
ser d'altra manera? Canal 9 és, sens
dubte, el paradigma d'un tracas en
la recerca de l'equilibri entre qua-
l itat i audiencia, una cosa difícil que
marca el gran repte de les televi-
sions públiques. Una televisió que
volen que s'autofinanciï però que
no abusi de la publicitat, que ofe-
resqui programes de qualitat per()
que no perdi quotes d'audiencia. Un

Sense fe
"L'ánima que es deixa capturar fàcilment per al

desídia és clar que lambe és presa de la incredulitat i
per açò passa dia rere dia sens acollir la Paraula. En
canvi, sovint s'excita amb somnis sens entendre la gue-
rra interior, ja que l'ha encerclada la pressumpció, la
qual és una ferida feta a l'ànima que la priva de  reconèi-
xer la seva debilitat".

("150 capítols sobre al perfecció de l'Esperit", Maca-
ri d'Egipte, devers els segles IV-V, a la "Filocalia").

"No et coneixia jo a Tu, ah Senyor meu, perquè
encara volia saber i tastar coses".

(Sant Joan de la Creu, 1542-91, "Dites de Ilum i
amor", a Andújar, Místic perseguit per la Inquisició
espanyola i empresonat).

"Hom pot parlar de l'oceá una granota que sojor-
na dins un pou i parlar d'allò diví a gent qui roman
encaixonada dins els seus propis conceptes?".

(Antony de Mello, "Qui pot fer resplandir l'alba?".
1985, Índia).

L'Ull deia un dia: "Més enllà d'aquestes valls veig
una muntanya velada per una boira blanca. És molt
bella, oi?.

L'Orella escoltava, i després d'escoltar una esto-
na amb atenció digué: "On és aquesta muntanya?. Jo
no la sent pas".

Aleshores parlà la Mà i féu: Prou debades, no toc
ja cap muntanya".

I el Nas digué: "No hi ha cap muntanya, no en sent
gens d'olor".

Aleshores l'Ull mirà cap a un altre lloc i tots els
altres començaren a parlar plegats sobre l'enganyosa
impressió de l'Ull. I comentaren: "A l'Ull, Ii passa quel-
com"".

("El foll", Jubran Khalil Jubran, 1883-1931).
"Els de vida poc misericordiosa que fan professió

de seguir la raó deuen ser peregrinament forts de raó.
Vegem, qué diuen? No veiem -diuen- morir i viure les
bèsties com els homes, i els turcs com els cristians?
Cadascú amb les seves cerimònies, profetes, doctors,
sants, religions, etc.". És açò contra l'Escriptura? És
que ella no ho diu? Si no us interessa gaire conèixer
la veritat, ja en teniu prou, per a deixar-vos tranquils".

"Incrèduls: els més crèduls. Creuen en els mira-
eles de Vespasiá per no acure en els de Moisés".

"S'oposen tots (al nabternent del cristiardinne), i

no sols amb l'oposició natural de la concupiscencia,
tots els reis s'uneixen per abolir aquesta religió nai-
xenta. Tot el que de gran hi ha en la terra s'aplega:
savis, prudents, reis. Els uns escriuen, els altres con-
demnen, els altres maten. I malgrat totes aquestes opo-
sicions, gent senzilla i sense forces els resisteixen, i
Ilavors s'esdevé que els mateixos savia, prudents i reis,
s'hi sotmeten també i escombren la idolatria de la terra.
I tot és acomplert per la força que ho havia predit".

Blaise Pascal, 1623-63, savi, escriptor i  matemà-
tic, a "Pensées").

"No descreguis totes les coses que no pots enten-
dre".

Llull, al "Llibre dels mil proverbis").
"E vós, amic, sejornau e dormiu e sou sena amor,

que no en teniu a Déu ni a vostre proïsme. E no us en
podeu excusar, car vós deuríeu treballar e desitjar, tant
com podrieu, que tots els hómens del món fossen en
vera fe e amor, e que falsetat, qui té Veritat tan des-
honrada, fós del món foragitada e que ella e amor hagues-
sen molts e bons amadors... vostre Amat hagués hon-
radament per son poble, al qual ha creat per amar-lo,
honrar-lo, conéixer-lo e servir-lo".

(Llull, "Arbre de Filosofia d'Amor").
"A qui és dat el conéixement, li es dada la Ilurn de

la ment. Però aquell qui, en rebre-la la manysté, veurà
les tenebres".

(Talasi de Líbia, s.VII, "Centúries" 2:24).
"De la ignorància vé la desconfiança".
(Refrany català).
"La fe dels cristiana -impius i infidels se'n fumen-

és aquesta: diem que hi ha més vida després de la mort,
que els morts ressuscitaran i, al final, hi  haurà un judi-
ci".

(Sant Agustí, bisbe d'Hipona, actual Tunísia,
durant l'ensorrament de l'Imperi  Romà d'Occident).

"Ja que he cridat i heu dit que no, he estés la mà,
i ningú no es dóna per entés, heu deixat estar tot con-
sell meu, i no heu volgut saber res de ma repressió...
quan vingui com un temporal la vostra tenor i us arri-
bi l'infortuni com un terbolí, quan caigui damunt de
vosaltres l'angoixa i la tribulació, llavors em cridareu
i no respondré pas, em cercareu i no emtrobareu... car
als petulants els mata la propia  indolbncia, i als necis
la própia descurano els perd".

Proverbis 1:24-25, 27-28, 32; del rei Salomé
devers l'any 1000 a.C.). L <

objectiu que malauradament, ha
esdevingut un encàrrec insupera-
ble per els qui en són responsables.
Tot i això, i si els actuals dirigents,
com sant Pau, algun dia, cauen del
cavall de la coentor tot fent el camí
de la televisió ben feta, promet no
retreure'ls les barrabassades que ens
han ofert tant sovint per les panta-
lles.

Mentrestant, i com que una
televisió pública ben feta no está
condemnada necessàriament al
fracàs -TV3 és un bon exemple d'a-
questa teoria-, es fa necessari prio-
ritzar i optar quan no sia possible
harmonitzar la programació amb la
tirania de l'audiencia. Lamentable-
ment, Canal 9 és una televisió que
fa aigües pels forats de la butxaca,
que bat tots els récords de la pífia,
com cada dia ho demostra. Qual
retrat de Donan Gray, podem albi-
rar, com en un mirall accelerat, el
futur encara més negre que,com a
telespectadors, ens espera. Que hi
queden d'enrera aquelles velles
il .1 usions que la sena posada en fun-
cionament va despertar! Un feix
d'illusions que no han resistit la
prova del temps. M'adheresc des
d'ací, dones, a la petició de Jesús
Civera demanant la clausura de
Canal 9 per tal de "no torpedinar

més la salut mental dels valencians,
mallorquins i tarragonins". I, dis-
sipats rls dubtes que tenia fa uns
meso,, uunan que embolcallin en
un sudad el centre de Burjassot i
que definitivament l'enterrin.

Una televisi
es desplega a tort i dret, que nau-
fraga entre una santa bárbara de vul-
garitats, que empeny a l'agressivi-
tat i la violencia, i que actuaexclus-
sivament en base als sacrosants prin-
cipis de l'audiencia i mercat, no
mereix el qualificatiu de pública.
Una televisió que viola sistemàti-
cament l'estatut que la va crear, mal-
baratant d'aquesta manera una opor-
tunitat histórica de contribuir a la
normalització de la llengua dels
valencians. Un valencià que, trets
dels informatius i poca cosa més,
"és molt més dolent que el que pot
sentir-se a una perruqueria de Vina-
lesa o en un ultramarí de Nules" tal
com fa algun temps ironitzava Emili
Piera amb aquest estil festiu, incis-
siu i sorneguer que el caracteritza.

Canal 9, dones, no té remei. I
mentre el senyor Villaescusa no ten-
gui sentit del ridícul, en Sánchez
Carrascosa continuará duent el
ridícul a l'extrem, tot i desenvolu-
pant el trist paper de Neró en l'im-
mortal obra de Sienkiewic. Des
d'ara, dones, faig el ferm propòsit
de qué no m'arribin les seves fla-
mes televisives. Així que si m'a-
bellei x perdre el temps de tant en
tant, ho faré com a telespectador
d'un altre canal. Q

Per alxó les bones raons hl son prou



REPRESENTACIONS
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DAMETO, S.L.

INSTAL.LACIONS I
BOBINATGES

Correr Vicent Joan i Rosselló, 30
Tlf. 73 36 13

mobil 908 53 59 14 - fax 45 03 89
07013 Son Dameto
Ciutat de Mallorca

Emilio Romo Pérez
Administrador

PALMABOXES, S.L.

Balanguera, 39. 07011 Ciutat de Mallorca
Tlf.(971)45 17 18
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Editorial Moll: les rels d'un attemptat
Senyor director:
"Llastimosa manera d'entendre la inter-

venció cultural i demostració d'una gran cárre-
ga d'autoodi", declarava el president de la comis-
sió de Cultura i Patrimoni, Damià Pons; "Enca-
ra hi ha intol•leráncia dins la nostra societat",
afirmava la presidenta del CIM; Accions "d'un
grup marginal i covard", deia Eberhard Gross-
ke, després de conèixer l'attemptat contra l'E-
ditorial Moll i contra la nostra pròpia llengua
i cultura mallorquina. Per molt que sembli men-
tida, els hereus del vencedors de la guerra con-
tra el poble (1936-1939), la nissaga dels vio-
lents, que el 24 de febrer proppassat va fer sei-
xanta anys que afusellà un metge modèlic i
ciutadà exemplar, Emili Darder, i altres, com
Pere Reus, jutge de pau i home d'enorme pres-
tigi moral, pel sol fet d'ésser polítics d'esque-

rres i intellectuals mallorquinistes, aquella nis-
saga avui encara perviu i també s'alimenta de
la mateixa carronya de llavors, de l'odi con-
tra les realitats mallorquines i les arrels cata-
lanes d'aquest poble.

Volen denunciar i rebutjar l'atemptat con-
tra l'Editorial Moll, recentment perpetrat, i la
violencia de tots aquests grupets antimallor-
quins (ells s'autoanomenen "anticatalans") i
de tots els enemics de la justícia i la pau. Al
mateix temps demanam a la Delegada del
Govern, Catalina Cirer, que es posi a l'altura
del seu càrrec; que no excusi o menysprei els
autors d'aquests fets, com a "grupets sense cap
transcendencia"; i que posi remei a uns brots
de violencia de conseqüències imprevisibles.
Miguel López i Crespí- Miguel Julià i Pro-
hens.
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El passat dia del llibre fou un
dia ben especial a sa Pobla. El poble
-especialment els estudiants, és a
dir, el futur- es trobaven amb els
seus escriptors. Era el I Encontre
d' Escriptors Poblers. Important
acte cultural organitzat per l'Ajun-
tament que presideix Jaume Font.

Per a participar en aquest esde-
veniment (xerrades a les escoles,
entrevistes per radio i per la tele-
visió poblera, venda de llibres a sa
Plaga, contacte dels autors amb el
seu poble, etc.) hi eren presents:
Rafel Socies, Miguel López Cres-
pí, Miguel Segura, Alexandre
Ballester i Pere Bonnin.

L'homenatge de sa Pobla als
seus autors va ser molt emotiu.

L'Ajuntament havia encarregat a
l'excel.lent escultor Rafe] Caldés
una petita escultura en bronze que
en nombre de cinc (un per cada
escriptor) foren lliurats pel batle
Jaume Font als escriptors de sa
Pobla que tant han ajudat a donar
a conéixer el nom d'aquesta indus-
triosa vila arreu del món.

Pensam que amb aquest acte
de reconeixement (i els que ven-
dran els propers anys!) sa Pobla
dóna exemple de com els pobles
han de cuidar i tractar els seus
intel.lectuals, els homes (o les
dones) que amb el seu esforç i la
seva intel.ligència fan gran el nom
de la vila on vàrem néixer. (Redac-
ció). Q

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

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada

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

Dimarts
tancat

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

C/. Porto 3 • Tlf. 45 21 12
Mòbil 24 hores 908 43 70 67

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

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

Escoleta Infantir
de zero a tres anws

Carro* la Trobada, 4 baixos
07011 Palma de Mallo....

Tel, 73 26 65

Mee)/~~~i
Ca'n Quirante

Sant Jordi
a 10 minuts de Ciutat

C/. L'Econom Caldentey, 2 • Tel. 74 20 68 - 07199 Sant Jordi
Tancat tris dameros (excepto gatita)

PALETA DE XOT. MARINADA 875 .PROVI-LA.

Europa romp amb el règim iraní,
acusat de terrorisme a Alemánia

Els quinze països de la Unió Europea deci-
diren la setmana passada retirar provisionalment
-mitjançant el procediment de la cridada a con-
sultes- als seus embaixadors a l'Iran com a repres-
salia contra aquest país, condemnat com a terro-
rista per la justícia alemana. El Tribunal Supe-
rior de Berlín declarà culpables a les màximes

autoritats iranís de l'assassinat en aquesta ciu-
tat l'any 1992 de cuatre opositors kurds. La Unió
Europea va anunciar també la ruptura de  dià-
leg que mantenia fins aleshores amb el règim
de Teheran. La proposta de sancions fou pre-
sentada per Alemanya, el principal soci comer-
cial de l'Iran. Q

Sa Pobla amb els seus autors:
El I Encontre d'Escriptors Poblers

Sa Pobla
organitzà
recentment
un acte d'ho-
menatge als
escriptors
poblers. En
la fotografia
podem veure
el nostre
col.laborador
M. López
Crespí rebent
de mans del
batle Jaume
Font un tro-
feu fet per
l'escultor
Rafel Caldés.



Eivissa

Escandell

Eivissa té l'alabança
del que la va visitar,
té bon clima i confiança,
que la gent te sap donar.
A la ciutat té un castell

majestuós a l'altura,
el seu entorn és molt bell.
de saviesa arquitectura.
Té muralla de defensa
que és monument nacional,
dels visitants l'alabança
de l'obra monumental.
El conjunt de la ciutat,
té destacada harmonia,
amb un port privilegiat,
de transports de ni i dia.
Tots els paratges de l'Illa,
són dignes de visitar,
amb vistes de meravella,
platges bones per nedar.
La gent té gran simpatia
i molta amabilitat,
abunda bona harmonia,
així regna l'alegria,
i les proves de bondat.

TENNIS
SON RIGO

Tennis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Gimnàs

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

I N STAULACIONS
iTONI PAC

ANTENES COL.LECTIVES
VIA SATÉLIT

PORTERS ELECTRÓNICS
ELECTRÓNICA EN GENERAL

Cervantes, 18 - B — Telèfon 73 43 04
07013 Santa Catalina

SESORIA CARRER PASQUAL RIBOT, 75
TLF. 28 44 44 - FAX 73 90 25
07011 CIUTAT DE MALLORCA

adal S.L.

BOR AlIt
AVINGUDA S'OLIVERA, 2-1
EDIFICI NEBRASCA
07182 MAGALLUF
TLF. 13 20 50

LLabrés
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Moltes receptes me feu,
no res me varen costar,
a farmàcia em vaig 'turar

a cercar el menester.
Injeccions en el paper
hi havia assenyalades
que me fossin aplicades
qualcú hauràs de mester.
A veinat de casa hi havia
situat allá un convent
era de fet una gent,
que aquesta feina feria.
Sor Margalida hi havia
que me les va aficar,
molta de vida em donà,
revivá sa meya vida.
Aquell moment me trobava
totsol desagombolat
de deutes ben carregat,
sa salut que me faltava.
A ningú interessava
de sa familia, puc dir,
cap moment varen venir,
ni a agranar-me sa casa.
Una neboda hi hagué,
de part de sa meya dona

que va fer labor molt bona
quan més ho vaig menester.
Ajuda oferigué
sa roba bruta rentar,
i a ca seva menjar
aquesta oferta me fe.
A ca seva vaig anar,
a menjar una vegada,
quan ho va saber sa mare,
condicions Ii va posar.
Que s'havia d'afluixar
de sa mare s'amistat,
o es conco ser engegat,
que allá tornás trepitjar.
Amb un molt gros sentiment,
se neboda me digué,
mumara aquí vengué
amb un parlar contundent,
que jo tengués ben present,
perdria seva amistat,
si no era engegat,
es conco, aquell moment.
Confiant al benestar,
que sa neboda em daria,
en ella confiaria,
que me pogués ajudar.

Ben sorprés ja vaig quedar,
amb aquesta novedat
haver se ser engegat,
per allá mai més tornar.
Aquell moment me trobava,
malalt i sense doblers,
amb un molt gros interés
que a n'es bancs hi tributava,
en es jornal m'entregava
fent feina de podador,
ajudat d'un companyó,
que aliments me portava.
Ell cada dia comprava,
tres unces de carn, un trós,
pel migdia fer s'arrós,
caragols allá mesclava.
Espárecs si en trobava
i feiem un bon dinar,
alió ben molt m'ajudà,
jo força recuperava.
Una moto jo empleava,
per aquells desplaçaments
jo vivia uns mals moments
quan tossina és presentava.
De sa moto devallava,
perdia es coneixement,
era un procediment,
que jo molt m'assegurava.
Meditava estant totsol,
es nou camí que prendria,
una dona cercaria,
que me servís de consol.
De Llucmajor, gros roda
cap ni una ne trobava,
tampoc cap ne demanava,

seguia guardant és dol.
Un amic me senyalà,
dona que me convenia,
era ella algaidina
me digué:-Fa bon menjà.
A mi molta falta em fa,
aquest servici ajo,
me va alegrar al cor,
tu la m'has de presentar.
Si em pagues es berenar,
me digués es companyó
feré se presentació,
se cert que t'ha d'agradar.

A dins el meu cor entrà,
aquella gran novetat,
el pensament despertat,
d'aquell gran goig disfrutar.
Un diumenge dematí,
cap Algaida pujaríem,
petit restaurant tenien
per la gent poder servir.
Allá varem entrar-hi
de moment vam berenar,
una jove es presentà:
Quin menjar les puc servir?
(continuará). SI

Gloses
Jo em vaig fer hostaler (u)
CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR

7ZZ" ARAGON
ENVELATS BALCÓ - TERRAÇA - CAPOTES-
ENVELATS PLANS - COBERTORS PISCINA -

LONES - TREBALLS A MIDA

Aragó, 112 - baixos
Telèfon 27 01 00
	

07008 • Palma do Mallorca

FERRETERIA
MONTCERDÁ

Àngels Montcerdá i Bas

Carrer d'en Miguel Porcel, 9
Tlf. 971 73 11 37

07014 so n'Espanyolet
Ciutat de Mallorca

BAR - RESTAURANT findrita
ESPECIALITAT EN

Arròs brut • Paella • Gordon blue • Bistec al pebre • Sípia
Conill a rail& • Escalopa • Llenguado Meunier • Cams i Peixos

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

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

CUINA MALLORQUINA

c/ Palmera, 6 • Tel. 27 10 16 • 07006 El Molinar (Palma)
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SERVIAUTO
'PEL ARENAL S.A.

Carretera Militar 185 • Les Cadenes
Tel. 26 81 11 • Fax 74 32 77

SERVEI OFICIAL
	

07006 S'Arenal-Palma (Mallorca)



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A vlatla, de Mallorca

Nom 	 DNI 	

Cognoms 	 Tel. 	

ATENCIÓ

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

• Escriviu un sol anunci per cupé
• Usau Hales majúscules
• Escriviu dins el requadre el text

lat
T.S.C. halagues de segureite

i control

Correr Can Volara, 38. Nao 6. Telèfons 20 96 55 / 20 86 60 - POLÍGON CAN VALERO
07011 Ciutat de Mallorca

DISTRIBUIDOR OfKIAL D'AUTOMATISMES

!Hl FERRO D'OR
^., 011-A-DOURtia  

1911211 de Mallorca16 15 DE MAIG DE 1997

PETITS ANUNCIS

BORSA
MOBILIARIA

Lloc per dies apartament a Pal-
manova. És ideal per trobades
amorosas. Tel. 469441.

Deixaria cambra doble a casa com-
partida, jardí i hortet Molt econò-
mic. Preferentment gent jove. A
Santa Ponça, urb. Galatzó. Tel.
671419.

Traspàs fusteria al carrer d'Ai-
toni Rosselló a la barriada de la
Soledat de Ciutat. Tlf. 271065

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb coneixe-
ments 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 Mallorca
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).

El Trio musical Metropolitan s'o-
fereix 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. Carrer Nou, 5, Maña
de la Salut.

S'ofereix pintor empaperador,
econòmic, seriós, ràpid i net. des-
plaçament per tot Mallorca. Tel.
203239

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

Planxisteria, pintura, mecánica.
Taller San Francisco. Camí de Son
Fangos. Tel. 490314. Es Pillarí.

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

Si teniu qualque vidre trencat, cri-
dau al 473819 i el vos posarem
tot d'una.

Cercfeinaperferaca meya. Tipus
cerámica, sabates o similar. Tel.
297067.

Cerc feina de representant d'arts

gràfiques o comercial de publici-
tat. Tel. 297667.

Es confecciona o arregla qualse-
vol peça de vestir, cortinas, coi-
xins, etc. Tel. 771005.

Es passen treballs a máquina i
per ordinador. Netedat i rapidesa.
Tel. 771005.

Televisors, vídeos, rádio-casset-
tes, els arreglam. Electrónica J.
Garcies. C/Francesc Frontera, 10.
Tel. 264335. Coll d'en Rabassa.

Gabinet cl€ Psicologia. Neurosis,
trastorns de carácter, psicotera-
pia infantil, depressió. Tel. 427193.

Tenc 23 anys, estic acabant la
carrera de ciencias polítiques i
sociologia. Voldria contactar amb
empresaris pera començar a fer
feina després de l'estiu. Prefe-
rentment treballs admistratius,
tot i estar obert a qualsevol altre
possibilitat. Miguel A. Rodríguez.
Poeta Juan Boscan,4-4c-18013
Granada.

Venc figures de guix per a deco-
rar. Cinquanta models diferents.
Preus sense competència. Des
de 150 ptas. unitat. Servei a
domicili. Comanda mínima 5.000
ptas. Truqueu els horabaixes i ves-
pres. 294444.

PERSONALS

Atreveix-te a cridar-me! Jo també
ho necessit, me trob sola. Tenc
amistats, pelé 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, nego-
cis propis, pisos, estalvis; desig
refer la meya llar amb senyorculte
entre el 55 i els 68 anys. 717354.

ATS, 32 anys, viuda i amb una
nina, sense problemas econó-
mics, desig amistat amb se-nyor
formal. 719534.

Separat de 28 anys, tenc una bona
feina, som senzill, amant de la llar
i tenc la vida resolta. Desig retar
la meya Ilaramb al.lota de la meya
edat. 712064.

Enginyer de 36 anys, fadrí, futur
assegurat, bona presencia i molta
d'il.lusió. Me vull casaramb allota
seriosa entre el 25 i 36 anys.
719534.

Senyora de 27 anys, alta i atrac-
tiva, desig amistat formal amb sen-
yora i senyoreta entre els 20 i els
40 anys. 726385.

Divorciada de 57 anys, 1'70 d'al-
ta, currota i elegant amb estudis
superiors, pis i estalvis impor-
tants. M'agradaria refer la meya
llar amb senyor culta. 712064.

Separada de 32 anys, estudis uni-
versitaris, cotxe i apartament, visc
sola. Vull amistat amb senyor for-
mal, m'és igual el seu estat civil.
726385.

Viuda de 57 anys, 1'65 d'alta, sen-
timental, pis, cotxe, estalvis... M'a-
gradaria conèixer senyor mallor-
quí, culta i sense problemas.
726385.

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

Vull deixard'ésser esclau dels cas-
tellans. Cap partit polític m'ajuda
a aconseguir la Iliberlat Me vols
ajudar tu? Telefona'm al 964 531
175. Josep Casalta.

Atenció, catalans i catalanes inde-
pendentistas. Vull cartejar-me
amb tots vosaltres. Estic boja pel
bon rock català: Sau, Els Pets,
Lax'n'busto. No us talleu i escri-
viu a Marta. Indústria, 114-08030
Malgrat de Mar.

Al.lots i al.lotes! ens agradaria car-
tejar-nos amb gent de tots els Paï-
sos Catalans, des de Perpinyà a
l'Alguer, les Balears i Valencia, de
17 a21 anys. Escriviu-nos les vos-
tres contribucions per la inde-
pendencia i de segur que forma-
rem una gran penya catalanista i
independentista. !saben Canela i
Cinta Arasa. Apartat 129-43830
Torrendenbarra.

Als Països Catalans es fa molt
bona música! M'agrada, però, en
especial la que surt de Mallorca
a cárrec d'en Tomeu Penya. Inde-
pendentistas, si somnieu en una
nació !hure plena de música cata-
lana i de vibracions nostres, es-
criviu-me: Francesc Bujet Passeig
del Migdia, 32-2-3-17200 Pala-
frugal!.

Ens agradada cartejar-nos amb
al.lots i al .lotes que com nosaltres
estiguin penjats/penjades per
Lax'n 'busto i que defensin la nos-
tra llengua. Raquel Llagostera
Costa. Gardenia, 4-08880 Cuba-
nas.

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

Administrafiu fadrí de 26 anys. Bon
lloc de feina, estalvis, cotxe...
M'agradaria 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 senyor culta per refer la
meya vida. 712064.

Empresari de 43 anys. Divorciat
sense fills. Casa, cotxe un parell
de negocis. Vull conèixer al.lota
sense fills ni problemas. 712064.

Fadrina de 62 anys. Tenc pis, xalet
i cotxe. Vull conéixer senyor viudo
o fadrí, culta i sense fills. 712064.

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

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

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

Divorciat de 42 anys. Alt, culta i
amant de la llar i dels nins. Cerc
senyoradolça i afectuosa. 712064.

Viuda de 49 anys, joliva, cultiva-
da i de poble. Tenc cotxe i vull
refer la meya llar amb se-nyor bona
persona i treballador. 712064.

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

Metge retirat. Som ben curro i agra-
dable, 1'76 d'alt. Vull  conèixer sen-
yora 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 sedosa entre els 25-
29 anys. 712064.

Divorciat de 65 anys: negocis,
pis, xalet, cotxe. Vull conèixer sen-
yora per no estar tot sol. 712064.

Senyoreta de 25 anys. Som
morena, galanxona, simpática,
d' 1 '65 d'alta. Tenc esta Ivis i cotxe.
Cerc company fins als 40 anys.
712064.

Senyora de 63 anys. Tenc una
bona pensió. Som jovial, atrac-
tiva i encara estic per jugar a coni-
llons 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.

Pensionista de 78 anys, 180
d'altária, català. Vull conèixer
senyora pensionista entre el 50
i 70 anys, per no estar tot sol.
Tenc bona pensió i pis amb 5
habitacions idos banys. Cerca'm
al 462536. Ferran.

Hola! Som una allota felanitxe-
ra. Som molt independentista, i
estic boja pels Sau, pels Ocults
i pels Pets. Segur que si m'es-
criviu feim una gran amistat.
Som molt divertida. Adéu. M. Glò-
ria. Garrar d'en Magallanes,29-
07670 Porto-colom.

Senyor seriós ¡responsable de
53 anys. S'ofereix per cuidar sen-
yor major i atendre'l en totes les
sayas necessitats. Per entrevista
podeu escriure a n'En Caries.
C/ Reis Cató-lics,31-07008 Ciu-
tat de Mallar-ca.

Vull intercanviar revistes, cómics,
fanzines i adhesius amb tots
aquells joyas que estiguin orgu-
llosos de tenir sang catalana o
basca a les sayas yenes. Pau
Arranz- C/2 Volta 31- 07209 Son
Mes-quida-Mallorca.

Viudo mallorquí de 52 anys,
abans casat amb una estran-
gera, se relacionada amb mallor-
quina de 35 a 45 anys. També
podria ser estrangera, penó mai
forastera. JABP. Apartat 161-
07600 s'Arenal.

Cerc al.lota fins els 33 anys amb
les ungles llargues, romántica,
una femella maca. Escriu -mea:
Óscar, C/ Ausías March, 36-6-
1 07003 Ciutat.

Jove de 29 anys, fadrí, amb estu-
dis universitaris, agradós i simpa-
tic, desitjaria conéixer allota for-
mal de 20 a 27 anys. M'agrada
el ball de saló i som bastant actiu.
Animal i escriu-me a l'apartat 690
de Ciutat.

COMUNICATS

La Generalitat de Catalunya ofe-
reix a entitats i de franc llibres,
fulletons i material informàtic
sobre la nostra història nacio-
nal. Per rebre'ls, cal enviar una
sol-licitud a la Generalitat fent
esment de l'entitat, adreça, tele-
fon, l'ús que hom en pensa fer
i el nom complet del qui fa la peti-
ció amb la signatura i segell de
l'entitat. Molt indicat per a pro-
fessors d'història, ciencias
socials, català, centres d'ense-
nyament, biblioteques...

Si vols rebre la revista L'ILLA gra-
tis, la pots demanar a Edicions
Bromera, Polígon Industrial,
46600 Alzira. Tel. 96-2402254

Per a tots aquells i aquelles que
vulguin lluitar contra l'invasor,
contra els traidors, contra l'ex-
plotació obrera, i per una terra
!hure i catalana, els Maulets te-
nim obert rapa rtat de correus 349
C.P. 43480 de Salou (Tarra-
gona), per a qualsevol informa-
ció o col•laboració contra l'ocu-
pant.

Si voleu rebre una subscripció
gratuita al Butlletí de la Funda-
ció per la Pau (entitat contra l'ar-
mamentisme i la guerra) podeu
adreçar-vos al telèfon (93)
3025129 o al carrer Pau Claris,
89, Barcelona 08010.

Si voleu rebre !libres en catalá
• ratuïts sobre diferents temes
d'actualitat, socials o teològics,
sois us cal escriure a Cristianisme
i Justícia, carrer Roger de Llú-
ria, 13, Barcelona 08010, o tele-
fonau al (93) 3172338.

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

Professora titulada fa classes de
solfeig, piano i harmonia. Indi-
viduals i en grup. Tel. 756114.
Magdalena.

Universitaria fa classes de rapas
d'EGB i catalá a la zona de Pere
Garau de Ciutat. Tel. 243383.

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

El Consell Nacional Català ofe-
reix diversos llibres, gratuïta-
ment, a tot aqueli que els els
demani, al voltant dels drets i
història de la comuna patria

Motos
Salom

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

catalana. Podeu escriure a l'Apa-
rtat 15.071 de Barce-lona-08080.

Si voleu rebre informació sobre
les Joventuts d'Esquerra Repu-
blicana (JERC), i rebre els nos-
tres butlletins, escriviu ara mateix
a: JERC-Illes. Santiago Rus-
sinyol 1, àtic. 07012 Ciutat de
Mallorca.

Estam interessats en un inter-
canvi cultural amb persones i ins-
titucions dels Països Catalans
que desitgin informar-nos sobre
el passat i el present del dits paï-
sos i estiguin interessats en
qüestions vinculadas a l'Argen-
tina. Escriviu-nos a: Baigorria
1337 .200 Rosario-Argentina.

Acció Cultural del País Valencia
i el Bloc Jaume I ja és a Inter-
net. Si voleu intercanviar pro-
postes d'acció i lluita, o informar
d'activitats, etc., podeu con-
nectar: ACPV @vic.servicom-es

Si voleu col.laborar amb *Ajuda
per als nens del carral, grup
català d'ajut a nins abandonats
sobretot a Sud-América, podeu
informar-vos al telèfon 93/
6666354 o ingressar donatius
a la Caixa 2100-3071** 721010.

Vos recomanam boicotejar les
ONG's espanyoles AGNUR
España, Médicos del Mundo i
Unicef amb els bancs espa-
nyols Central Hispano i Banco
de Santander que els donen
suport.

Grup que té com a finalitat acon-
seguir la máxima difusió de
independentisme arreu de la
nació catalana vos enviará mos-
tres de material editat. Esperam
les vostres idees i la vostra
collaboració. Escriviu a l'Apar-
tat 13.203-08080 Barce-lona.

Subscripcions gratis a cómics
en català per a nins de 6 a 10
anys. "El Llaüt de Xàbia" -Apar-
tat 53- Xàbia 03730 Patrocinat
pel Magnífic Ajuntament de
)(abra.

BORSA DEL
MOTOR

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

Desaparegut Opel Astra Blanc,
PM-7017-BV. Peugeot 106 ver-
mell PM-8654-BZ. Opel Astra
blanc PM-7017-BV. Peugeot 106
vermell PM-8654-BZ. Peugeot
106 blanc PM-6255-CM. Grati-
ficaré amb 25.000 ptes. per cada
cotxe. Tlf. 630286.

VENDES

Venc: escuradores acer inoxi-
dable de dues panxes, piqueta
renta-mans de peu, escorredor
de verdures, bidé, els marbres
blancs d'una cuina, diverses
aixetes, figures de guix per deco-
rar, material elèctric divers,
suports, làmpades neó, caixes
distribuidores. Dos balancins
metál-lics, dues cadires de men-
jador antigues. Per a nadó: cot-
xet, roba i sabatetes. Horabai-
xes i vespres: 294444.



Nepal: Violència contra
les esglésies
EI1s cristians nepalesos relaten nombroses agressions,4

  durant els darrers mesos.
Al novembre passat, hinduistes assaltaren tres esglé-

sies de Dading durant el culte i les van assolar. Els cris-
tians se'n fugiren a arrecerar-se a ca seva. Els agressors
feren també malbé bíblies i d'altres llibres.

Els hinduistes van destruir també a muntó esglésies
de Janakpur. Abans, 3 cristians de Trisuli van ser detin-
guts a apallissats, i dos més forçats a exiliar-se. Els hin-
duistes saquejaren les esglésies, s'emportaren bíblies,
llibres i instruments musicals.

A principis de desembre a'aplegaren a Katmandu
els responsables de l'Església al Nepal i acordaren d'a-
dreçar-se al ministre de l'interior.

Segons una llei de 1992, els ciutadans nepalesos (on
és parla nepalí, hindi, tibetá i diverses llengües hima-
laies) són lliures de canviar de religió, però l'evangelit-
zació resta il.legal amb penes de fins a 3 anys de presó.

El 1961 no hi havia cap església la Nepal i ho no s'hi
coneixia més de 25 cristians, arreu de l'Estat. Avui hi
ha 10.000 esglésies i vora 200.000 creients. (P.O.)

Iran: Declaracions
xocants

Mentre que diversos pastors han estat assassinats
durant els darrers anys, i part dels cristians estan

optant per l'exili davant la situació de tenor i persecu-
ció en qué viuen de pan de la policia islámica integris-
ta, el president iranià Rafsandjani es dirigí públicament
als cristians iranians, tot declarant esperar "que els cris-
tians, ensems amb els creients d'altres religions, podran
vessar una vida novella a les comunitats cristianes i afe-
gir un nou capítol a la història del món cristià".

Donat que els cristians iranians no arriben ni a 1'1%
de la població i es troben en una dificilíssima situació,
aquestes declaracions no poden ser més xocants i  con-
tradictòries, així com inesperades. Maquillatge del fet
real? (P.O.) 11,
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Endavant amb la prevenció

Les germanes Martorell de s'Indioteria,
regenten des de fa dos mesos el "Peque-
ño Bar" a son Cotoner. Berenars i begu-
des. Clients del Mallorca.

En Josep Moià, natural d'Andalusia,
regenta des de fa 20 anys el Taller de
reparació de cotxes i motos B.J. a son
Cotoner. En Moià és corredor de moun-
tain bike, i és del bons, perquè el seu
taller és plé de trofeus.

El matrimoni Esteve-Buades, regenta des
de fa 8 anys la Missatgeria Palma
Express a son Cotoner. Envien canes
i paquets a tot el món.

En Joan López, natural d'Andalusia, fa
10 anys que va obrir la Cristalleria López
a son Cotoner.

I com se suposa, el ciberespai
és el gran lloc per seguir defensant
l'ambient del món real; icon de
l'atmósfera a la plana de Green-
peace http://www.greenpeace.org

Aun país oriental, el nom del qual
no puc recordar, uns al•lots idearen
una jugada per enxampar al més savi
del poble on vivien. Varen pensar:
"Agafarem una papallona i la guar-
darem entre les mans. Llavors mos
hi acostarem iii preguntarem: -Mes-
tre! com está la papallona? Si ens res-
pon que la papallona és viva, men-
trestant haurem estret les mans i la
papallona per manca d'aire morirá i
en obrir les mans, Ii demostrarem que
s'ha equivocat. Si mos respon que és
morta, haurem tengut la precaució de
deixar passar suficient aire per que
no s'ofegui, en obrir les mans la
papallona sortirà volant i d'aquesta
manera li demostrarem que s'ha equ
vocat". D'aquesta manera, els al.lots
pensaren que qualsevol que fora la
resposta de l'anca, fallaria, i li demos-
trarien que no era tan savi com la gent
deja.

S'acostaren els nostres al•lots a
l'ancià i li preguntaren: Mestre! Ens
pots dir com se troba la papallona
que tenim dins les mans?

Una bona sorpresa s'endugueren
aquells bergants en sentir la respos-
ta! "La papallona está com vosaltres
voleu que estigui: si voleu que la
papallona estigui viva, ho estará, i si
voleu que estigui morta, estará mona.
La decissió està en les vostres mans.

En el tema de la prevenció tot-
hom está d'acord amb aquesta ron-
dalla. En Voltaire digué en una oca-
sió: La salut és massa important
per deixar-la en mans dels metges.
Ell se referia als metges humans. Avui
vull comentar-lis qualque cosa sobre
"vuit nous metges" que ens ajudaran
a tenir bona salut.

AIGUA
Aquest metge és molt important,

tant en l'ús extern; la higiene i di ver-
ses tècniques d'hidroteràpia-, com
intern; beure a voler.

DESCANS
Tots sabem la importància que té

el repòs, al manco el dormir a basta-
ment. No obstant això hi hem d'afe-
gir el descans psíquic; tenir ocupa-
cions que ens distreguin, divertir-nos,
relaxar-nos. Oblidar-nos dels pro-
blemes.

EXERCICI
És el complement del que hem

dit abans. I un altre cop us diré que
no hem de pensar únicament en l'e-
xercici físic (recordem aneo de "més
val poc i bé que molt i malament"),
sinó en l'exercici mental. Adquirir
l'hàbit de veure en positiu allò que
ens envolta és qüestió de temps, d'e-
xercici continu... I també en altres exer-
cicis que influeixin en el nostre espe-
rit en positiu.

LLUM
És imprescindible conèixer les

precaucions a prendre, per?) si en feim
un bon ús, la llum del sol será una
bona amiga del nostre estil de vida.

AIRE
Respirar és vital -d'això en depe-

nen les nostres vides-. Cal saber res-
pirar bé, adequadament, passejar per
llocs amb aire fresc i sa. Alerta als
llocs tancats plens de fum de tabac i
olor d'alcohol.

NUTRICIÓ
Ningú discuteix el paper que fa

una alimentació completa, equili-
brada i natural en la salut humana.
Des de senzills consells com es ara
el no beure durant les menjades, fins
a teories més complexes, aquí tenim
un camp molt ample on experimen-
tar i descobrir.

TEMPERANÇA
Sobrietat. Aquesta és la parau-

la clau. Encara que la llum del sol
sia bona, el seu excés produeix cre-
mades; tots coneixem les conse-
qüències d'un exercici físic despro-
porcionat; una dieta sobrecarrega-
da duu un risc important per a la
salut... I així tot.

Una bona proporció de tot això
ens reportará grans beneficis. Enca-
ra que el descans sia l'adequat, si
fumám, no bevem aigua, ens ali-
mentam de manera incorrecta.., el nos-
tre estil de vida no será conecte. És
necessari fer bon ús de tot. És com
el piano: si sempre tocam la matei-
xa nota, l'audició resulta monótona.
En canvi si usam totes les notes de
l'escala, podrem aconseguir una bona
melodia.

ESPERANÇA
Aquest metge, encara que sia el

darrer, és el més important. Només
si creiem en el que feim, si perse-
guim uns objectius, si tenim un pla,
ens animarem a dur-lo a terme. Mal-
grat els dubtes, malgrat els primers
fracassos... És el "motor" del pla,
"l'alma vitae" del mateix.

Aquest pla ens durà cap ENDA-
VANT, cap a un futur millor, cap a
una vida més plena... 1 estar content
amb un mateix i amb alió que ens
envolta es el millor mètode preven-
tiu.

Com dur-ho a terme? Utilitzant
les "armes publicitàries", és a dir,
vénen el missatge que un és més lliu-
re i feliç si viu sense drogues a través
de la informació sobre els aspectes
negatius d'aquestes substàncies
incidint en els aspectes positius
d'una vida sense droga.

És cert que la "decisió está en
les teves mans". Però només será una
vertadera decisió quan se dugui a
terme coneixent els avantatges i
inconvenients que això comporta, i
llavors, triant.

Confia amb aquests vuit "met-
ges" segueix endavant. Fons de
Documentació /2

En Joan Bustamante, natural d'Anda
lusia, fa 12 anys que regenta la Perru
quena de Senyors Bustamante a son
Cotoner. En Bustamante és conegut com
el Perruquer Atleta. Participa a tots els
maratons i competicions en pista de
Mallorca. La seva perruqueria és plena
de trofeus i medalles.

En Josep Guerrero natural de Castella,
fa un any que ha obert la Botiga Esport
Blue a son Cotoner. A la fotografia amb
el seu ajudant Mauro Galante, que és
de Nàpols.

Fa 6 anys que en Juli Andrés Moià, nald-
ral de Castella, dirigeix el Supermercat
Cabravo a son Cotoner.

En Joan Antoni González, natural des
Rafal Nou, fa dos mesos que regenta
el Bar Nort a son Cotoner.



El naixement del sionisme polític i la
"Renaixença" catalana:
Dos fenómens del nacionalisme romántic

PER MARINA FERRÀ A-HAMELYNCK

Fl
j lromanticisme tardà de

la segona meitat del
  segle XIX va veure sor-
gir sentiments nacionalistes i
desitjos de llibertat de multitut
de pobles oprimits i castigats per
imperialismes més hegemònics.
Tal volta el que uneix catalans
i jueus en tot aquest moviment
és la sensació de discriminació
per uns tercers.Dins la història
del poble "elegit" desgraciada-
ment aquest sofriment era més
perllongat en el temps i en l'es-
pai geogràfic, ja que el que va
moure als primers sionistes que
s'organitzaren com a grup polí-
tic era la desaparició de l'anti-
semitisme gràcies a la creació
d'una llar nacional jueva, d'un
Estat on els hebreus de tot el món
es poguessin sentir a ca seva,

en lloc de la situació anormal
que es vivia a la diáspora. Una
semblança curiosa que he tro-
bat a l'analitzar el tema un poc

és en el nom d'un d'aquests pri-
mers moviments que volien
retomar la dignitat humana i
social als israelites. La "11.1us-
tració" jueva-alemanya seria
semblant al mot "Renaixença"
degut a que aquí té el sentit de
donar a llum, té una certa con-
notació de neixement, de que
reneixi el poble jueu i el que
volien també pera Catalunya en
aquest cas els autors i ideòlegs
de la "Renaixença" com Aribau
a l'escriure l'oda a "La
Pátria"(1833). La MARE de
Theodor Herzl (Benjamin Zeev)
va sabre educar molt bé el seu
menudó dins aquest esperit d'a-
quells primers intents d'aixeca-
ment de la dignitat humana i
social d'aquest poble.

Dins la nostra illa van ser cab-
dals per ressucitar el sentiment
nacionalista figures de llinatge
xueta, com per exemple Marià
Aguiló, germans Forteza-Pinya,

Tomás Forteza i Fuster (cosí de
Marià Aguiló)...Que sofrint
també el mal de l'antisemitisme
s'identificaren amb els defensors
de la llengua que a la nostra illa
tenien els mateixos enemics, el
gonellisme encapçalat per els
poders socials. L'equivalent del
senyor Herzl a Catalunya seria
en Valentí Almirall, que va
escriure el texte pioner en el
nacionalisme català contempo-
rani:"Lo Catalanisme"(1886).
Herzl va presentar les seves
idees com a teòric polític i fun-
dador del sionisme a la seva obra
"DerJudenstaat"(1896).També
podriem trobar altres similituts.

Com la influencia de la feina
periodística que tots dos varen
fer un al "diari català"( 1879) i
l'altre,respectivament, al diari
vienés "Neue Freie Pres-
se"(1895). Així com en altres
aspectes apart de les biografies
d'aquests autors.

Bartomeu Mestre, premi "Josep Lladonosa" de biografia

ELS 7 FRONTS ON ELS PAISOS
CATALANS HAN D'ASSOLIR LA

INDEPENDENCIA
1. Front en pro de la formació de dirigents.

2. Front en contra de la tergiversació de la nostra
història.

3. Front en pro d'una revolució pedagógica, 1 d'un
ensenyament que no subestimi la cultura catalana.

4. Front en contra de la drogaaddicció, 1 de la
depauperació, caracterológica, del nostre poble.

5. Front en pro de la integració dels immigrants, i del
ferm rebuig dels colonitzadors.

6. Front en contra de l'imperant senequisme polític.

7. Front en pro de l'autèntica recuperació de Barcelona
com a capital d'uns Països Catalans lliures.

NATALICI?
ANIVERSARI?

CASORI?
NOCES D'ARGENT?

No us trenqueu les banyes pensant en regals
o peregrinant per botigues de 20 duros, rega-
leu subscripcions de 112°114T11 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 1, 911t11
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Son els alumnes i les mestresses de l'Escoleta infantil "Canicas" de son Coto-
ner.

Alumnes i mestres de l'Escoleta d'Infants sa Baldufa a son Cotoner. Una esco-
leta mallorquina amb ensenyança d'alta qualitat segons poguerem veure, només
mirant una estona.

El guardó "Josep Lladonosa", convocat per ómnium
Cultural (delegació del Segrià) l'Ajuntament de Llei-
da i el Cercle de Belles Arts ha correspost a Barto-
meu MestreSureda d'Establiments perun estudi biogrà-
fic del cantant-compositor-poeta i promotor de la cul-
tura i llengua catalanes a les Illes Balears Guillem
d'Efak.

Amb un encapçalament de rondalla "per a un per-
sonatge de rondalla", com ens demostra l'autor del
treball al llarg de les 174 planes, aquesta balada d'en
Guillem d'Efak acredita el seu autor per múltiples i
elogiables valors.D'entrada,  títol i subtítols basteixen
per al lector una evocació literària, a cops poemática
i tot, que els continguts diversos transformen en emo-
tivament humana i próxima. En Bartomeu Mestre, peno-

dista i escriptor, autor entre altres obres de "Com un
aleig enmig de la calitja" 1978, "Crónica de la cançó
catalana" (publicat per la UIB), etc. ha estat cap de
departament de l'Obra Social de Sa Nostra, abans de
penetrar la vida i l'obra del personatge singular que
ara ens presenta. Encara, les coordinades vitals, un
xic fantàstiques, del biografiat, nascut a Asopla (Rio
Muni) d'un para illenc, Manacor i -sembla d'una pres-
tesa princesa pámua, Hada d'Efak, fan que la seva bio-
grafia tengui des de l'inici un regust de  màgia que l'au-
tor aconsegueix mantenir fins el final. Més que més
perquè aquestes mateixes circumstàncies coincidei-
xen, en part, amb un període de lluita i reivindicació
importants i decissives per a la recuperació del nos-
tre poble. Singularment, el contingut del treball per-
met que ens atansem a l'atmosfera suggestiva creada
pel fenomen anomenat "nova cançó", del qual "el prín-
cipe Guillermo", anomenat ara Guillem d'Efak, fou
promotor i peca important.

Fins al darrer capítol, Bartomeu Mestre ens ha sabut
comunicar l'enorme capacitat de seduir i de contar
històries del mallorquí. Els membres del jurat, tot i
reconèixer la vàlua de les altres obres presentades (vuit
en total), va decidir atorgar-li el guardó per unanimi-
tat. Ómnium Cultural Delegació del Segrià.

ENDEVINA,
ENDEVINALLA

En el país de Persempremai, hi havia més droga i més
barata dins que fora les presons.

Els familiars i visitants de presos eren regirats minucio-
sament i sovint despullats, de manera que era práctica-
ment impossible que en passessin (a més eren pobres,
sols els pobres acaben en presó).

Endevinalla: Qui traficava amb la droga, doncs, els fun-
cionaris o la guàrdia militaritzada? Els "rasos" qui s'a-
rriscaven a perdre la feina o els caps que hi manaven?

La solució, als llibres d'história de l'any 2040. Jaume
Talaferro

.ticct Iris 1* (7)/
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El Matrimoni Nolla-Palomares (Mallor-
ca i Alacant), regenta des de fa 5 anys
l'Assessoria Sitec a son Cotoner.
Assessoria fiscal, contable ¡laboral.

En Bernat Ramon regenta des de fa set
anys el Gimnàs Physic a son Cotoner:
aerbbic, jazz, sevillanes, ball de bot, mas-
satges...

N'Aina Maria Liebres, natural de la Ciu-
tat de Mallorca, que és graduada social,
fa tres anys que va obrir l'Assessoria
Liebres a son Cotoner: assessorament
laboral i relació empresa-treballador.

• -

Ir

El matrimoni López-Torres, naturals d'Al-
cúdia, fa 16 anys que va obrir Disse-
gur, una botiga de sistemes de segu-
retat:caixes fortes, portes, panys ¡la resta.
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Binissalem .- A la nit de les ver-
ges de l'any 1971, els joves, com
de sempre, retien homenatge a les
al«lotes del poble; i elles respo-
nien a les seves galanteries ofe-
rint-los els tradicionals bunyols i
misteles.

Les romàntiques cançons inter-
pretades per un grup de binissa-
lemers, amb més voluntat que
mèrit, trencaven a mitjanit, la tran-
quil.litat de l'hora; mentrestant
les jovenetes amagaven el seu
somriure de complaença darrera
les persianes de la finestra i, sola-
ment l'estridéncia de la música
impedia sentir els batecs del seu
cor.

Després de l'última serenata,
i quan es retiraven a descansar es
va sentir una veu greu i excitada
que deia: ¡Eh, vosotros! ¡gam-
berros! !todos al cuartel!
¡vamos!.

Els joves quedaren gelats en
veure la figura esperpéntica d'un
guàrdia civil, que pistola en mà,
avançava llampant, quasi corrent,
cap a ells i cridant furiós: ¡Rápi-
do! ¡todos hacia el cuartel!

Els joves sense dir ni una
paraula ni formular cap mena de
protesta s'encaminaren cap a la
caserna.

Tot això passava davant el Bar
Titos i amb el testimoni d'altres
grups de joves que, una vegada
acabada la seva ronda, prenien la
fresca a la terrassa del bar i que
miraven incrèduls tot quan oco-
rria en aquell moment.

Tot esborronats, el grup inte-
grat per una desena de joves tots
ells entre els 18 i els 21 anys, s'en-
caminá per la Plaga de l'Església
cap a la caserna de la Beneméri-
ta que aleshores estava oberta en
el carrer de l'Escola Graduada.

De sobte, en Joan Josep Munar,
temerós per les repercussions que
aquest fet pogués tenir en la seva
situació militar, ja que feia el ser-
vici, intentà separar-se del grup
entrant dins "s'Hotel". El  guàrdia
civil, que era el comandant de lloc,
va adonar-se de la intenció del jove
i amb un crit el va obligar a rein-
tegrar-se al grup. Quan en Joan
Josep va ser a l'altura del guàrdia,
Francisco Ledesma Rodríguez,
amb la mà que no portava la pis-
tola li pegà una galtada. Anava a
repetir l'agressió, quan en Joan
Josep, en un gest instintiu d'auto-
defensa aixecà el braç per a pro-
tegir-se del cop, refregant malau-
radament la cara del guàrdia civil,
el qual, més per la seva pròpia inèr-
cia que pel cop, perdé l'equilibri
i quasi va caure en terra. La seva
reacció instintiva,segurament
motivada per un fort sentiment del
ridícul, es reincorporà, carregà al
pistola i disparà.

De manera instintiva, al sen-
tir el renou metàl•lic del carrega-
dor, tots intentaren protegir-se,
endevinant la intenció del guár-

dia, els uns corrent, els altres
llançant-se davall els cotxes apar-
cats o amagant-se darrera els por-
tals de les cases.

En Joan Josep sols havia pogut
allunyar-se cinc o sis metres del
punt del foc, quan es va sentir el
tret; a continuació es va fer un silen-
ci de mort que només va rompre
instants després la veu d'en Joan
Josep gemegant: M'ha ferie m'ha
ferit!

Els joves es van reagrupar en
torn d'ell, i tal vegada perquè no
creien el que estava passant ni se
n'adonaren de la ferida, inclús algú
del grup va comentar que la bala
era de fogueig. El grup continuà
caminant i fou a la cruïlla dels
carrers Mascaró i Catedràtic Lla-
brés on el ferit caigué en rodó i un
grup aconseguí permís per anar a
cercar el metge.

Amb les mans plenes de sang
el portaren en braços fins el quar-
ter, a les portes del qual es produí
una escena patética, inhumana,
que demostra a les ciares la nulla
sensibilitat del guàrdia: en Miguel,
germà den Joan Josep, que s'havia
assabentat del fet i que arribà al
quarter abans que el ferit, demanà
al guàrdia explicacions del que
havia passat. Laseva resposta fou
clara: Si nos se calla, tengo otra
bala para usted!

El metge Cera arribà a la
caserna i ordenà el trasllat urgent
del ferit a l'Hospital Militar, i
comentà amb els joves la grave-
tat de l'estat del ferit.

El grup passà la nit als corre-
dors de la caserna. Quan escolta-
ren la tendenciosa i falsa declara-
ció telefónica que feia el caporal
als seus immediats superiors, s'a-
donaren que l'assumpte anava de
veres i que era qüestió de posar-
se d'acord i donar una versió uná-
nime dels fets.

A trenc d'alba començaren a
arribarais quarter oficials d'alta gra-
duació els quals darpn una hora als

retinguts per anar a ca seva. De
tornada foren isolats i interrogats
individualment.

Mentrestant Binissalem era
una olla que bullia d'indignació,
ja que la gent coneixia la realitat
dels fets; començava a preocupar-
se per la sort dels joves i més que
res per la notícia publicada al
"Diario Baleares", que aleshores
pertanyia ala xarxa de "Prensa del
Movimiento", vertadera veu del
règim franquista.

Així com avançava el dia, la
di sconformitat anava en augment.
L'empitjorament de l'estat d'en
Joan Josep; el segrestament en que
continuaven els retinguts (en cap
moment tingueren la possibilitat
de l'assessorament d'un advocat)
així com l'incompliment de la
promesa de la seva posada en lli-
bertat, feren que el poble de Binis-
salem, rebel« lant-se contra la seva
sensació d'impoténcia, trencant
el menfotisme que caracteritzava
als mallorquins des de la terrible
repressió de les Germanies, no s'en-
frontás a la dictadura franquista.

L'ambient era tens i crispat,
mentre es preparava una manifes-
tació (es diu que hi participaren
entre 5 i 6 mil persones) que d'una
forma ordenada, silenciosa i pací-
fica s'encaminà cap al quarter por-
tant pancartes ahlusives al "Dia-
rio Balears" i a la llibertat del detin-
guts.

En el moment que la manifes-
tació passava per davant la caser-
na, la tensió a l'interior era máxi-
ma ja que els detinguts podien
observar l'estat nerviós, silenciós
i de máxima alerta en que es tro-
baven la trentena de guàrdies civils
que, metralleta en mà, estaven pre-
parats per intervenir en qualsevol
moment.

Foren moments molt delicats
on un crit, una pedrada, una insi-
nuació, hagués pogut provocar una
confrontació que hagués pogut ser
al desgràcia del poble.

El "Diario Baleares", motivà
la repulsa dels binissalemers que
a la plaça, de forma pública i mul-
titudinària cremaren totes els
exemplars del poble, manifestant
amb crits i pancartes com "El Ba-
leares no dice la verdad" i "Fuera
el Baleares" el seu rebuig a la into-
xicació de la notícia.

Exaltats els ànims, la gent
congregada a la plaça decidí diri-
gir-se al quarter i exigir la posa-
da en llibertat deis joves. Els
manifestants prengueren pel carrer
de les Roques, per() quan foren a
l'altura de Cas Misser es trobaren
amb una barrera infranquejable;
un grapat de guàrdies civils que
metralleta en mà impedien el seu
avanç. Sols la mediació del batle,
Miguel Pons "Canut" i la prome-
sa que els detinguts estaven bé,
que eren ben tractats i que la seva
posada en llibertat era immedia-
ta, aconseguiren dissoldre la mani-
festació.

L'endemà les coses seguiren
igual; interrogatoris, noticies con-
fuses als mitjans de comunicació
locals (la nit passada Indio Espa-
nya Independent, Estació Pire-
naica, que era clandestina i eme-
tia des de fora de l'Estat espa-
nyol, emetia la notícia ajustant-
se a la realitat dels fets) amb un
acabament realment imprevisi-
ble.

Aquell mateix vespre, els
detinguts foren alliberats, en espe-
ra de judici, que es va fer temps
després i en el qual es va con-
demnar al guàrdia a tres mesos de
presó militar a Illetes; una vega-
da complits, el van ascendir. En
Joan Josep va partir per bé i va
poder dur una vida completament
normal: A poc a poc aquest mal
somni sanà oblidant.

El que m'ha duit a reviure
aquest succés, després de molts
d'anys, ha estat constatar el res-
sorgiment al poble d'aquesta tra-
dició, de la mà, precisament dels
fills d'aquells que sofriren l'abús
d'autoritat del règim dictatorial
anterior del que només quedava
constància per les versions ofi-
cials que mobilitzaren el poble.

Em vaig veure en el deure
moral de transmetre als nostres
fills i a les generacions futures el
que de debo) va passar, i donar fe
del comportament d'un poble que,
fent seva la història de Fuenteo-
vejuna, no es va doblegar davant
la injustícia i l'abús del poder esta-
blert. Alliçonant als binissale-
mers del futur que la força de la
raó está sempre per damunt de la
raó de la força.

Nota de la redacció: Aquesta fet, que
va passar ja fa 26 anys, és sens dubte
el començament d'una sèrie d'en-
frontaments entre els joves binissa-

lemers i els guàrdies civils del poble
i explica l'odi que hi ha al poble con-
tra aquestes forçes d'ocupació espa-
nyoles.

La solidaritat d'un poble

Les verges-71
JOAN FONTANET
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Un Déu com nosaltres, el Déu planer

Fa 14 anys que en Jesús Domènec, natu-
ral d'Alacant regenta l'Impremta Mundo
Gral icas a son Cotoner.

Fa 6 anys que en Joan A. Abraham, natu-
ral d'Establiments va obrir la el Taller
Enquadernacions JUBE a son Coto-
ner. Abans feina feina a Enquaderna-
cions Lozano al Camp Rodó.

Fa tres anys que na Concepció Rosse-
lló, natural de sani Catalina, regenta
la Perruqueria de 8 , nyores Conxa a
son Dameto. Abar tenia la perruque-
ria a n'Es Fortí.

Fa 5 anys que en Joan A. Buades, natu-
ral de la barriada de Corea, ha obert
l'Agéncia de Viatges Buades a son
Dameto.

"Entre tants i tants déus, l'únic que
m'interessa és aquest que es va fer
home, per qué els altres ens interes-
sarien, si ells no s'han interessat mai
per nosaltres?. Si hi ha Déu, s'ha hagut
de fer home, per qué no se n'hauria
fet?. Com ens hauria deixat tan sols,
amb això tan horrible que és la
intel.ligéncia -la lucidesa davant el no
res-, una lluerna insignificant perdu-
da al fons de la fosca eterna i sense fi
que ens envolta?..."

("Incerta glòria", novel-la d'en
Joan Sales sobre la guerra civil).

"Déu assumí un home concret i no
pas una natura abstracta; un home dins
una cultura, amb un tipus de consciència
nacional, amb categories d'expressió
culturalment condicionades. En tal
humanitat concreta, i no pas malgrat
ella, fou on Déu es manifestà".

(Leonardo Boff, teòleg brasilerdels
pobres perseguit per la cúria vatica-
nista).

"I a tu, jutge i crític, t'he estimat
també, encara que quan m'has vist cru-
cificat has dit: "Sagna rítmicament, i
el dibuix que li fa la sang damunt la
blanca pell és bell de veure"... I per-
qué us he estimat a tots, vosaltres heu
dit: "Té el cor massa dolç i compas-
siu, i el camí massa poc traçat. Es l'a-
mor d'un necessitat... d'un feble, car
els forts sols estimen als forts.

I perquè l'amor que us tinc ha estat
tan gran, vosaltres heu dit: "No és sinó
l'amor d'un cec qui noconeix ni la belle-
sa dels uns ni la lletjor deis altres. L'a-
mor d'algú sense gust, que tan beu vina-
gre com vi. I és l'amor de l'imperti-
nent i del Presumptuóscar, quin estran-
ger ens podria ésser mare i pare, ger-
mana i germà?".

(Khali I Gibran, 1883-1931, poeta
libanés emigrat als Estats Units).

"Anava idó, Jesús portant el cabi-
ró devers el lloc on havia de ser cru-
cificat. Gran vista. Per?) als ulls de l'im-
piu, raó de burla; als del misericor-
diós, gran misteri. Si ho mira l'impiu,
ofereix un destacat document d'igno-
mínia, si el misericordiós, hi troba un
poderós baluard per a sa fe. Si guaita
la malícia, veu el Rei que duu per c¿p-
tre l'eina del seu turment, si la pietat,
veu al Rei portant el fust on ha de ser
clavat... era pretext d'escarni per a la
gentola allò mateix que havia de ser
pura glòria per als cors dels sants!.

(Sant Agustí d'Hipona, Nord d'Á-
frica, 354-430, visqué durant la cai-
guda de l'Imperi Roma, a "Cogita-
cions").

"Un dels indis hem furtà la Bíblia
de la mà. Començà a arrencar-li fulls
i ficar-se'ls dins la boca. Cregué que
si engolia els fulls es ficaria Déu adins.
Com no succeí res començaren a pre-
guntar-me: Com fer-los entendre que
Déu, en Jesús, s'havia fet un d'ells?

De sobte recordí una de les Ile-
gendes motilones sobre un home qui
esdevingué formiga: Assegut en una
drecera després de la cacera, guaita unes
formigues que maldaven per fomir Ilur
formiguer. Volgué ajudar-les-hi, a cons-
truir una bona llar, com la dels moti-
lons. Però a causa del seu enorme
tamany i pel fet de ser un desconegut,
les formigues s'espantaren i fugiren.

I Ilavors, miraculosament, esde-
vingué formiga. Hi visqué i les for-

migues hi confiaren. Un dia els contà
que en realitat no era pas una formi-
ga, sinó un motiló, i que en certa oca-
sió va voler ajudar-les però s'esglaia-
ren... I se'n rigueren car ja no se sem-
blava gens a aquell ésser enorme i terro-
rífic que els havia remogut la terra.
Però just llavors esdevingué motiló de
bell nou i es ficà a amuntejar terra.
Ara el reconegueren... sabien que no
els faria cap mal... Llavors prenguí el
mot que vol dir "esdevenir formiga"
en motiló i el vaig fer servir per expli-
car l'encarnació de Déu.

Déu s'ha encarnat en un home -
els fiu.

Quedaren bocabadats. Es feu un
silencitensi sobrecollidor. La idea que
deu es feu home els deixà atordits.

(...)
Com puc caminar per la senda de

Jesús?. Cap motiló no ho ha fet mai...
... Per esbrinar-ho has de lligar les

cordes de la teva hamaca a Jesús i
quedar Suspés en Déu (fou la mane-
ra d'explicar-los la fe).

... El sent demà (cert motiló) apa-
regué amb un ample somriure a la cara:

He lligat les sogues de la meya
hamaca a Jesús...

... no em pregunta mai sobre l'a-
parença de Jesús. Per a ell hi havia
una sola resposta: era bru i d'ulls
negres; duia un tapall per calçotets i
caçava amb arc i fletxes.

Jesús era motiló".
(Bruce Olson, lingüista cristià nor-

damericá, va conviure molts d'anys,
des de molt jove entre els tribus moti-
lones, entre Colòmbia i Veneçuela, els
introduí al cristianisme i a la cultura
i medicina moderna sense violentar
llur cultura indígena. Ho relata al lli-
bre "Per aquesta creu et mataré").

"Crist, pare del cristianisme, fou
executat durant el regne de Tiberi, quan
Pilat governava Judea".

(Taca, historiador roma, en Annals,
XV:44).

"(Crist) entra talment al món que
s'amaga en la feblesa fins al punt de
no ser reconegut corn a Déu-home...
L'exigència que presenta, provoca
antagonisme i hostilitat. És una per-
sona incógnita, captaire entre captai-
res... Això vol dir que la forma d'escán-
dol obre l'espai de possibilitat de fe

en Crist. La forma d'humiliació és la
forma de Crist per nosaltres".

("Qui és Jesucrist", Dietrich
Bonhófer, pastor evangèlic alemany
de la Resistència antihitleriana, pen-
jat pels nazis a principis de 1945. 

Jesucrist és un Déu a qui on s'a-
tansa sens orgul I, i sota el qual hom
s'humilia sense desesper...

La més gran prova de Jesucrist són
les profecies... Déu ha suscitat profe-
tes durant 1 600 an y s ; i durant 400 anys,
a continuació, ha escampat totes aques-
tes profecies, amb tots els jueus, qui
les duien arreu el món. Heus ací doncs,
quina ha estat la preparació del nei-
xament de Jesucrist, l'Evangeli del qual
havia de ser llegit per tot el món: calien
no sols les profecies percreurer-hi, ans
que estiguessin escampades per tot
arreu, a fi que aquell Evangeli pogués
Jer abraçat per tothom.

Havien predit que el Messies
convertirla les nacions... les profecies
acomplertes constitueixen un miracle
que roman". (Hi ha vora les 2000 pro-
fecies bíbliques acomplertes).

Qué diuen els profetes de Jesu-
crist?. Que será palesament Déu?. No:
sinó que hi ha un Déu verament ama-
gat; que será desconegut, que hom
no pensará pas que sia Ell; que será
una pedra on molts ensopegaran,
etc.

Hom pot conéixer Déu, i no pas
la pròpia misèria; o bé aquesta sense
conéixer Déu. Pero) hom no pot conéi-
xerJesucrist sense conéixer alhora Déu
i la pròpia misèria.

La coneixença de Déu sens el de
la nostra misèria provoca orgull. La
coneixença de la nostra misèria sens
la de Jesucrist provoca desesper. Però
el coneixement de Jesucrist ens salva
de l'orgull i el desesper car hi trobam
alhora Déu, la nostra misèria i el camí
per a arranjar-la".

Cal... conéixer Jesucrist, car sols
ell pot permetre'ns de conéixer Déu
d'una manera que ens sia útil... Per-
qué, no sols no coneixem Déu sinó
per Jesucrist, ans no ens coneixem
nosaltres mateixos sinó per ell... Hi
rauen totes les nostres virtuts i felici-
tat".

(Blaise Pascal, savi francés, 1623-
62, "Pensées").

Fernando Viñuelas, natural d'Extrema-
dura, fa 3 anys que va obrir el Taller de
Reparació de cotxes Sa Dragonera a
so n'Espanyolet.

Jordi Buzó, Manuel Gotarredona iAlbert
Sans, fa 3 anys que son els delegats
dels Laboratoris Bayer a Mallorca.
Tenen el despatx a son Dameto.

Na Paula Vidal, natural de Ciutat, regen-
ta des de fa un any el Bar Dragonera
a son Dameto. És un Bar del Mallorca
i despatxen uns entrepans ben bons.

En Francesc Díez, natural de Lleó, fa
15 anys que va obrir el Taller de Bobi-
natges son Dameto.

Alabança a Déu
"Que n'és de gloriós viure vora Déu!
Com més negra la nit, més a prop és l'alba
Com més foscos els núvols,
més abundoses les pluges que donen saó.
Com més estret el camí,
més és l'auxili de Déu és sense límits!
Com majors entrebancs,
més ens forneix Déu el seu conhort.
Per més que les onades de la mar sien
cada vegada més altes,
çó no pot mai trastocar la calma
de les fondàries!
Per més que la tempesta sia violenta,
no pot pas desplaçar muntanyes.

Aquell que viu a l'ombra del Totpoderós
no será mai molestat per la calor ardenta"
Mehdi Ditiat4 pastor iranià asassinat al juliol 41,1994.
Extret del libre  "Els Illiams de la illbertat" deján`lt.



"Er andalü realia YenVittika"
La situassion en la ke

s'enkuentra sumerxia la
Yenwa Andalussa no'é sino
reflexo der momento en xene-
ra de nuéttra Kurtura: repres-
sion, menóppressio, marxi-
nassion, manipulassion.

L'exekussion der proyét-
to saya sïsttematikamente
planifika:

_dde la má tiénna infan-
sia, en la 'ékkuela, a tó 115
Andalussié abió nó korrixen
poke "xablarnó ma". Ya
kom'er xermen de nuéttro
komplexod'inferioriaéppres-
sibo en nuéttra mentepersi-
biremó komo a diyario ló
medió de komunicassion nó
saxieren xátta'r ékkarnio,
bien ridikulissandonó (sol'oi-
remó Andalusi si biene de la
mano der tipico cittosso o de
parte de persona de baxa'it-
trussion akademika -s'apun-
tiyara assi nuéttra autoétti-
ma, dando luwa'r fenomeno
bexatibo de troka nuéttra
xabla'n publiko, lo ke popu-
larmente se denomina "Xabla
fino-", bien imponiendonó la
yenwa Kátteyana, inlusso
en'éppassió autonomikó.
Po'urtimo, en'éfferá intelét-
tualé i akaemiká se nó dira,
en palabrá de "Gregorio Sal-
vador": "Xabla d'un dialétto
Andalussi é d'inbessilé". Po
supuétto, no rekokonossien-
do s se'r Andalussi komo
dialétto mulo menó s'ara
komo yenwa.

Ke dessi der Andalussi
leterario: Pesse a ke si nó ate-
nemó a la leteratura tradis-
siona en'Andalussi, la narra-
tiva popula i'errikissimo e
inxente asserbo de la poes-
sia flamenka er'Andalussié
má riko, po'exemplo, k'er
idioma bákko en'étte terre-
no; tó ló k'ékribimó en nuét-
tra yenwa, ittorikamente, o
ubimó de konformánmó
kom'ékkribi siertá palabrá
en Kursiba o entrekomiyá o
emó siokonsideraó "meró
forklorittá","poetá de sewun-
da".

Sin duda, la Kátteyanis-
sassion inpuétta é una de lá
formá má awressibá de dét-
trussion Kurtura. A serbio
p'afiansa un prossesso de
kolonissassion i someti-
miento.

Er Andalussi, le pese a
kien le pesse, é una realia
yenvittika ke kuenta, po solo

d'arwuná pinselá, kon karar-
teré komo'r de nuéttro siste-
ma bokaliko kon'un sistema
kuadranwula (son mu rar15'
en'Europa) kon sinko wrali
d'abertura i ció lokalissas-
sioné k'aféttan'a tor sittema
pekulia, frenta a otro idiomá
romanikó po su klaria, nitidé
i wran eféttibia yenwittika;
la forma unika de forma plu-
ralé; la pressensia d'una forma
inessittente'n Kátteyano, la
konossia komo "ac áppira",
abiendo de konéttarse kon ló
fonemá wlotalé der' arabe; la
relassion de lá essé Andalussá
kon ló fonemá arabé "sin" y
"cim"; l'elission de konso-
nanté finalé, partikularia
ya'enkontra en 'er latin de la
Betika; la xeminassion
ráwwo fonoloxiko inessis-
tente en lá emá formá de xabla
romaniká de la Peninsula. Si
bibo en'Italiano, se karwa de
balo &sal ntibo, kon lo ke de
sé una mera bariante foneti-
ka, passa'a sé'un ráwwo fono-
loxiko diferensiao; süttitus-
sion de -r po 1-, ar paresse,
influensia der süttrato yenwit-
tiko tamasi; er yeinmo o l'áp-
pirassion de la -ac prosseen-
te de la -f latina, ets, ets.

Toá lá karakteritiká apuntá
nó yenban'a'nkontra'r orixen
de la Yenwa Andalussa, no
komo se benia senialando
en'un Káteyano korrütto,
sino'n la siwiente:

La basse s'enkuentra en
la yenwa latina xabla en l'an-
tiwa Betika (Kissa kon'arwun
süttrato tamasi-tartessiko) ke
dara luwa a la yenwa roman-
se-aryami utilissa kotidiana-
mente'n'Al Andalü, influia
étta, urtimamente, po'er dia-
lekto Arabe Andalussi anplia-
mente difundio en lá pótri-
meriá der Reino Nassari, i
fuertemente pressionao po'er
prossesso assimilao Kátte-
yano. A poko k' inbéttiwemó
seriamente nuéttra ittoria,
má i má dató apares seran k'a-
balen nuéttra teoria. Er'interé
Káteyanissante po redussi a
una mera dexenerassion nuét-
tra yenwa ai ke bükkálla en
mékkinó interessé de kontro
politiko-kurtura.

A nuettra memoria biene
l'anéddota d'un conossio átto
Andalussi: Obliwao po lá sir-
küttansia laboralé ke imponian
xabla Káteyano dessidió
aprendéllo. Kumplia l'obli-

wassion, borbió a bissita su
pekenio pueblo Andalussi. Sü
familiaré i bessinó k' éddeni-
nio l'abien bino kresse, tó ar
osserba su deklamassion, de
no se po su konossimiento,
abrian xurao k'era'un turitta
benio de Salamanka. Un'
awela en forma inossente mék-
kla de siena mofa i pikardia
le komento: "M'ixo!, ke
bien'á'aprendio'r ingle...... Pro-
metio, en'adelante, xabla siem-
pre en la yenwa de su mare:
L'Andalussa.

Konbensio que la Moña
nó ensenia ke tarde o tem-
pano'r usso popula, usso natu-
ra d'un idioma termina po
imponerse'n la éffera de lá
normá yenwittiká ofissialé
komo yenwa massiona, itto-
riaoré. inbéttiaoré de nuéttra
kurtura, ékkritoré, poetá,
periodittá imersó en nuéttro
debeni diario komo pueblo,
dan bia'r mobimiento AINA
ANDALUS SA (Amanesse
Andalussi), organissassion
pa la rekuperassion, norma-
lissassion i efensa de lo Anda-
lussi en'Andalussi. Sabeoré
de ke "la yenwa é la má efiká
de toá lá bassé d'una nueba
era, yena de lü, pa la nassion
i kurtura Andalussá en'er mu
serkano siwlo XXI.

z;_kkribe bien, ékkribe
Andalussi!

_dde éttá lineá keremó
inbita a tó 113 Andalussié de
"Els Països Catalans", i en
'éppessia a ló de Balearé,
assin komo a toá la personá
interessá, a ke kolaboren kon
nuéttro proyétto dirixien-
dosse a: AINA ANDALUS-
SA Apartao de Korreó 6.050-
41080 Sebiya AL ANDALÜ.

En partikula éttamó mu
interessaó en Kontátta kon
(Juventú Andaluza", firmante
d'una karta'r Dirétto apares-
sia en l'Estel kon'el titulo
"Andalú Officiá". _pero ke
pronto aunemó nuétró
éffuersó.

A tó Andalussié de la
diáppora i a tólómayorkiné:
¡SALUT  I LIBERTA!

Nota: ( Boka doble o alar-
wa ke sirve pa xasse 'r plura.

x: Se lee komo J Kátteyana
W: Se lee komo g
Kátteyana.
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N'Antoni González, natural d'Andalusia,
fa 22 anys que regenta el Bar Triana a
so n'Espanyolet. A la fotografia amb la
seva filla Elena.

Fa 2 anys que na Rosa M. Mas, natu-
ral de Ciutat,regenta la Botiga de Con-
fecció 1 Merceria Ca na Sebastiana a
so n'Espanyolet

Fa 5 anys que les germanes Robles de
Santa Catalina, obriren la Perruqueria
Giros a so n'Espanyolet.

Na Paquina, n'Elisabet i na Pilar són les
auxiliars de l'Apotecaria de son Pisá.

Na Glòria Expósito, natural de s'Arenal
acaba d'obri r la Perruqueria Unisex Glò-
ria a son Pisé.

N'Andrés Albal, natural d'Albacete, fa
20 anys que va obrir el Taller Tacsport
al Fortí.

Na Tina Sedano, natural de sa Pobla és
l'encarregada d'Autos Mallorca, una
empresa que se va obrir fa una vintena
d'anys al Fortí.

En Gabriel Iglesias natural d'Andratx, fa
11 anys que va obrir l'empresa CIA
Mallorca Serveis al Fortí. Adoba tele-
visions, videos etc.
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Sobre la manca d'autoritat deis catalans

Na Teresa Pons, natural de Ciutat, fa
17 anys que va obrir la Botiga de Moda
Elles a so n'Espanyolet.

N'Imma Mayo!, natural de santa Cata-
lina, fa mig any que ha obert la Botiga
de Modes Dama a so n'Espanyolet.

En Francesc Thomás regenta des de fa
20 anys la Botiga d'Esport Piscis a
santa Catalina.

N'Antònia Oliver, regenta des de fa 20
anys la perruqueria Tonyi a la barriada
des Fortí.

Hamburg.- Encara que algun
malintencionat hagi fer córrer el
rumor de que m'he hagut d'exi-
liar a causa deis meus últims arti-
cles, el cert és que per raons pro-
fessionals em trobo actualment
residint a la ciutat alemanya
d'Hamburg.

Ja fa algun temps, un perio-
dista assalariat de "l'imperio" va
dir amb excessiva vehemencia
que "los nacionalismos se curan
viajando". He de dir, amb el cor
a la mà i la consciencia que dóna
l'experiència, que quan més viat-
jo sempre m'han agradat molt
fer-ho, més nacionalista radical
em sent i més em reafirm en el
meu patriotisme català.

El periodista Rossend Llates
titulava les seves memòries
"Ésser català no és gens facil"
certament, si falta carácter, manca
l'autoritat i no es tenen les idees
clares, pot arribar a ser un drama
íntim -com ara demostraré- per
a les persones que volen amagar
o "descafeinar" la seva condició
de catalans davant els estrangers

sobretot, davant els espanyols.
Recordem la gran frase que

ens deixà l'eminent psicòleg Car-
les Muñoz Espinalt: "Sense una
coheren interpretació de si mateix
i del poble on hom arrela, ningú
no pot tenir la personalitat desit-
jada".

Quan un català viatgi fora del
seu territori nacional (i sobretot
quan ho fa per anar-hi a viure un
cert temps) no pot deixar de tenir
una sensació estranya. Si per una
banda ell se'n sent per l'altra,
només ell pot demostrar-ho.

Desamparat i sense cap paper
oficial on se li reconegui la seva
auténtica nacionalitat, un català
no té altre eina que el seu carác-
ter per a saber fer-se digne de
Catalunya.

Si la falla la voluntat -Déu no
ho vulgui- queda acomplexat per
la "Ñ" del passaport que els
espanyols ens han imposat: es
deixa avassallar inconscientment
pel complex d'Estat espanyol, la
malaltia psíquica més estesa entre
els ciutadans de Catalunya.

Aquest individu esdevé un
clónic (posem par cas) d'en
Pujo1.0 sigui, un botlifer integral
que xaieja sense to no so. De vega-
des parla -fluixet, amb els ulls
escorredissos i la boca mig tan-
cada, talment com si hagués patit
una feridura- d'un país petit, a
voltes tan petit, que fins i tot se
li oblida que existeix. Ádhuc, amb
el temps, s'acaba trobant com un
espanyol més i somriu amb dents
de conill quan li parlen de "sies-
ta", "toros" i"flamenco". Inclús
gosa dir que molt a prop de Bar-

celona segurament no recordará
que amb els doblers de tots els
catalans- es fa una "Feria de
Abril" més divertida, tolerant i
oberta que la de Sevilla.

Aquest pobre home es tras-
vesteix mentalment d'ovella
humana, segueix el ramat -els
espanyols són per naturalesa indi-
vidus molt gregaris- i accepta el
seu acomodatici rol malgrat ser
l'ovella negra d'una "manada"
diguem-ne, plurinacional.

En aquest punt comença real-
ment el silenci dels anyells.

Fins i tot els més llops segui-
ran amb la pell de mé posada si
el nostre home evita en la con-
versa els temes vinculats al "inte-
rés general del estado", es limi-
ta a xerrar subtilment de futbol
i s'acastissa l'accent amb deig
messetari.

Si algú malèvo-
lament, confon amb rapidesa el
concepte Catalunya-nació (que
potser algun dia va defensar dins
ca seva) pel de "Cataluña-región",
no fos cas que el prenguessin per
un "catalán cerrado" mentre piula
-curiosament en castellà.

Amb totes aquestes manio-
bres, que ell considera "políti-
ques" i de "seny", creu dominar
la situació. No hi ha ningú més
viu que ell. Se sent el fan sen-
tir- un "buen catalan".

A Hollywood hagués inter-
pretat el paperot d'indi explora-
dor i obedient en alguna pellícu-
la del llunyà oest. Si senyor, tot
una "gran reserva"!

Ai però, si té la mala sort de
veure's fatalment desemmasca-
rat per un altre català!

Quan això passa, el daltabaix
és total•les astúcies de guineu
cínic, no poden fer res contra la
fermesa lleonina d'un català amb
el carácter ben format, senyor de
si mateix, amo de la situació. És
la cara i la creu de la societat cata-
lana actual. És el pastor davant
l'ovella. És un Macià davant un
Cambó.

Els símptomes patològics de
la reacció són gairebé els matei-
xos: mirada fugicera i veu tre-
molosa com si amb encert ende-
vinés que el pecat mai perdonat
és -precisament- el de la neutra-
litat. Es veu obligat a definir-se
i, en efecte, en el pecat troba la
penitencia.

Encara que després ell juri i
perjuri sobre la seva espanyoli-
tat, els colonitzadors no podran
deixar de veure en ell -en poten-
cia- a un català amb autoritat com
el que l'ha posat en evidencia. Ja
no el tractaren més com una ove-
lla, sinó com un gos.

Per els espanyols -poc amics

de les diferencies- ell és qui
attempta contra "la unidat de
destino en lo universal". L'in-
terpreten com el català a qui cal
vencer: sigui per esclavitsar-lo,
sigui per a exterminar-lo. Pels
espanyols és com si el fet d'ha-
ver nascut a Catalunya fos un
defecte genètic, un problema de
fábrica.

D'altra banda, no deixa de ser
curiós que al gent que més es defi-
neix com a "ciutadans del món"
són catalans, els quals usen aquest
pèssim eufemisme perquè creuen
que els permet "no alinear-se".
Aquesta confusió interior és fruit
de saber-se apátrida i no tenir prou
determinació o intel.ligència per
a reconèixer-ho i intentar evitar-
ho.

Malauradament bastant
sovint, aquests casos de debili-
tat caracterológica degeneren en
una apatia nacional propiciada per
una determinant inexpressivitat
i una pobríssima capacitat orató-
ria. Tot plegat, accentua la manca
d'autoritat que els catalans ja
tenim "per se" després de tant
segles de dominació i colonitza-
ció espanyola.

Però ens ha d'estranyar que
la majoria dels catalans d'avui dia
pateixin aquesta falta d'autoritat
personal, si també tenen aques-
ta carencia la totalitat dels nos-
tres minidirigents?

Tots aquesta polítics casolans
que mai no han passat de ser estra-
tegues de café (del café para
todos", naturalment) haurien de
memoritzar -si poden- una altra
frase del patriota Carles Muñoz
Espinalt: "Mai no se't  veurà auto-
ritzat en res si abans d'exercir-la
no saps ja revestir-te del to i del
gest que reclama".

Actualment, molts de ciuta-
dans de Catalunya tenen la matei-
xa angoixa i embolic mental que
els jueus de la diáspora, els pre-
holocaust, o d'alguns "compa-
triotes" que s'iniciaven en el joc
de la política d'escorrialles i d'es-
tar per casa a que els deixava el
franquisme.

Pot haver hi més tortuositat
cerebral que dins el cap d'un
Miguel Roca i d'un Pasqual Mara-
gall, per exemple-? Quina auto-
ritat tenen?

El primer era un individu que
volia donar un nou aire al "gobier-
no" i no va poder ni donar-li al
seu partit. És més, va ser el seu
propi partit qui li va donar "aire"
definitiu. És un perdedor natu-
ral, un polític mediocre, un
col.laboracionista absolut.

El segon se'ns mostra com un
autèntic cagadubtes. Una perso-
na que no sap que fer amb la seva

vida personal i política, está prou
equilibrada per ser el president
oficial de tot un país? Per quins
setze ous ell i els seus patètics
col.legues, es diuen els nostres
representants malgrat no poder
representar més que una farsa
electoral de baix pressupost
democràtic?

Catalunya és una nació que
anhela i necessita poder experi-
mentar la seva pròpia autoritat.
Però el nostre poble, dubta, o el
fan dubtar, freqüentment amb la
complicitat de molts polítics
locals, que no en tenen gens d'au-
toritat, sobre la seva capacitat d'e-
xercir-la. Els catalans només
podran disposar de la seva prò-
pia autoritat quan tinguin l'o-
portunitat de decidir per ells
mateixos el seu futur nacional. I
això tan sols es podrá assolir a
partir de la independencia i a
través d'un Estat Català.

Josep Pla -que sempre m'ha
estat un bon company de viatge-
remarcava que els catalans no han
pogut sentir mai el plaer de la
seva pròpia autoritat: la que con-
templem és estrafolària, ens diu
el sorrut de l'Empordà. "És per
aquesta raó que el poble català,
que de l'autoritat només n'ha
conegut un burocratisme sovint
dissolvent, generalment igno-
rant, sempre foraster, viu enmig
d'una anguniosa incomoditat,
sense confort polític.".

Totes aquestes mancances
nacionals -que són moltes i més
de les que podem pensar -es veuen
molt més quan hom es troba fora
de Catalunya que quan és a dins.

Suposo que es deu a la pos-
sibilitat de poder esquivar millor
la cobertura informativa ten-
denciosa i aigualida que ens
donen els mitjans d'informació
espanyols i, per desgràcia, també
els catalans "oficials". És per això
que una acurada reflexió sobre
el que és ser català a l'Europa
actual -i en aquesta moments,
més que mai . Alemanya encar-
na la idea d'Europa- m'ha sug-
gerit escriure aquestes Cròniques
d'Hamburg que regularment aniré
publicant. Sobre la imatge que
tenim els catalans a Alemanya i
perquè es va acostant l'oportu-
nitat de poder donar un cop de
timó definitiu a la nostra situa-
ció colonial, són temes prou
interessants i que hauríem de tenir
molt present col.lectivament.
Tanmateix ara però. ha arribat
el moment d'esperar la propera
crónica. Des d'Hamburg, natür-
lich! Josep Ma Vall i Comapo-
sada Corresponsal de l'ESTEL
de Mallorca al nord d'Alema-
nya.
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La moderació salarial i els pressuposts
restrictius no són un guany per a tots
BANC

BENEFICIS EN ELS 9
PRIMERS MESOS DE 1996

INCREMENT (EN% SOBRE
EL MATEIX PERIODE DE 1995

BCH 34.710 MILIONS 34
BVV 70.455 MILIONS 26

SANTANDER 71.778 MILIONS 13
BANESTO 21.808 MILIONS 36
POPULAR 49.075 MILIONS 6
LA CAIXA 49.177 MILIONS 22

CAJA MADRID 41.319 MILIONS 17
UNICAJA 12.010 MILIONS 28

Els qui inverteixen a la borsa han
obtingut durant 1996 un 40% de bene-
ficis. Els grans bancs guanyen de mit-
jana més d'un 20% del que guanya-
ren l'any 1995. Ja sabem a on van els
doblers de la tan escamada bona marxa
de l'economia aconseguida amb el
sacrifici de la classe treballadora a la
que congelen el sou o moderen el sala-
ri, ens precaritzen els contractes labo-
rals, ens redueixen els drets pera futu-
res pensions i retallen les despeses
socials. La formació professional
sofreix un atac tan gros que hi ha rames
de producció en que no se pot trobar
un sol andalús pera cobrir un lloc d'es-
pecialista o tècnic, la sanitat reajusta
les seves despeses cada pocs mesos,
l'assistència domiciliària ha baixat
un Ilarg etc.

Dinselscapítols socials, només n'hi
ha un d'importáncia que augmenti, són

Aquesta és la gran desgracia, la des-
viació més gran que existeix en la socie-
tat humana d'avui: la desviació psíqui-
ca de les personalitats que experimen-
ten altres coses que les realitats que li
són pròpies. Fa dos cents anys cada nació
era ella mateixa: els sentiments de les
seves gents, els seus desitjos. les seves
maneres de fer, la seva espiritualitat, els
seus gusts, els seus plaers, les seves vene-
racions. Tot ano) que feien de dolent i de
bo, el seu art, la seva estética, la seva
concepció filosófica i religiosa, tot això
ens pertanyia.

Encara que tenguéssim pocs bens
materials, tot allò que posseiem era nos-
tre.

D'aquesta manera, segons el gran pen-
sador negre Diop, han aparegut socie-
tats com la nostra, que són societats
mosaic (un mosaic es fet de centenars
de pedretes de diferents colors, de for-
mes diferents, comprimides en un sol
motle). Aquest tros de mosaic de colors
diferents, de multiples peces de formes
diferents, però que no produeix cap forma
de conjunt, aquestes civilitzacions són
també ci vi 1 itzacions mosaic, una part dels
seus materials ve del passati l'altresense
forma, ha estat importada d'altres llocs.
Espanya ens ha sabut vendre cristallets

els doblers que el govern central lliu-
rarà a la burocràcia sindical de CC.CC.
i UGT que suposa la xifra de 85.000

i quincalla lolailera a canvi d'or.
El seu programa és el següent: que

tots els homes sien idèntics, que visquin
de la mateixa manera. Pea) es impossi-
bleque totsels pobles pensin de la matei-
xa manera. Qué és dones alió que forma
a la personalitat, a la qualitat espiritual
i intellectual d'un home i d'un poble?
La religió, la cultura, la civilització pas-
sada, l'educació, les tradicions. Tot això
constitueixen el conjunt de factors que
tornejan la personalitat i la qualitat espi-
ritual i inteHectual d'una societat. Aquests
factors varien segons les societats, tenen
una forma als Països Catalans, un altre
a Euskadi i una altra a Andalusia. I bé.
Tots han de ser idèntics! Per això es neces-
sari que les diferents ideologies que tro-
ham a cada un dels pobles, en cada reli-
gió, en cada societat, dessaparesquin per
a fer lloc a un sol amo, a un sol cap. Quin
será l'amo model? Espanya ho decideix,
estableix la mostra a tot el seu imperi,
com hem de pensar, com ens hem de
vestir, com hem de fer les cases, com
hem d'organitzar les relacions socials,
els desitjos que hem de tenir, el que hem
de consumir, de que hem d'estar satis-
fets. Després d'un cert temps, ens hem
trobat en presència d'una nova cultura
nomenada "modernisme".

milions de pessetes. On és l'oposició
que aquests sindicats haurien de fer?
Esclafats pels milions que els dona l'es-
tat per a sostenir la burocràcia sindi-
calque de cada diaés més una maquinà-
ria pera frenar alternatives obreres neta-
ment anti-capitalistes.

Davant aquest allau neoliberal (
que sota l'aparent novetat només
amaga quelcom tan vell com el trans-
vasament de riquesa de les classes
populars als més rics) i les compli-
citats comprades, són d'aplaudir
accions com les protagonitzades per
"Nación Andaluza" i el col-lectiu
"Cinco de Julio" de Cadis (provín-
cia amb un 40% de la població acti-
va a l'atur) davant les seus de les enti-
tats bancàries per a denunciar que
"mentre els beneficis bancaris pujen,
els drets socials empitjoren. Nación
Andaluza. SI

El modernisme ha estat el xoc més
poderós que podia anular la forma de
pensar del no europeu a través del món
tot, en totes les societats no europees
sia qual sia la seva forma de pensar.
L'única feina dels europeus ha estat el
de suscitaren totes les societats, la temp-
tació de ser modern. Sabien que arri-
barien a través de qualsevol estratègia
a provocar l'amor per la modernitza-
ció, sabien que qualsevol poble esta-
ria disposat a coopérar, a extirpar tot
allò que venia del seu passat i dels seus
propis esforços per destruir-li tot fac-
tor que valoritzi la seva personalitat.
L'Estat espanyol ha fet tot això amb
les nacions a ell sotmeses. Espanya ha
maldat sempre per castellanitzar-nos i
per honorar tots els gonelles guinea-
Ilers, per a convertir-nos en robots de
l'imperi del Mal, o sia en "espanyoles
modernos".

La religió, la història i la cultura en
qualitat de conjunt de valors espiritual
i intelectuals i d'adquisisions literàries,
fan la personalitat d'una societat. És per
això que tot això ha de ser destruït. Cal
fer ho tot en castellà i a la castellana,
fer-ne folklore submís a l'imperi i robots
que diguin "si bwana".JAUME TALLA-
FERRO (continuará).

Sadisme,
pedofilia a ca nostra

El cas de les "tres xiquetes d'Alcàsser" duu un
immens munt d'interrogants. Hi ha un munt de testi-
monis contradictoris, proves desaparegudes, tenebro-
ses coincidències, etc... talment que pot acabar en una
mena de "cas Dreyfuss" a l'espanyola.

S'ha descobert que, durant els darrers anys, hi ha
hagut als País Valencia continuats casos de nins, nines
i dones desapareguts, torturats etc... sense aclarir i on
els familiars eren aconsellats de desistir de continuar la
recerca de la veritat i els culpables. Almenys una dot-
zena de casos en l'àrea de València i quasi deu a l'area
de Castelló. També ha descobert (la policia nordameri-
cana) xarxes de pornografia infantil: un centenar de
nins menors de la vila de Puçol (L'Horta Nord), per
exemple. Tot unit a una aparent manca d'eficàcia de la
policia i la Guàrdia Civil, acusada pel pare d'una de les
nines assassinades d'amagar proves (també hi ha impli-
cats alts càrrecs). L'Interviu implicava guàrdies civils
de Llíria en un cas de prostitució de menors prop de
València, on apareixia un company (camell i cueta)
dels presumptes assassins de les "xiquetes" com a amo
del bordell. Alhora Ilegim de casos de mafia policial
com el de Saragossa on polítics pressionen policies per
tal que no aprofundeixin gaire en "certs casos". I ja no
parlem de les revoltes aigües que baixen entre polítics,
jutges i d'altres altes esferes oficials espanyoles.

A l'afer Dutroux hi han hagut molts de policies,
policies judicials i fins i tot militars detinguts. Fins i
tot el Rei belga exigí l'aclariment del cas, i hi va haver
manifestacions públiques de cents de milers de ciuta-
dans. A ca nostra no hi ha detencions de cap autoritat,
el principal sospitós burla tota la policia espanyola i es
feu fonedís, no hi ha manifestacions de cap mena i des
de moltes esferes volen imposar un sospitós i tenebrós
silenci.

Cal dir que els experts de la Universitat de
Góttingen, en una guia empresarial per a aconsellar en
inversions en països corruptes, qualifiquen l'Estat
espanyol amb un 43 (0= máxima corrupció, 10= míni-
ma corrupció) lo vol dir, dels països més corruptes
d'Europa (Nova Zelanda i els països escandinaus són
els menys corruptes; menys corruptes que Espanya són
Bélgica, Portugal, Polònia, Grècia, Taiwan, Jordania,
Hongria; per darrera trobam Turquia, Italia i el "Tercer
Món": Llatino América, África basicament: Nigèria el
més corrupte).

Constantment sentim notícies de turisme sexual,
pedofília i pornografia sádica, vídeos d'aquestes  temà-
tiques a alts preus...

I també: el creixent poder de les màfies, de la mà
del tràfic de drogues i d'altres negocis  paral.lels (pros-
titució, pornografia etc...) Països com Rússia o Itàlia es
troben en gran part ja en mans de les màfies que inver-
teixen enormes quantitats de diners negres en la com-
pra de polítics, jutges, policies, advocats i un llarg
etcétera. L'escàndol de Banc Ambrosiá, a principis
dels '80, fou simptomàtic del tràfic incessant entre
màfies, Bancs, empresariat, diners negres, complexes
militar-armamentístic, Estats, finançament de partits
polítics, compra d'armament per dictadures (tercer-
mundístes quasi sempre), xantages de dossiers, serveis
d'espionatge, lògies maçòniques i tota una increïble
conxorxa de les lúgubres clavegueres del món del qual
"el Maligne és Príncep", sens dubte de cap mena.

Cal ser senzills com a coloms però prudents com a
serps, saber en quin món vivim i parlar la veritat, coses
que no feran mai els periòdics espanyols com l'ABC.
Jaume Tallaferro

Els colonitzats: robots fanàtics per
la quincalla forastera



Gonellades
•Perera sana fa peres,

si la regues també creix;
un poble de bon de veres
mai s'odia a si mateix.

Els gonelles fan flamada:
tenen el foc per parany,
l'odi i la mort per petjada...
Qui apedrega sa teulada
está boig, diu el refrany.

No faceu la pasta molla,
defensor de la nació;
feis bullir, com sabeu, l'olla
i ficau-hi aquesta colla,
oh sant Jordi d'es Racó.

Des del cel moveu tempesta
i engegau mil llamps forcats;
aqueixa gent és la resta
d'aquella que en mala gesta
afusellà avantpassats.

El foc encès mai espera,
el seu camí és un fibló;
perilla la "Calaixera"
que us costà tanta suor.

Si el foc anás contra Espanya,
se'n mouria de pastís!
No és igual quan la campanya
va en contra d'aquest país. 1-2

La cuina de na Tonina

Verdures de
primavera
ANTONIA SERRANO I DARDER
Autora del llibre Les receptes de na Tonina

A rribada la primavera s'om-
ple el mercat de verdures

saboroses d'aquest temps que,
juntament amb les de tot l'any,
ens conviden a esdevenir vege-
tarians. Carxofes, pèsols, faves
tendres, espárecs, col-i-flors,
grels, alls tendres,... això per ano-
menar-ne unes guantes, ben gui-
sades poden esdevenir verita-
bles exquisideses.

El que no coneix la cuina
vegeterianacreu que, en el millor
dels cassos, sols consisteix en
menjar bledes bullides. I que hi
van d'errats! Els que pensen així,
tal vegada no s'han adonat de la
gran quantitat de plats que són
fets totalment amb verdura, des
de temps immemorials a la illa

de Mallorca.
Si recapitulam podem ter-

ne un bon llistat si no fixau-vos:
Quantes castes de sopes, arros-
sos, purers o cremes es poden
fer sols amb verdures? Quan-
tes castes de cuinats amb Ile-
gums diferentes? I qué en direm
dels cocarrois i de les coques
amb verdura? I qué no ho són
bons el tumbet, el trempó, les
truites...

Hem de considerar que
vivim a una illa que no sempre
ha gaudit d'un estatus social com
el d'ara en que tenim a l'abast
tot el que poguem imaginar
(culináriament parlant ). La nos-
tra terra es conrava tota, no com
ara, i proporcionava gra, Ile-
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Joseba Egíbar: La Guàrdia Civil "és una
máquina que genera ?di i rebuig"
CARLOS ETXEBERRI

SANT SEBASTIÀ.- El porteveu del PNB, Jose-
ba Egíbar ha afirmat recentment que la Guárdia
Civil es una máquina que genera " odi i rebuig" i
va denunciar que el Cos no accepta la seva retira-
da d'Euskadi.

Jaume Mayor Oreja, president del PP en el
País Basc, va estimar per la seva part que és inac-
ceptable aquest tracte discriminatori donat a la
Benemérita enfront de la Policia Autonómica Basca.

El dirigent nacionalista va criticar durament
la instal.lació de controls en carretera per part de
la Guàrdia Civil a Euskadi, pel seu carácter indis-
criminat i per la "provocació i humiliació, en defi-
nitiva, pel tracte vexatori de que són objecte, prin-
cipalment el joves".

Egíbar va afirmar que els controls de la Guár-
dia Civil són "ineficaços i no coordinats amb l'Ert-
zaina a la que no se comuniquen i que está pro-
vocant reaccions contràries entre els joves que són
els principals sospitosos de l'acusació policial. "Un
jove que passa per un control no queda indiferent,
si pateix una vexació i una humiliació, la seva acti-
tud no és indiferent i pot distorsionar la convivencia
d'una societat.

En aquest sentit Egíbar va anar encara més
Iluny a l'afirmar que les actuacions de la  Guàrdia
Civil poden ser "el contrapunt d'allò que necessi-
tan KAS i ETA pera poder justificar allò que ano-
menen dinámica d'ocupació i repressió.

"Si la gent sense abscripció política conegu-
da no resulta indiferent després d'haver superat un
control d'aquests, que és el que passarà amb gent
que está iniciada i motivada i que se poden veure
reafirmats en un procés de decantació que ningú

sap com se controla i on acaba'
Egíbar va realitzar aquestes manifestacions en

presencia del batle de la localitat guipuzcoana d'Or-
maiztegui, Juan Carlos Leturia, del PNV que va
presentar una denúncia contra la Guàrdia Civil per
ser objecte de maltractaments en un control ins-
tal.lat a Beasin on fou retingut per espai de dues
hores. En Leturia que va anar a interessar-se per
la situació d'un veí que se trobava al control, des-
prés d'identificar-se com a batle, fou insultat, cope-
jat a les carnes, al cap i als testicles fins que va
caure en terra, per la qual cosa va haver de ser ates
a l'Hospital de Zumárraga, on consta comunicat
medie.

Segons la denúncia, al cap d'una estona, va
aparèixer un tinent de la Guàrdia Civil que l'acusà
de resistencia a l'autoritat i que, després de parlar
amb Comandància, "me va proposar un acord pel
qual ells se disculpaven, no me demanaven perdó
pel maltractament donat a la meya persona i desis-
tien de presentar denúncia contra mi, a canvi que
jo fes el mateix".

"Esperam que amb l'Ertzaina desplegada en
Guipuzcoa, la Guàrdia Civil vagi desapareguent
de les nostres ciutats i carreteres.

El dirigent nacionalista va afirmar que el Par-
tit Nacionalista Base, havia
denunciat les actuacions de la
Guàrdia Civil a l'anterior minis-
tre de l'interior; José Luis Cor-
cuera i que no havia passat res.
En mitjans nacionalistes se té la
impressió que la Guàrdia Civil
actua per lliure i que el ministe-
ri de l'Interior no exerceix cap
control damunt d'ella. Q

gums, verdures i fruites (certa-
ment que no sempre bastava el
que es produïa per a auto-abas-
tir-se).

La gent no tenia altre remei
que consumir la fruita i la ver-
dura durant la temporada de
cullita o bé havia de manipular
totes les que eren factibles de
conservar per poder-ne menjar
més endavant.

Ara, amb els mercats satu-
rats de cap a cap d'any, ens costa
saberquina és el temps de deter-
minada verdura, tal vegada seria
bo fer un calendari que ens
pogués orientar a l'hora &ad-
quirir els productes hortícoles
propis de cada estació i d'aquesta
manera podriam aprofitar l'o-
ferta abundosa de verdures que
tenim a la primavera. Cal dir
que complauran molt tant fetes
d'una manera o com d'una altra.
Pensau que podem menjar-les:
crues, bullides, fregides, ofe-
gades o torrades. però no obli-
dem que hem de procurar
emprar-les el màxim possible
de fresques perquè conserven
més vitamines.

COMUNICATS

Attemptat a l'Editorial Moll: Agressió
a la ¡lengua i a la cultura catalanes

En relació a l'attemptat -sortosament d'efectes limitats- que han sofert les
instal.lacions de l'Editorial Moll, des d'ERC volem constatar que no és el pri-
mer cop que s'intenta limitar les llibertats ciutadanes a partir de l'ús de la violen-
cia: incendi provocat de les instal•lacions de TV3 a Alfabia amb responsable
identificat, destrossa de les pancartes d'ERC a les eleccions espanyoles de 1993,
danys a cotxes que llueixen símbols propis de la nostra nació, insinuació de
boicot a la trobada per la llengua que enguany s'ha celebrar a Lluc o bé les ame-
naces al conseller Rami.

Aquesta plantejaments agressius contra la identitat mallorquina, que els
violents qualifiquen molt encertadament de catalana, no resulten sorprenents
en un moment marcat per les campanyes i els actes de to marcadament cen-
tralista i contrari a la defensa del nostre fet diferencial al si de l'Estat espanyol
que s'han impulsat des de Mallorca i Eivissa.

Consideram que les institucions responsables de l'ordre públic disposen de
prou informació sobre les persones que formen aquestes agrupacions que inci-
ten a la violencia amb el seu discurs radicalment intolerant i en contradicció
amb els més elementals principis democràtics i de raó.

Exigim que es prenguin les mesures de seguiment i de control oportunes
per tal d'evitar que es tornin a produir aquests actes, a la vegada que així s'a-
vanc i en la prevenció d'una possible escalada d'aquesta mateixa violencia. Josep

Serra

*********

Les JERC-Illes publiquen el n° 101de la
seva revista "Terra Nostra"

La federació de les Illes de Joventuts D'Esquerra Republicana acaben de
publicar el número 10 de "Terra Nostra".

El primer número de "Tena Nostra" va sortir el Maig de 1994, i era una
época on aquesta publicació sortia d'una manera irregular, en la qual les JERC
començaven el seu procés de consolidació de la seva presencia en la Catalu-
nya Insular. Actualment la revista surt cada mes. Aquest fet demostra clara-
ment que les JERC són actualment una organització ferma i activa, i és l'úni-
ca formació juvenil que está clarament a favor de la independencia dels Paï-

sos Catalans o Catalunya: de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
En principi "Terra Nostra" només s'envia a la  militància de les JERC i a

di verses entitats amb les que mantenim relacions, per() també l'enviam als sim-
patitzants que ho desitgin, els quals poden telefonar al 728826. Mateu Mas.

JERC Illes. S2
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