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PREU: 200 PTS

El president Chirac
alaba la bona marxa de
l'Andorra independent

F 1 president francés i co-príncep d'Andorra; jacques Chirac,

es felicità per l'èxit de les noves institucions d'Andorra des-

.4

	  prés de l'adopció l'any 1993 d'una Constitució que conver-

tia el Principat en Estat independent i  sobirà, reconegut per la comu-

nitat internacional. En Chirac, en un discurs davant el Consell Gene-

ral de les Valls (Parlament), va afirmar la seva voluntat d'"assumir

la tasca [de co-president] en el més estricte respecte a la carta cons-

titucional.

Al manco hi ha un tros dels Països Catalans, que és indepen-

dent, amb el vist i plau de França i Espanya. Quan será que tota la

nació catalana será independent, i que espanyols i francesos ens

felicitin pels nostres èxits? O

Redacció

Jacques Chirac, el president del Parlament andorrà, Francesc Areny
(esquerra), i el cap del govern, Marc Fomé (dreta) a la foto amb altres
parlamentaris andorrans.

la Fa 6 anys que na Caterina
Martí va obrir la Botiga K. Moix
al carrer del General Luque d'In-
ca. Abans eslava prop del pont
del tren, ara está ben davant la
caserna. Ven animals de com-
panyia i pinsos per alimentar-
los. A més de cans i moixos, ven
tota classe aucells i reptils.

la. N'Andreu Navarro i na Tere-
sa Izquierdo regenten des de fa
25 anys el Forn can Navarro a
la barriada des Molins d'Inca. Els
seus pares, Santiago Navarro i
Caterina Horrach l'obriren fa 50
anys.

u, En Bartomeu Morro és l'amo
del Taller Morro a la barriada
des Cos d'Inca. Adoba tractors
i motocultors des de fa 19 anys.

zs Fa 15 anys que en Miguel
Tugores regenta el Taller de Pin-
tu res i Lacats Tugores a la
barriada de so n'Amonda d'In-
ca. Son pare va obrir aquest taller
fa 50 anys.

Fa 8 anys que en Martí Cres-
pí de sa Pobla va obrir al Tallér
de cotxes TRIAC a la barriada
de so n'Amonda d'Inca.

Fa 10 anys que en Ramon
Capó va abrir la Xapisteria
Capó a la barriada de so n'A-
monda d'Inca.

�e. , En Thomás Perlitchke d'Ale-
mania regenta des de fa un any
el Taller de Restauració de
Mobles Createam a la barria-
da de so n'Amonda d'Inca. És
un taller ecològic, on, mentre sia
possible, empren pintures ecolò-
giques.

?e, En Jamal el Mahtout, ama-
zigh del Marroc, fa mig any que
regenta el Restaurant cas
Piquero a la barriada de Santa
Maria La Major d'Inca. L'espe-
cialitat de la casa és el cuscus
que val 1.200 ptes. A Inca hi ha
120 imazighen que fan feina a
la construcció o a l'agricultura.
El seu Iloc de reunió és a cas
Piquero

ke, Na Maria Espejo regenta des
de fa mig any la Botiga de Moda
Keobs al carrer Major d'Inca.

?a, En Francesc Oliva és l'amo i
n'Eva Guerrero la dependenta
de la Botiga de Moda Innocenti
al carrer Major d'Inca.

Na Caterina Pons de Cam-
panet fa 4 anys que regenta
l'Hamburguesseria Bar Cen-
tre a la barriada de Santa Maria
la Major d'Inca. Despatxa les piz-
zes, les hamburguesesi els plats
combinats. També despatxa
menús a 850.

"El vostre país és un parany de guineu
que combat amb la hiena i l'engany de

la hiena que lluita contra el llop.
És una partida d'escacs entre

l'arquebisbe i el general.És un parell
d'homes: l'un paga imposts i l'altre els
cobra. Són uns esclaus que es creuen
Iliures tot i que llurs grillons rovellats
sols han estat mudats per uns altres de
ben lluents. El meu país és el jovent

enfilant-se per cims de rocam. Vosaltres
teniu el vostre país i jo el meu".

(Khalil Gibran, poeta libanés, s. XX).

En Ferran Garcia és l'amo de Garcia
Cosmètics a la barriada des Cos d'In-
a. Ell i el seu fill,reparteixen cosmé-

tics arreu de Mallorca.

Fa dos anys i pico que en Pere Rot-
ger és el batle d'Inca. Ens reb molt
amablement al seu despatx de la batlia,
on ti enflocam per començar:
La gent diu que no pareixeu un batle
del PP, amb les collas de sardanes i
altres balls catalans que heu contractat
per aquestes tires.
La batlia d'Inca és el reflexe  d'allò que
és la ciutat: un lloc obert a totes les
cultures, penó sobretot a les nostres.
M'han dit que el batle d'Inca és del
Barça...
Sóm del Barça, i aquests dies estic
eufòric. Mira que si ara que som tan
dolents anam a 7 punts per davant
del Madrid, que farem quan siem
bons.
El Polígon Industrial d'Inca ha arren-
cat.
Efectivament, i el PSM ens va acu-
sar de tràfic d'influències per això del
Polígon, però tot fou un malentès i ja
sen han desdid. El cert és que des de
que hi ha batle del PP a Inca el Polí-
gon s'ha posat en marxa i s'hi han
traslladat més de 20 empreses.
L'autopista hi ha ajudat?
L'Autopista ha beneficiat a la ciutat i
a la seva indústria. Ara no fa peresa
pegar un bot a Inca a comprar qual-
que cosa o a menjar un frit.

Especial dedicat a
EIL DIJOUS BO

D'INCA
Si vos ha agradat, telefonau
al 26 50 05 i el vos enviarem

cada quinze dies.
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Antoni Martlañez, mostra la sentència Just davall d'un altre dels rètols muni-
cipals, escrlt en foraster, es ciar. I és que al Terme de Manacor hl ha molt a
normalitzar encara. 
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Com cada any, ens trobarem
ami) el Rei des Botifarró, que és
l'amo de La Glòria Mallorquina a
un café de la barriada des Cos on
fan bona menjua. El primer que
m'en flocá quan me va veure, fou:

Mallorquins, feis es ridícul,
ens volen fotre s'arena,
convé posar-mos d'esquena,
sinó mos daran pes cul.

* Una veinada del carrer Mos-
tasaff d'Inca, Antonia P. es presentá
el diumenge dia 19 d'octubre a les
dependències de la Polia Local per
a denunciarque una veinada Ii havia
tirat un poal d'aigua des d'una
finestra insultant-la dient "mallor-
quina de mierda". També va denun-
ciar que el dia abans la rnateixa vei-

nada havia tirat un poal d'aigua al
seu fili. La xenofòbia contra els
mallorquins, creix de cada dia als
pobles i a les ciutats de Mallorca.

* Al món hi ha moltes orga-
nitzacions no governamentals que
són anti-racistes i que estan rea-
litzant una tasca en pro de la igual-
tat de l'ésser humà. Aquesta tasca
és summament positiva, però, hi
ha un altre tipus de racisme que
aquestes organitzacions, més per
l'oblit que per desconeixença no
han tractat mai. Ens referim a la
xenofòbia, discriminació i racis-
me envers les nacions sense estat.
Podriem anomenar-ne moltes,  però
ens quedarem en l'exemple nostre.
A l'estat espanyol i francés no hi
ha cap mena de respecte per als
catalans, fins i tot per aquells que

es consideren espanyols i france-
sos, i defensen Espanya i França a
ultrança. Això no és un problema
polític, és una agressió étnica
(demanau-ho als mallorquins que
van als partits del Mallorca, amb
banderes mallorquines, els espan-
yols els insulten, els peguen i els
estripen les banderes). Des d'ací
estariem disposats a demanar ajut
a qui fes falta - SOS racisme, Inter-
mon . ONU..., però com que sabem
que no ens arribará, perquè són
organitzacions espanyolistes hau-
rem de ventilar el problema

NOSALTRES SOLS.
MALLORQUINS, VALEN-
CIANS, CATALANS: CATA-
LUNYA.

INDEPENDENCIA!
* La secció juvenil d'UGT de

Catalunya s'ha fet independent
d'Espanya i té identitat pròpia des
de la setmana passada i té el nom
d'Avalot. Fins ara les joventuts
catalanes participaven amb veu i
vot a les organitzacions estatals,
però això Ola acabat. En Cesc Poch,
de la comissió gestora d'Avalot,
matitzá que aspiren a tenir bones
relacions amb l'UGT espanyola així
com amb el sindicat afí a Perpinyà,
la nostra prioritat, però será l'UGT
valenciana. La dependència és tris-
ta. Visca la independència!

* Una altra prova de la xenofò-
bia contra els mallorquins és una
carta publicada al Diari Balears sig-
nada per n'Antoni Llompart de
Manacor que diu que ha hagut de
patir l'agressió per part de la  Guàr-
dia Civil pel fet de llegir tranqui-
lament L'ESTEL. Agressió -diu la
carta- que juntament amb insults
són una prova de la intolerància
que patim els mallorquins per part
de la guàrdia civil i policia nacio-
nal espanyola que treuen el seu sou
de l'espoli fiscal que els espanyols
sotmeten a les Balears. Acaba
n'Antoni Llompart demanant la
cració de la policia autonómica per

Tomeu Ouetgles.

alliberar als mallorquins d'aques-
ta gent plena d'odi, intolerància i
racisme que se mereix el barco de
rejilla pel seu comportament propi
de les forces d'ocupació.

N'Antoni Martiañez de Porto-
cristo, s'esposa a 15.000 ptes de
multa i 25.000 d'indemnització per
haver catalanitzat dos  rètols del seu
poble. Abans de variar els cartells,
n'Antoni havia enviat distintes
instàncies a l'Ajuntament de Mana-
cor perquè canviás els indicadors
del castellà al català com dicta la
Llei de Normalització Lingüística
de 1986. El regidor de Cultura, Joan
Barceló, ha declarat que está pre-
vist implantar la retolació de forma
escalonada (en onze anys no ha ten-
gut temps aquest incompetent). En
Martianez diu que vara el gratis-
me perquè l'Ajuntament no ho feia
i ara el volen multar per haver fet
el que diu la Llei. L'any 93 en Mar-
tiañez va registrar una instància on
es queixava que "han col.locat uns
quans rètols en castellà a la Costa
d'en Blau de Portocristo, i a la carre-
tera Manacor Portocristo el topó-
nim Sant Llorenç está escrit en Cas-
tellà". En aquesta línia tornava a
adreçar-se a l'Ajuntament el 1996,
per?) esmentant altres senyalitza-
cions que, indicava "vulneren la
Llei 3/1986 de Normalització Lin-
güística" i demanava la substitu-
ció immediata. Aquestes deman-
des no foren ateses, de manera que

el mes d'Agost passat, va agafa
un spray i va canviar els rètols de
Portocristo que deien: Playa Mue-
lle, Playa. Aquesta acció va moti-
var que la Policia Local el detin-
gués i que passés a disposició judi-
cial.

* N'Antoni Martiañez ha estat
condemnat als Jutjats de Manaco
a pagar una indemn ització a l'A-
juntament de 20.850 pessetes i
multa de 10 dies a raó de 500 pes-
setes darles.

*El eantautor Tomen Quetgles
va presentar el mes passat al Palau
Solleric de Ciutat el primer treball
enregistrat. El músic de 25 anys,
acaba de gravar una maqueta titu-
lada endorfines, que inclou 17
cançons representatives del seu
estil de composició. En Tomeu toca
la guitarra i cantales seves  pròpies
cançons en catala que a la inaqu(.•-
ta van acompanyades per la per-
cussió i la flauta. El jove cantau-
tor canta en solitari des de fa un
any per diversos locals de Ciutat i
ha aconseguit una menció especial
al concurs de caneó Ciutat d'Al-
cúdia i el tercer premi del concurs
de Cançó Mallorquina celebrat
enguany a son Ferriol. El músic
pretén que les seves cançons ten-
guin un esperit positiu, encara que
algunes de les seves cançons sien
tristes i sentimentals. D'aquí ve el
nom d'endorfines que són unes
drogues naturals que duem a dins
que s'activen quan hi ha senti-
ments positius, diu en Tomen.

*Na Ramona Polo, cunyada del
general Francisco Franco, forma
part de lallista de 69 espanyols
contes corrents "dorments"  obert
en els bancs suissos abans de 1945.
segons l'Associació de Banqueres
Suissos ABS), la germana de Car-
men Polo apareix com a titular d'un
dels 1.756 contes corrents els hereus
dels quals estant essent localitzats
per verificar si corresponen a les
dels jueus que lliuraren la seva for-
tuna a bancs de la Confederació
Helvética quan fugien dels nazis.
Cal suposar que aquests doblers
l'oren robats durant la Guerra deis
Tres anys.            

utomóbils 99  CUINES 
Mobles de cuina ARROM    

Gartintia-Ventia-Compm-Serrei    

Mobles de bany

Taules, cadires i
bancs pagesos

Botiga: Carrer del General Luque, 42
Tlf. 50 55 52 Fax 50 32 07

Taller: Carrer Santiago Rusinyol, 176
Tlf. 50 09 70 INCA (Mallorca)

   INCA (Mallorca) 	        
'arretera Ciutat-Aleúdia km. 29'5 - Tif. 88î950 INCA          



Als joves (fragment)

L'art veritable es sa, gallard í noble,
tal com Apol.lo amb citara

i amb sageta potent. Té la bellesa,
la joventut de l'anima,

la claredat, l'ardida fiarla, 'hábil
maneig de fibra harmónica,

i l'arc terrible del bon dret que mata
la serp del fang maléfica.

Tal vos somrigal'ideal, oh joyas,
unint el seny amb l'Impetu,

i amb gran serenitat„ que és la divisa
de .1a potencia máxima,

Ah! Els forts venen de forts. Alcau l'emblema
de l'avior Ilegitima,

que cada poble sols ateny son astre
seguint per la saya órbita.

Siau qui sou; mes no atiant vells odis
de taca, ni amb emfátiques

declamacions lloant tot lo que és vostre,
fins les mateixes t'Aceres-

Siau qui sou; meso un tanqueu, ombrivols,
dins una llar histórica

sens horitzons. Volau sobre les terres
enfora, amunt com l'aguda 1

Ella ama el niu de les maternas roques,
paró amb„grenvol a rraeca-s'hi

travessantrMfMritzons, domina
espais de Rurn espléndida.

Per planes, mars, abismes i muntanyes,
amb vista potentíssima,

tantost afina desitjada presa, •
impetuosa llanca-s'hi

de la regió del llamp. Mes no trasmuda
d'essència l'au indómita.

Ans bé, de tot lo que trescant aferra,
gustant-ne fibres ¡Mimes,

se n assimila la patena torna
cap a son niu més

El pi de Formentor

Electus ut
Mon cm estima un arbre: més vat que 'olivera
mes poderós que el roure, mes  verd que el taronger,
conserva de ses tulles l'eterna primavera
i Iluita amb les ventadas que atupen la ribera,

com un gegant guerrer.
No guaita per ses tulles la flor enamorada;
no va la fontanella ses ombres a besar;
mes Déu ungí d'aromes sa testa consagrada
li dona per trono, l'esquerpa serralada,

per font la immensa mar.
Quan lluny, damunt les 00" renalx !a ilusa divina,
no canta per ses branques raucell que encativam;
lo ad sublim escolta de Vaquita marina,
o del voltor que puja sent rala gegantina

tameme son fullam ,
De( llìns d'aquesta tema sa vida no sustenta;
revincla per les roques sa poderosa rel.
Té pluges 1 rosadas, i vents, gua' ardenta,

com un vea profeta, rep vida i s'alimenta
de les amors del cel.

Arbre sublimi Del geni n'és cilla viva imatge;
domina les alturas 1 aguaita rintinit;
per en la terra és dura, mes besa son ramatge
lo cal que l'enamora, i té el llame 1 'oratge

perglóna per delit.-
Oh sí: queman a lloure bramulen les ventadas
sembla eqtre l'escuma que tombi lo penyal,

llavors alt nos canta mes tort que les onades,
í triumfador espolsa damunt les nuvolades
• sa cabellera real.
Arbre. man cor t'enveja. Sobre la terra impura,
aun a penyora santa, duré .jo el teu secar d.
lJuitar constantivéncer, regnar sobre l'altura
1 alimentar-fel viure de can de aun, pura...,

oh vidal noble sort!
Amunt, ánima tonal Traspassa la boirada
lamia dins l'altura com rarbre dels penyals.
retiras cauta a tes plantes la mar del món inda.

I teecancons s'atentes 'niran per la ventada
corn rau dels temporal:.

Consell
de Mallorca
Cultura i Patrimoni Històric
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A znar: España va bien. Pujol:
Catalunya va bé. Matas:
Balears va bé. Cirer: el pro-

jecte d'hospital Palma-II va bé. ...?
Va bé, va bé! (...)

M'han tranquil.litzat força aques-
tes mostres de bona salut pel que fa
a la nostra economía, la nostra llen-
gua, la nostra sanitat, la nostra cul-
tura, etc. Tot va bé. Així, qué més
volem? De qué ens queixam?

La televisió espanyola transmet
corrides de toros a rompre, de fut-
bol n'hi ha per salar i per vendre a
qualsevol dels canals públics i pri-
vats i de programes infectes se'n pot
omplir un bon sac. A més, els infor-
matius de TVE em recorden els
NODO que veia quan era petit abans
de les pel.lícules que projectaven al
cinema.

Formación del espíritu nacional.
Així com sona és; és així.

Aquí no ens va tan bé com vol-
dríem? Adéu, Espanya! Intentar
convèncer els espanyols que nosal-

tres només volem viure en pau i tran-
quil.litat sense haver d'estar contí-
nuament patint vexacions de tot
tipus és una desitjada utopia.

Adéu, Espanya! S'acabarien  les
inacabables discussions sobre règim
fiscal, reforma d'Estatuts, problemes
de normalització lingüística, puja-
des de tensió pels himnes, les ban-
deres i els plans d'ensenyament de
"Historia de España, Una i Grande"
i tot el que está per venir i vendrá.

S 'ha de reconèixer que els espan-
yols s'han posat a fer feina en la cons-
trucció d'una nació com cal. Cal clo-
nar les nacions catalana, basca i galle-
ga per adequar-les a imatge i sem-
blança de Castella. I Castella és, en
el fons, Espanya, òbviament. Un pro-
jecte clar i molt difícil, però que no
per això l'abandonen.

Nosaltres, a la nació catalana, no
sabem molt bé qué es vol construir,
ni si es vol construir res, al cap i a
la fi. El prestigi de Jordi Pujol com
a estadista n'és una prova, ja que els

mèrit només li poden venir de la seva
aportació a un estat, l'espanyol, que
precisament és el nostre botxí. El
.president Matas i el president Zapla-
na no s'han amagar tant com el pre-
cedent la seva voluntat de coopera-
ció "para ofrecer nuevas gloria a
España". I nosaltres seguim pastu-
rant idíl.licament.

PERE FULLANA ACONSELLA
JAUME MATAS QUE
DISTINGESQUI ENTRE UM I
PSM-ERC

Encara m'estic fregant els ulls.
Ho vaig haver de llegir un bon parell
de vegades per convèncer-me del que
hi havia escrit en un "pseudoedito-
rial" del Diari de Balears del 25 d'oc-
tubre firmat per Pere Fullana. Diu
així: "Seria bo que el president
començás a distingir entre catalun-
yistes i mallorquinistes. Li assegur
que l'exercici és fácil i, a més, cons-
tructiu". Si encara sé llegir, s'ha d'en-
tendre que la proposta pretén que el

president diferenciï entre el mallor-
quinime polític i el catalanisme polí-
tic, entre els partidaris de construir
la nació mallorquina i els que con-
sideren que Mallorca forma pan
d'una nació més extensa que rep la
denominació de Catalunya o de Paï-

sos Catalans modernament.
Si així fos, només Unió Mallor-

quina entraria clarament en el terreny
del mallorquinisme polític, ja que
el seu únic espai d'acció se centra a
Mallorca i té uns plantejament polí-
tics pròxims als de CiU: àmplia auto-
nomia en el si d'Espanya.

El que no acab de veure clar és
l'interès de Pere Fullana a preten-
dre que el president Matas posi en
el mateix sac el PSM i ERC, en el
marc del denominat catalunyisme
polític. Si no vaig errat de comptes
els membres d'UM que assistiren a
la trobada del Grup Blanquerna
d'enguany experimentaren en la
seva pròpia carn el rebuig cap al seu
liberalisme i el seu regionalisme per
pan dels joves del PSM, que, al cap
i a la fi, no deixen d'esser la princi-
pal font de nous dirigents del partit.

Nosaltres, des d'ERC no tenim
cap inconvenient a reconèixer que
som independentistes que propug-
nam la independència dels Països
Catalans amb una estructura políti-
ca nacional de tipus federal. Els joves

del PSM tampoc, com ben bé varen
comprovar els assessors del presi-
dent Matas a la página d'Internet.
Una página catalunyista al cent per
cent i que us recomanam de con-
sultar a WWW.WMASTER.ES/
JENPSM/. Una página excel.lent i
ben poc tocada del localisme que es
complau mirant-se el llombrígol. A
veure quan de temps dura. Tant de
bo que siguin poques dècades, sen-
yal que seríem ja independents.
Malament si canvia abans que acon-
seguim la independència, enc que
sigui només la de Mallorca en el con-
junt de l'Estat, posats a fer ciencia-
ficció.

Entre aquesta página i la línia
d'ERC hi ha ben poca diferència ide-
ològica a l'hora d'enfocar el tema
nacional. Potser a Pere Fullana no
I i ha agradat i discrepa profundament
del PSM en aquest tema. O potser
Pere Fullana es pensa que el presi-
dent és beneit i disparará contra ERC,
la bèstia negra que remou la cons-
ciéncia dels "nacionalistes catala-
nistes independentistes".

Tant de bo que aviat el president
Matas ataqui Esquerra Republicana,
será senyal que l'independentisme
VA BÉ. A hores d'ara, però, el pre-
sident distingeix perfectament el
mallorquinisme d'UM del catalun-
yisme del PSM i d'ERC: va bé. Q

TODO VA BIEN/tot va bé
El PP i el "pensament únic"
PER JOSEP SERRA.

Miguel Costa i L'oh
en el 75e aniversari de la seva mort

era

VIDA
Miguel Costa i Llobera (Pollença 1854
-Palma 1922) és, juntament amb loan
Alcover, el poeta que fou considerat
durant molt temps maxim exponent
de la poesia catalana a Mallorca. Les
generacions posteriors es formaren
dins el mestratge d'ambdós
escriptors i conformaren alió que s'ha
anomenat l'Escola Mallorquina.
De familia benestant de terratinents
potencias propietaris de Formentor,
a més d'abres finques importants -
cursa el batxillerat a l'Institut de

Palma, on rep la influencia de Josep
Lluís Pons i Gallarza. Comença la
carrera de dret a Barcelona (1872 -
1875), pero una profunda crisi
religiosa li fa interrompre els estudis.
Torna a Mallorca on porta el tipus
de vida que correspon a la seva
situació acomodada.
De vocació sacerdotal tardana, als 31
anys decideix anar a Roma per tal
d'estudiar teologia a la Universitat
Gregoriana. És ordenat de prevere
el 1888, als 34 anys, i torna a

Mallorca el 1890. Guanya una
canongia pontificia a la Seu de
Mallorca el 1909 i és nomenat
professor del Seminari Conciliar de
Palma. Absorbit per les tasques
pròpies del seu ministeri, dins els
darrers anys decreix la seva dedicado
a la literatura. Amb la mort del
gema Martí (1918) i del pare (1919),
s'accentua la seva esterilitat literaria.
Morí en el convent de les Tarases de
Palma, d'un infart, mentre predicava
el panegíric de santa Teresa.

OBRA
De gran precocitat literaria, als 21 anys ja havia escrit la seva
composició més aplaudida, El pi de Formentor. Passa per
diversas vacil.lacions lingüístiques que motivaren l'alternancia
de la !lengua catalana amb la castellana. Fou nomenat
Mestre en Gai Saber a Sant Martí de Canigó el 1902.
El pi de Formentor figura en el seu primer volum publicat,
Poesies (1885), al qual seguí De l'agre de/a terra (1897). Té
també una incursió en el domini de la prosa amb Tradicions
i fantasies (1903).
Amb Horacianes (1906), ¡libre que conté l'admirable oda Als
joves, assoleix el punt màxim de la seva producció ¡fauna
importantíssima aportació a la literatura catalana. El ¡libre,
escandit en metres clàssics d'una rotundidat colpidora,
mostra una clara voluntat de portar el món clàssic grec i I latí

a la poesia autóctona. Aquests versos es defineixen per una
gran contenció i són la gran aportació mallorquina al
moviment noucentista català
El 1907 publica una segona versió, ampliada, de Poesies i
viatja per orient i Terra Santa. Fruit d'aquest viatge sera un
nou ¡libre, Visions de/a Palestina (1908), on malda per portar
el versicle bíblic a la Ilengua catalana. La resta de la seva
producció en català són obres pietoses i poemas de
circumstancies. També és important, pera la tasca teórica
continguda en la conferencia de 1904 La forma poética,
pronunciada a l'Ateneu Barcelonés.
Josep M. Llompart ha aplicat a la poesia de Costa tres
substantius que la defineixen: bellesa, elegancia i reserva.
Publica també un volum de poesia castellana, Líricas i un
llarg poema d'inspiració modernista, La deixa de/genl grec.



Miquel Julia, Miguel Farra Matorell i Miguel López Crespí: tres intellectuals
mallorquins a l'avantguarda sempre del nostre deslliurament nacional.

PARES, EDUCAU-ME EN CATALÁ,
A MALLORCA Hl HA EL MEU FUTUR
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Autopsia a la matinada (1974): Un homenatlí
estudiants assassinats per la dictadura franq

als
uista

MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ, ESCRIPTOR

Autòpsia a la matinada,
homenatge als estudiants

assassinats per la dictadura .
franquista, Premi Ciutat de

Palma de Teatre 1974
Voldria recordar l'origen, els

motius que m'impulsaren a escriu-
re Autòpsia a la matinada, Premi
Ciutat de Palma de Teatre 1974...
Si consultam els grogosos papers
de l'època (per exemple, el diari
Última Hora del 18-1-75), ens assa-
bentarem que els guardons foren
lliurats en el Palau Vivot i, abans
de la proclamació dels guanyadors,
en Miguel Dolç pronuncia una
interessant conferència que tractava
sobre "La Fundació Bernat Metge".

El premi de periodisme l'ob
-tingué Sebastià Verd, de Diario de 

Mallorca; el de radio, el programa
"Siurell" de Radio Popular, realit-
zat per José Cabrinetti i Pedro
Prieto (aquest darrer, col.laborador
de Última Hora); el premi de poe-
sia va anar a parar a mans d'un amic
rneu, Xavier Vidal Folch, que ales-
hores era actiu militant del PSUC,
i que feia la "mili" a Mallorca. El
poemari d'en Xavieres titulava sig-
nificativament Hem marxat amb
el temps i, posteriorment a la con-
cessió del premi, va ser publicat
per l'Editorial Moll. Record mol-
tes xerrades sobre cultura i políti-
ca amb l'amic Vidal Folch (amb
els anys esdevingut un alt respon-
sable del diari El País). Fent broma,
discutint les respectives obres que
ambdós presentàvem als Ciutat de
Palma (ell de poesia, jo de teatre)
dèiem que aniria de primera per a
la "causa" (la lluita antifeixista) que
guanyássim el premi tots dos, alho-
ra. Hi hagué sort! Ho celebràrem,
amb els companys, prop de plaça
Gomila (ell, de soldat, tenia un apar-
tament Ilogat al final del passeig
Marítim). El jurat del premi de poe-
sia, els responsables de concedir
el guardó a tan destacat militant
revolucionari, eren... en Guillem
Colom (!), en Llorenç Moya (!),
en Jaume Pomar, en Coco Mene-
ses i en Josep M. Forteza.

El premi de novel.la va ser con-
cedit a una obra en castellà (Tres

estrellas en la barra) de Salvador
García.

Els comtes de Zavellá ¡les
seves filies lluïen els millors

vestits
El premi Ciutat de Palma de tea-

tre el guanya, corn ja he dit abans,
una obra meya. Portava per títol
Autòpsia a la matinada i el jurat
que em concedí el guardó estava
format per Jaume Vidal Alcover,
Climent Garau, Joan Bonet, Octa-
vio Aguilera i Jaume Adrover. L'o-
bra estava inspirada en l'assassi-
nat de l'estudiant Enrique Ruano,
fet esdevingut a Madrid en el mes
de gener de 1969. En el Palau Vivot,
mentre el Comte de Zavellá Don 
Pedro de Montaner i Sureda ofe-
ria una copa de xampany als guan-
yadors, jo marxava cap al lloc de
trobada amb Xavier Vidal Folch,
l'amic del PSUC que havia guan-
yat el premi de poesia.

En Xavi i jo teníem les coses
ben clares. Una qüestió era arren-
car uns diners per a la causa a l'e-
nemic i l'altra ben diferent era par-
ticiparen segons quins saraus. Les
festetes culturals, i més si estaven
presidides per comtes i comtesses,
ens deixaven ben freds. Potser ens
feien pensar en la desgracia de no
haver pogut fer la revolució bur-
gesa per les nostres terres, no haver
alletat un Marat o un Robespierre
nostrats. Llàstima de l'assassinat
d'Aurora Picornell, Emili Darder
i tres mil progressistes mallorquins
en mans de la dreta feixista l'any
36! Desgracia pregona, pensava,
mentre deixava enrere els comtes
brindant amb xampany.

Pea) recordava l'origen, el motiu
inicial d'haver-me posat a escriu-
re Autòpsia a la matinada. Deixant
enrere el Palau Vivot, remembra-
va...

L'estudiant Enrique Ruano
assassinat per la policia feixista

(el llançaren al buit des d'un
setè pis) •

D'ençà les gran vagues d'As-
túries, Lleó, Euskaki, Catalunya,
etc, dels anys seixanta-dos/sei-

xanta-.tres, el règim resistia com
podia l'amplia onada de vagues i
manifestacions cada vegada més
radicals. La universitat era un niu
d'opositors. A ran d'una sèrie d'en-
frontaments amb els "grisos" (poli-
cia armada) i amb elements de la
tétrica Brigada Social, fou detin-
gut (dia 17-1-69) l'estudiant Enri-
que Ruano amb altres tres dirigents
universitaris. Tots eren militants del
FLP i del Sindicat Democràtic
d'Estudiants (com és de suposar,
ambdues organitzacions antifran-
quistes completament il.legals en
l'Espanya del dictador).

Tres dies després de la seva
detenció, l'estudiant Enrique Ruano
moria en "caure" sorpresivament
des d'un setè pis. La policia l'ha-
via conduït fins al seu domicili, en
el número 60 del carrer General
Mola de Madrid, per a practicar-
hi un escorcoll. D'allà, del setè pis,
va ser des d'on, segons la versió
policíaca, "el estudiante se lanzó
al vacio". "Suicidio" fou la versió
oficial del Ministeri de l'Interior.
Per() aquella mateixa nit, mitjançant
les emissores de radio estrangeres
(Radio Moscou, Londres, París o
Radio Espanya Independent), ja
sabíem que arreu del món no hi
havia cap majá de comunicació,
cap govern, cap autoritat univer-
sitaria que cregués les mentides del
franquisme.

Fou durant aquella llarga nit al
costat de la radio quan s'anà con-
griant el nucli essencial de l'obra
(Autòpsia a la matinada) que guan-
yaria el Ciutat de Palma.

En aquelles alçades (any 1969)
ens feien esclafir de riure els "suï-
cidis" d'antifranquistes periódica-
ment anunciats pel règim. Enrique
Ruano no era el primer a "caure"
inexplicablement per una finestra.
L'any 1962 ja havia "caigut" per
"casualitat" des d'un finestral de la
Dirección General de Seguridad el
dirigent del PCE Julián Grimau.
Després sabérem que la Brigada
Social provava així, d'aquesta
manera tan brutal, d'esborrar els sen-
yals de tortura abans de portar el
dirigent comunista al paredó d'a-
fusell ament. També, uns anys abans
que Ruano, un altre jove estudiant
anomenat Rafael Guijarro 'noria
misteriosament en "caure" des
d'una altra dependencia policíaca.

*Manuel Fraga Iribarne
proclama l'estat d'excepció. Es

tractava de tenir les mans
lliures (encara més!) per a

detenir i torturar els
antifeixistes de tot l'Estat
L'autòpsia (d'aquí el títol de la

meya obra) de l'estudiant assassi-
nat tengué lloc a la matinada del
dia 23 o 24 de gener de 1969. El
cert fou que, a la una del 24, el secre-
tari d'un jutjat de Madrid lliurava
un informe complet dels fets al fis-
cal del Tribunal Suprem, que era
Herrero Tejedor. Dues hores des-
prés, en copsar l'amplitud de la
revolta obrera i estudiantil arreu de
l'Estat, i per primera vegada d'ença
el 18 de juliol de 1936, Manuel
Fraga Iribarne anunciava la deci-
sió del Consell de Ministres pre-

sidit pel sanguinari botxí, la ma dreta
de la burgesia terrorista espanyo-
la, el dictador Franco: quedava pro-
clamat l'estat d'excepció per tal d'e-
vitar "que el país entrara en una
ola de confitsión y de subversión
mundial para la que se utilizaba a
la juventud llevándola a una orgía
de nihilismo, anarquía y desobe-
diencia". El diari feixista ABC féu
un paper essencial en l'encobriment
d'aquell nou crim del feixisme en
manipular un suposat dietari de l'es-
tudiant assassinat per la policia fran-
quista. Aquest libel del règim (ens
referim, evidentment al diari ABC)
prova a les lotes de reffircar la hipó-
tesi (que volien fer creure a l'opi-
nió pública) d'un jove desequili-
brat psíquicament que, sense motiu
aparent opta, per llançar-se des de
la finestra d'un setè pis.

Vint-i-set anys després dels fets
que narram, tres dels policies que
intervingueren en el "suïcidi" han
comparegut davant el s tribunals de
Madrid acusats d'assassinat per la
família de l'estudiant. Els "pre-
sumptes" assassins són els policies
franquistes Jesús Simón Cristóbal,
Celso Galván y Francisco Luis
Colino Hernán. Són els policies que
aquel! tràgic dia de gener de I 969
portaren Enrique Ruano fins al
número 60 del carrer General Mola
(avui Principe de Vergara). Per la
premsa d'aquests dies hem sabut
(El Mundo, 7-V11-96) que durant
els darrers anys aquests tres pre-
sumptes assassins policíacs han
rebut més de vint-i-sis condecora-
cions i medalles per pan dels res-
pectius govems que hi ha hagut a
l'Estat d'ença l'any 1969. Els poli-
cies Galván, Simón i Colino rebe-
ren, el febrer de 1969 (un mes des-
prés de la mort violenta d'Enrique
Ruano) una felicitació pública "con
motivo de los servicios prestados
durante el estado de excepción".
Celso Galván pertanyia a l'escor-
ta de Franco i després entra a for-
mar part del servei de la Casa
Reial. L'any 1994, quan la família
de Ruano inicia el procés per assas-
sinat, Celso Galván i en Colino (els
principals acusats) estaven desti-
nats a la Jefatura Superior de Poli-

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

de NI Lópz	espíí

Cada quinze dies a /,vLe.~., de Mallorca (d'agost del 19)7 rios a l'agost del 1998)

Per demanar números endarrerits : telefona al 26 50 05



15 DE NOVEMBRE DE 1997 5I 9 MVXIL de Mallorca

A Can Vivot es lliuraren els premis literaris "Ciutat de Palma 1974". Miguel
López Crespí guanyaria el premi de teatre amb la seva obra "Autòpsia a la
matinada".

"Autópsia a la matinada" de Miguel
López Crespí, premi de teatre "Ciutat
de Palma 1974", autèntic teatre de la
revolta mallorquí, important home-
natge als estudiants assassinats per
la dictadura franquista.

cía, i l'altre, el tal Simón, havia dei-
xat d'exercir com a comissari de
Torrejón de Ardoz. Evidentment,
com Volia Carrillo, en temps de la
transició no hi hagué depuració de
criminals, ni de l'administració de
l'Estat ni dels cossos repressius!

Cap contacte amb els feixistes
illencs i els seus col.laboradors

Anava pensant en tot això men-
tre m'allunyava, pensatiu del palau
Vivot. La comtessa de Zavellá i
les seves filies lluïen els seus
millors vestits. Els llums eren res-
plendents. A manera de menyspreu
envers aquella rància aristocràcia
sustentada damunt la suor i explo-
tació de generacions i generacions
de pagesos mallorquins, vaig salu-
dar en Jaume Adrover amb el puny
tancat -com saludaven els herois
de la lluita antifeixista que sem-
pre hem admirat- i, girant l'esque-
na a aquell sarau, em vaig trobar
enmig del carrer, sentint encara, a
la meya esquena, els parlaments
oficials.

En arribar a casa, abans d'anar
a veure en Vidal Folch en el lloc
on ens havíem de reunir -amb
altres companys i soldats, militants
del PSUC i altres grups antifran-
quistes- vaig passar per casa. Hi
havia una nota de la direcció dels
diari fei xista Baleares (encara por-
tava en primera plana el jou i les
fletxes!) demanant que em posas
en contacte amb ells. Com podeu
imaginar, era tanta la nostra rabia
contra el feixisme, la dreta terro-
rista que havia assassinat tants
patriotes i marxistes (i anarquistes
i republicans i... tants i tants bornes
i dones valuosos) que vaig rompre
a l'instant la convidada per a anar
a fer l'entrevista.

A l'endemà, amb la informa-
ció i entrevistes fetes a tots els guan-
yadors, sota un titular que deia "Pre-
mio de teatro: Miguel López Cres-
pí, difícil de localitzar", un text de
la direcció deja, justificant no haver
pogut [robar l'autor guardonat: "Lo
aparentemente fácil a veces se
convierte en lo más dificil. El
ganador del premio de Teatro, vive

en Palma, hasta se puede decir que
cerca de la Redacción. Miguel
López Crespí, autor de la obra pre-
miada, Autòpsia a la matinada, tiene
su domicilio en la calle Antonio
Marqués núm. 38, 3 9 de nuestra
ciudad.

'Pero aún así, ayer, una vez
conocido el fallo del jurado, fue
imposible localizar al Sr. López
Crespí, quien, para complicar toda-
vía más el trabajo del periodista,
no tiene teléfono en su domicilio.
Todas las visitas a su piso de la
calle Antonio Marqués resultaron
infructuosas. Tampoco dió resul-
tado un recado que le dejamos escri-
to, rogándole se pusiese en con-
tacto con nosotros" (Baleares, 18-
1-75, pág. 4).

Alguns dels nostres escriptors
"exquisits" guanyaven diners
fent d'advocats dels sindicats

feixistes o de regidors dels
ajuntaments que dirigien

col.laboradors dels botxins del
nostre poble

En aquell mateix moment de
la concessió del Premi de Teatre
Ciutat de Palma (gener de 1975),
quan nosaltres, fervents i il.lusio-
nats lluitadors per la llibertat, ens
negàvem a establir el més mínim
contacte amb la premsa del fei-
xisme, altres, els "exquisits", els
que "mai no s'embrutaren conta-
giant arnb la realitat els seus escrits",
ja feia dècades que s'havien anant
enriquint col.laborant ben acti-
vament- amb els assassins i opres-
sors del nostre poble. Em referesc
a aquells (una minoria, per sort)
que, fent d'advocats dels sindicats
feixistes, essent regidors dels ajun-
taments franquistes (ajuntaments,
ben cert, no elegits democrática-
ment pel poble), anaren creant les
bases d'una riquesa material que,
amb el s anys, els permetria fer una
obra "no contaminada" pels esquit-
xos de la lluita del nostre poble per
la seva llibertat. Allá ells, amb la
seva consciència... si és que en
tenien! Nosaltres estiguérem
estam!- allà on en cada cir-
cumstància ens han portat les nos-
tres idees d'igualtat, lluita per la
independència del nostre poble i
per una societat més justa, on no

existesqui l'explotació de l'home
per l'home.

Les diticultats per al "Teatre
de la revolta" mallorquí
Més endavant, malgrat la victò-

ria obtinguda, malgrat els reco-
neixements i felicitacions d'amics
i membres del gremi de la ploma,
el cert és que per algun indret s'ha-
via filtrat que l'autor guardonat (qui
signa aquest article) era un escrip-
tor "difícil", "conflictiu". Jo crec,
ara passats els anys, que s'escampà
arreu això era perillós en una
societat somorta i conservadora
com la nostra- que el guanyador
era un destacat militant revolu-
cionari. Cal tenir en compte que,
avui dia, vint anys i escaig després
dels fets que narram, ser d'esque-
rres, no haver-se embrutat les mans
amb la politiqueria barata, encara
fa aflorar la ira i la ràbia de la pesta
dretana i feixista que ens envolta.

A l'any 1975 (i potser ara
mateix, a l'any 1996, quan escric
aquesta quarta part de L'Antifran-
quisme a Mallorca 11950-19701)
no era gaire presentable anar pel
món amb l'etiqueta de lluitador anti-
feixista. El cert és que Autòpsia a
la matinada tengué molts proble-
mes (pagant l'edició l'Ajuntament
de Ciutat!) per a editar-se. Per l'E-
ditorial Moll tenien molts com-
promisos; en Luis Ripoll (no sé qui
em recomanà que anás a parlar-hi)
em mirà com a esperitat, sense
entendre res de res. Finalment, mit-
jançant les gestions de l'amic Joan
Perelló -l'excel.lent poeta de Cam-
pos-, que coneixia un jovenot ano-
menat Sebastià Roig (el fill de la
Impremta Roig), el llibre pogué sor-
tir a la llum pública.

El Teatre de la Revolta mallor-
quí continuava amb els seus acos-
tumats entrebancs, no sols per a
ser estrenat, sinó per a ser publi-
cat. Era el "normal" dins de la nos-
tra llastimosa situació teatral. ¿Cal
dir al lector que, a hores d'ara, vint-
i-sis anys després de ser guardo-
nada amb el Premi Ciutat de Palma
de teatre, aquella Autòpsia a la mati-
nada, homenatge a tots els estu-
diants de l'Estat morts en la lluita
per la llibertat, continua sense
estrenar?
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la Cristalleria Aluminca a la barriada	 mesos que regenta el Restaurant Olim-
de Crist Rei d'Inca. pia al costat de l'Estació des Tren d'In-

ca. Despatxa menús a 800 ptes. Aquet
local és la seu del Club de Petanca Inca.

En Miguel Sastre de Moscari,va obrir fa
6 anys la Botiga de Pintures Incaco-
lor a la barriada de Crist Rei d'Inca.

Blanquer d'Inca.
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res automàtiques i més coses.

Són els homes del Celler can Ripoll
d'Inca. Can Ripoll és un dels locals-
més tipics de la ciutat.
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En Lluís López,natural de Barcelona,
acaba d'óbrir el Laboratori de Contro
da Oualdat d'Obres a la barriada des

yuyo u "luya. Fcl	 Ue UlJ, licIlIC En Miguel Gelabert que durant 7 anys
va regentar el Bar Mercantil d'Inca, s'ha
fet càrrec del Bar Sanjurjo a la Plaga
del Blanquer de la mateixa ciutat.

N'Antoni Vives és ramo del Magatzem
de Mobles d'Ocasió Vives a la barria-
da de la Plaça de Braus d'Inca. Com-
pra i ven mobles usats. També és res-
taurador de mobles.
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T ot defensant que Catalun-
ya está discriminada pel
Vaticà i que no fa falta fer

una Església pròpia per defensar
la catalanitat, ja que de fet els bis-
bes catalans están lluitant des de
dedins que es on es conéixen els
punts més febles de la jerarquia,
de fet els bisbats catalans ja dema-
nen separar-se de la Conferència
Episcopal Espanyola, m'atreviré
a dir que un tal R.C. a l'article
"Nacions i Religions" diu una
serie d'afirmacions que són veri-
tat a mitjes.

L'Església, per començar, ha
tingut efectivament molts de pecats
mortals , com ara el poder tem-
poral, d'aquest els grans crims
contra la humanitat comesos per
la Inquisició. Dels quals, Joan
Pau II, és a dir el polonés Karol
Wojytila, com a cap de l'Església
ha demanat perdó a tota la huma-
nitat públicament, mai és tard per
fer-ho. Vosaltres, qui sigui només
atacau l'oficial. Sempre és injust
generalitzar.AI mateix temps sem-
pre ha hagut una Església paral.lela,
autocrítica, defensora dels pobres,
dels oprimits, de les minories étni-
ques, inclosos els catalans. Fa
unes setmanes els bisbes france-
sos van demanar clemència a la
humanitat per la part de cupa que
té la jerarquia católica francesa en
la deportació a camps d'extermi-
ni de jueus, comunistes, etc.Jo hem
demano si els protestants farien el
mateix per l'assassinat de savis com
Miguel Servet, que morí a Gine-
bra, Suïssa, l'any 1553, per les seves
diferències teològiques amb Calví.
De fet molts de capellans moriren
als camps d'extermini per amagar
jueus dins les seves parròquies.

U.S.A. no és protestant prò-
piament, és un estat pluriétnic i
pluriconfessional. Entre altres
religions hi ha la jueva, la católi-
ca, la budista, la hinduista... Dir
que només és protestant és fer-li
el joc a organitzacions feixistes i
secretes que creuen en una nor-
damérica aria i protestant i que
ataquen majoritàriament els afro-
americans però que no s'aturen
aquí i també van darrera els cató-
lies, els jueus i altres minories.
Els catòlics dels Estats Units són
a la seva gran majoria descendents
d'emigrants polonesos, italians,
irlandesos, i aquests són els que
pateixen més el racisme "Yankee",
iberoamericans. Podem afirmar
que éxits discogràfics com el de
Glòria Steffan o Julio Iglesias són
fruit del nacionalisme hispànic al
país més poderós del món però
no per això amb una escala de

valors més democrática o més
bona. El partit comunista d' U.S.A.
ha estat en diferents ocasions per-
seguit com un vertader enemic
d'estat, de fet está prohibit aquí
parlam de diversos intel.lectuals
nordamericans coneixedors de les
corrupcions del seu govern. Els
Estats Units com a part de la Gue-
rra Freda ha recolçat a països del
tercer món dictadures feixistes per
tal de no perdre la seva hegemo-
nia. Coneguts són els casos de
Vietnam, Cuba, Nicaragua, Corea
del Sur... Per posar casos encara
més recents la Guerra del Golf va
ser duita per interessos econòmics
i ha deixat i deixarà al darrera
minusválids, malalts de leucè-
mia, de cáncer, i d'una malaltia
desconeguda anomenada ara per
ara síndrome de la guerra del
Golf patit tot això, no només per
els ex-combatents i els seus fills
sino també per la població civil
de la zona. De fet l'operació mili-
tar batiada com "Tormenta del
Desert", ha deixat a causa de les
armes d'ambdós bàndols un grau
de radioactivitat bastant superior
al que basta per causar cáncer a
un esser humà, tot aquesta radio-
activitat no s'anirà en un munt
d'anys.Tot això agreujat a la zona
amb un embarg econòmic, que
lluny de fer fóra en Sadam Hus-
sein, ha provocat gran quantitat
de morts entre la població civil,
entre ells menuts innocents per la
mancança dels medicaments més
imprescindibles. Tot per cupa del
"bon samarità" i "solidari" Oncle
Sam.

Als països escandinaus, com
Suecia s'ha descobert fa poc que
el govem practicava la neteja étni-
ca obligant a esterilitzar-se a aque-
lles dones que no els hi agrada-
ven físicament o intel.lectualment,
els principals objectius eren les
fémines de les classes més opri-

mides, les minusválides, les gita-
nes, les lapones... Tota una prác-
tica feixista per el vostre exemple
de país "avançari protestant.

Gran Bretanya també té mino-
ries catòliques oprimides a Irlan-
da del Nord i Escòcia. El primer
cas ése! més dolorós ja que a part
de l'I.R.A. (Exercit Republicà
Irlandés) hi ha terrorisme protes-
tant i feixista contra les minories
catòliques de l'Ulster. No hem
d'oblidar per?) que països com la
India, Israel, Sudáfrica (sobretot
la majoria negra), Egipte... han patit
el racisme i inclús el "nazisme"
dels anglesos quan estaven vaig
el seu poder, sobretot la India ha
estat durant molts d'anys i encara
ara econòmicament una nació
esclava dels britànics, i la majo-
ria negra de Suclafrica també fins
fa poc temps, ja que eren discri-
minat, pel nazisme i la política d'A-
partheid dels descendents de colons
europeus i protestants(anglesos i
holandesos a la seva majoria).

Alemanya té una cupa ben
directa , a part de que no és com-
pletament protestant, la regió de
Baviera és católica, en l'extermi-
ni de set mil.lions, en xifres apro-
ximades, de persones innocents,
només pel fet de ser jueus, la major
pan, però també, gitanos, comu-
nistes, testimonis de Jehová, para-
lítics... a camps de concentració
com Auschwitz, Treblinka,
Dachau, Flossenbourg...I tot això
a més de totes les víctimes mor-
tals, socials i psicològiques que
va causar la segona guerra mun-
dial provocada pels bombardetjos
i la ocupació del govern de n'Hi-
tler a tota Europa. Amb la col.labo-
ració de dictadures satélit com Ita-
lia o la Occitánia de Petain. S'ha
de dir que el nazisme és una ide-
ologia pagana que suposava la deï-
ficació de l'estat i del "führer", del
dictador. Les forces aliades van

vèncer juntes, col.laborant pro-
testants, jueus, catòlics... Perquè
el que interessava era alliberar el
món de l'amenaça del imperialis-
me nacionalsocialista. És adir, una
col.laboració interconfessional,
gràcies en això tenim una democra-
cia a molts de països, i esperem
que duri. Molts de catòlics, de
jueus, d'ortodoxes, etc.11uitaren
en defensa de les llibertats. De fet
a un viatge que vaig fet a Séte hem
va cridar l'atenció una lápida al
soldat desconegut. El monument.
está situat a un parc ajardinat ano-
menat "Le Cháteau d'Eau" i la ins-
cripció principal posa "Aux enfants
de cétte morts pour la France", (Als
fills de Séte morts per França) amb
les dates de les dos guerres mun-
dials, això és, 1914-1918(la pri-
mera) i 1939-1945, la segona. El
monument representa la mare que
plora per el seu al.lot mort en com-
bat. La lápida que hem va cridar
l'atenció era una llista de màrtirs
de la Resistència francesa agafats
com a presoners pels nazis i depor-
tats a camps d'extermini, en aques-
ta es pot llegir" A la memoire de
nos camarades morts dans les hag-
nes nazis", (En memòria del nos-
tres camarades morts a mans dels
nazis). On posava el nom del jove,
l'edat que tenia en deixar aquest
món i el lloc on el van deportar.
Per dir alguns noms, entre d'altres
direm: Jean Barrat, de 20 anys
assassinat a Mathausen, Roch
Bosco, de 21 anys i que va aca-
bar els seus dies a Flossenbourg,
Isaac Cohen de 31 anys a Ausch-

witz, Felicien Molino de 23 any
a Nevengaumm... No cree qut
necessitem del paternalisme pro
testant per enfrontar-nos als cen
tralistes del Vaticà. Els bisbei,

catalans ho fan bé tots solets i
de dedins i com veieu els protes«
tants, a pan que tampoc aquí, h
ha una unitat ja que hi ha un mun
de sectes distintes, tampoc són tan
perfectes com per fer de mestres
en l'art del nacionalisme. Dins e
món catòlic hi ha també països
desenvolupats com Bélgica
França(cofundadora amb E. E. U. U
de la democracia Occidental i que
es troba entre els set països més
poderosos del món), I dictadu-
res dins el món protestant (si pan
d'Alemanya és protestant entre
1933 i 1945...). Per això, el ven-
cer el neonazisme, el feixisme, el
centralisme a l'actualitat a de ser
una col.laboració interconfessio-
nal , sense haver de canviar de reli-
gió, tranquils, que ho dic recípro-
cament, també hi ha coses a imi-
tar com a l'Església Anglicana i
derivades com la decisió d'orde-
nar pastores, cosa amb la que estic
completament d'acord. I que els
catòlics també agafarem quelque
dia al igual que l'avenç de casar
els capellans, ab«) s'ha vist al pro-
clamar en els darrers trenta anys
dos doctores de l'Esglesia
(Santa)Teresa d' Avila i darrera-
ment Teresa de Lisieux. I bé, en
el que veim que no está del tot bé
podem afirmar que ja prenim nota
dels protestants, esper que a l'in-
revés també sigui així.

Catalunya, un pais
pluriconfessional
PER MARINA FERRA A-HAMELYNCK

P.D.: Alemanya fins a l'any 1990 ha estat dividida en dos pasos
independents. Un la democràcia capitalista de la R.F.A. i l'altre la
dictadura comunista, (staliniana) de la R.D.A. tot això con: a resul-

tat de la divisió del armistici entre les forces aliades (principalment
la desapareguda U.R.S.S. i els E.E.U.U.),el 1945. Aquí fa va néixer
la Guerra Freda creadora de tants d'Estats satélits d'ambdós bán-

dols i amb el recolçament a dictadures tant a la banda soviética com
a la banda capitalista, a Franco també el va ajudar Nordamérica per
no perdre l'hegemonia a la  Mediterrània (com veieu no és només

cupa del Vaticà que es mantingue al poder). El títol de Papa només

és un títol nominal, malgrat el seu significat. Realment, tots els
creients són ben conscients que l'únic Pare és Déu, anomenat Jalivé
i Al.láh a altres religions. Només que segons els catòlics la seva
paraula está inspirada per l'esperit de Déu, el que nosaltres anome-
nam Sant.
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D ,a 1 de febrer de 1997, en
un gran miting europeu
celebrat a Londres en el que

participaren membres del Parla-
ment britànic electes del Labor
Party, responsables sindicals, dele-
gats obrers de 18 països d'Europa,
s'aprová per unanimitat fer una
crida als treballadors de tot Euro-
pa: "Nosaltres, els pobles d'Euro-
pa, volem reafirmar que exigim la
plena ocupació, el dret a la salut i
a l'educació pera tots, salaris decents,
els nostres drets socials i les nos-
tres jubilacions, a fi que els qui creen
la riquesa d'Europa puguin gaudir-
la de manera plena. De la mateixa
manera, defensam el control
democràtic dels nostres destins i
rebutjam totalment els criteris de
convergencia imposats pel Tractat
de Maastricht, que sols ens poden
menar a la dominació de les nos-
tres vides per banquers i financers
que no hem elegit i als qui no
podem cessar".

El 31 de maig de 1997, 25.000
joves treballadors es manifestaren
pels carrers de País en resposta a al
convocatòria del Comité Nacional
per la derogació del Tractat de
Masstrichet. Al mateix moment, a
Alemanya hi ha hagut mitings a 15
ciutats per iniciativa del grup dels
Socialdemócrates contra Maas-
tricht. A l'Estat espanyol, a Bélgi-
ca, a la Gran Bretanya, i a altres
paisos d'Europa s'expressava la
mateixa voluntat: la voluntat d'or-
ganitzar-se per a defensar les con-
questes, les legislacions laborals, els
convenis col.lectius i la inde-

pendencia de les organitzacions
sindicals, que l'Europa de Maastricht
vol qüestionar, amenaçant d'aquesta
manera les basses de la democra-
cia.

Al mateix moment, a tot el món
-en resposta a la crida feta per la
Conferencia Mundial Oberta con-
tra les privatitzacions i la desre-
glamentació que a l'octubre del 96
reuní delegats de 70 països-, des de
Mèxic a Bombai, de Dacca a Sao
Paulo, tenien lloc manifestacions
contra els plans d'ajustament estruc-
tural i front a l'ofensiva contra els
treballadors i els pobles.

Per?) no s'aturen en la seva cut-o-
lla els qui en nom de la necessitat
de beneficis volen acabar amb els
drets i les conquestes dels treballa-
dors, i negant tot esdevenir a la joven-
tut, volen destruir les mateixes
bases de la civilització.

Això signifiquen per a tots els
pobles d'Europa les decisions pre-
ses a Ansterdam el 15 i 16 de juny.
Estan amenaçades les bases matei-
xes de la civilització, de la vida
social, de l'existència de les nacions
i dels pobles. El 15 i 16 de juny, els
caps d'estat i de govern dels 15 paï-
sos de la Unió Europea han confir-
mat la data de la instauració de leu -
ro: gener de 1999. I han signat, amb
el pacte d'estabilitat, un diktat al que
s'han de sotmetre tots els paisos d'Eu-
ropa, totes les instàncies electes, els
parlaments, les assemblees regio-
nals i els ajuntaments.

Per a tots els pobles d'Europa,
això significa nous retalls dels pres-
supostos públics, en particular de

les despeses socials, prémer a fons
l'acceleradors de les privatitzacions
en nom de l'aplicació a qualsevol
preu dels criteris de convergencia
decidits pel tractat de Maastricht.

Contra la catástrofe a que duen
aquests plans i decisions, els tre-
balladors i els pobles, malgrat les
dificultats i obstacles, cerquen el
camí de la resistencia, de la seva
acció comú a escala continental.

En aquestes condicions se cele-
brará la conferencia obrera europea
per la derogació del Tractat de
Maastricht, per la no ratificació del
Tractat d'Ansterdam, a Berlín, el 31
de gener i l'l de febrer de 1998, per
signar la unitat fraterna dels treba-
lladors i els pobles d'Europa en
defensa dels seus drets i de la
democracia.

La proposta d'una conferencia
d'aquest tipus sorgí de la reunió cele-
brada a Halle (Alemanya) el 12 d'a-
bril per iniciativa dels Social -
demòcrates contra Maastricht i se
presenta a una reunió de delegats
de 14 paisos europeus celebrada a
Paris el 19 i 20 d'abril en l'àmbit de
l'Al iança Auropea dels Treballadors.
Ja han arribat respostes positives
d'Alemanya, Bélgica, Gran Bre-
tanya, Suissa, Italia, Hongria, Roma-
nia, lugoslavia, Grecia, Lituania,
Espanya, França, Rússia i Portugal.

Aquesta conferencia sembla
avui, molt urgent al veure com se
desfermen tots els medis de propa-
ganda dels governs per emmasca-
rar, amb la cortina de fum de la men-
tida. alió que preparen contra els
pobles i els treballadors.

El Tractat d'Ansterdam, recull
integrament el Tractat de Masstricht
rebutjat pels pobles d'Europa i afig
un capítol "social d'ocupació".

Se parla molt d'aquest document,
però el citen poc. Els treballadors
del pobles d'Europa, tenen dret a
saber que aquest capítol "social i
d'ocupació", formula que es neces-
sari "impulsar la flexibilitat labo-
ral així com l'adaptació dels mer-
cats de feina a les exigències del
canvi econòmic".

Pero) tota la meya experiencia
m'ensenya que això significa més
desreglamentació, la destrucció dels
convenis col.lectius i més "rees-
tructuracións". El tractat d'Anster-
dam preconitza arribar a "normes
mínimes" que ha de tenir en comp-
te "la competitivitat de l'economia
de la Comunitat".

Les "normes mínimes" són
armes en mans de tots els governs
pera posar en tela de juici, a cada
país, totes les conquestes obreres
codificades en les legislacions labo-
rals, els convenis col.lectius esta-
tals i els estatuts del personal.

En nom de "normes mínimes"
d'aquests tipus s'elabora la directi-
va europea,legalitzada d'aquesta
manera, a escala continental, l'e-
xistencia del treball infantil. Tres
anys més tard, aquesta directiva no
ha conduït enlloc a millorar
legislació existent, i en canvi ha
permès que alguns països posin en
entredit la legislació sobre l'esco-
laritat obligatòria i la legislació labo-
ral.

La realitat del Tractat de Maas-

tricht no és la que diuen els propa-
gandistes que compleixen ene:a-
rrees, sinó l'experiencia que fa d'ell
la població treballadora d'Europa.
Gosen afillllaNUe les mesures deri-
vades deis Tractats de Maas-
tricht/Amsterdarn és justifiquen
com instrument per la lluita contra
l'atur. La realitat és que l'atur no deixa
de créixer. Segonš les estadístiques
oficials, nomes els paisos de la
Unió Europea tenen 20 milions d'a-
turats. Fa set anys n'hi havia 13. És
una obra gegantina de destruc-
ció.Els que l'organitzen ho diuen
amb el major cinisme: A Kiel hi va
haver fa unes setmanes una con-
ferencia "d'experts" promoguda per
l'Institut d'Economia de Kiel i l'Ins-
titut de Tecnologia de Massachus-
sets sobre el tema "Els nous paisos
en declivi: símptomes i teràpies".
Es referien a Alemanya. Pere si obli-
guen a Alemanya al "declivi". Es a
dir, a la ruina, això val per a tots els
pobles, pera totes les nacions d'Eu-
ropa.

En la cimera de Denver del G7,
Bill Clinton declara: "Una Unió
Europea més integrada i més ober-
ta a la competencia exterior corres-
pon als interessos dels Estats Units".
Clinton dona al Tractat d'Amster-
dam el seu autèntic contingut en rela-
ció a les exigències dels Estats
Units.

Els grans inversors i els trusts
USA, amb el seu govern i amb ajuda
de les institucions financeres inter-
nacionals, reforcen la pressió per
reformes radicals de desreglamen-
tació, de flexibilització i de priva-
tització a fi d'obrir nous mercats.

El Tractat d'Amsterdam corres-
pon a aquestes exigències. En lloc
de ser un marc per a constituir la
unió fraterna dels pobles i de les
nacions d'Europa, amenaça l'e-
xistencia mateixa de totes les nacions
d'Europa. 12

Per la derogació del Tractat de Maastricht
i la no ratificació de l'Amsterdam
PERE FELIP I B U ADES

Hem apuntat altres vegades
que el desconeixement de
la història constitueix una

eina magnífica en mans dels governs
que volen alienar (llegeixi's carre-
gar-se) la personalitat (col.lectiva)
diferenciada d'algunes comunitats
humanes. Desconèixer la història és
una manera d'afeblir la pròpia capa-
citat de resposta i la pròpia capaci-
tat reivindicativa.

En la seva ficció titulada "1984",
en qué George Orwell recreava les
característiques d'un estat comple-
tament totalitari, una de les tasques
dels funcionaris d'aquest estat era
precisament la de reescriure la histò-
ria. Se'n carregaven, lògicament,
aquelles parts , !iie p ,- ' - ,esultar

incòmodes per al seu projecte par-
ticular i n'adaptaven d'altres a gust
del poder. Es tractava no ja d'ex-
plicar alió que havia passat, sinó de
donar una versió d'allò que havia
que justificas les característiques
del present. Hi havia tota una serie
d'episodis, dones, que quedaven
automàticament esborrats. I d'altres
que eren adaptats a gust del vene-
dor del producte.

Recordem que, en els processos
de democratització (o d'aprofundi-
ment en la democracia, segons els
casos) el coneixement de la histeria
hi juga un paper important. Poca Ili-
bertatpot aspirar a tenir un poble que
oblida sistemàticament la seva histe-
ria, o que la té reescrita a gust d'al-

gú altre. Als països bàltics -Estónia,
Letónia, Lituánia-, per exemple, el
re-coneixement de la pròpia histò-
ria va tenir un paper decisiu en el
procés cap a al recuperació de la seva
sobirania nacional. El fet de saber
que la sevapertinença a la Unió Sovié-
tica era tan "legal" com "il.legítima"
els va legitimar a ells mateixos per
reivindicar un canvi substancial d 'es-
tatus. I, a partir d'aquest re-conei-
xement, es va poder reivindicar la
normalitat nacional.

No ens ha de sorprendre, doncs,
que els tics totalitaris comencin pre-
cisament per això de carregar-se la
histeria. Ho ha dit, referint-se al
trossejament de la llengua catalana,
l'escriptora alcoiana Isabel-Clara

Simó, en un discurs durant el lliura-
meni dels premis Octubre: la políti-
ca del govem Zaplana, al País Valen-
cià. té tics feixistes, totalitaris. Per
carregar-se el català a Valencia cal
precisament reescriure la història:
inventar-se que ja existia una llen-
gua románica a l'antic Regne abans
que fos conquistat pels catalans; afir-
mar que la conquista fou realitzada
per "aragonesos" més que no pas per
catalans; negar els lligams històrics
entre Catalunya i el Regne de Valen-
cia, etc.

L'altra cara de la moneda d'a-
questa reescriptura de la història la
trobam en la proposta de decret que
circula pel Ministeri d'Educació. Es
proposa d'ampliar el temari dedicat
a història d'Espanya, tot donant una
visió totalment unitarista d'aquesta
història. Així, per exemple, el por-
taveu del govern espanyol, Miguel
Angel Rodríguez, diu que no pot ser
que hi hagi estudiants que no sàpi-
guen res dels reis catòlics, ni de don

Pelayo, ni del Cid Campeador.
Obvia, emperò, que molts

d'al.lots i al.lotes de les nostres illes
no saben qui era el rei Jaume I, ni
què hi va venir a ferGuillem de Mont-
grí, ni que significà per a la història
de Catalunya i per a la història d'Eu-
ropa el gran Ramon Muntaner.

El portaveu, fent campanya del
seu futur decret, va arribar a dir que,
"por mucho que les pese a los nacio-
nalistas", hi ha hagut coses que els
"pobles d 'Espanya" han fet tots i alho-
ra, "Com per exemple?", u  demanà
un periodista intel.ligent. La res-
posta de Rodríguez fou genial: "la
romanització i la reconquista".
(Recordem, per exemple, que la
romanització no afectà el País Basc,
i que entre don Pelayo i la debacle
de Boabdil passen devers set segles).

En fi, tot consisteix a carregar-
se una part de la història i a falsejar
l'altra, en funció d'afermar la histò-
ria aquesta d'això d'Espanya. Així
de senzill. Així de brutal. 52

1984: Carregar-se la història
BERNAT JOAN I MAR Í.
PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS I PITIÚSES
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA PLENA (XIII) 
"Un poble deixa de ser analfabet quan aprèn a llegir i escriure (...) la pròpia història." (Paolo Freire, pedagog brasiler.)
"Els esclaus parlen la llengua de llur amo." (Caius Cornelius Tàcit, gran historiador llatí, 54-134 dC, Roma.)

PER RICARD COLOM

Época de consolidació: Regnat
d'Alfons el Liberal (1285-1291)

12-1286: Es reuneix a Bordeus
la Conferència de Pau amb França.
Hi assisteixen: Eduard 1 d'Anglate-
rra, legats pontificis, 4 plenipoten-
ciariscatalans, etc... Els catalans, per
ostatges i fets consumats, juguen fort.

ca 25-12-1286: L'estol català
embarca devers Menorca.

1286-1287: Tensions i escis-
sions dins la Unió Aragonesa, que
la fa perdre la seva enorme força.

5.1.1287:Després de gran tem-
pesta que dispersà els vaixells, el
Liberal arriba a Menorca amb 20
galeres i desembarca al bell mig del
Port de Maó. Hi participa en Ramon
Muntaner.

1.1287: Nova ambaixada anti-
castel lana del Liberal al. Marroc per
a proposar-hi una aliança. Sols obte-
nen la neutralitat.

17.1.1287: Després de rudes
accions, els catalans guanyen una
batalla decisiva. Les restes de l'exèr-
cit sarraí fugen endins Menorca,
al castell de Santa Ágata.

comen1 1287: Conrad Llança es
enviat en ambaixada a Tunis.

21.11-287: Rendició del moixe-
rif de Menorca. Menorca s'incor-
pora a Catalunya de manera plena.
La població indígena, uns 40.000,
són obligats a deixar-ho tot i mar-
xar en cas de posseir bens, en cas
contrari esdevenen esclaus.

29.1.1287: Els prohoms d'Ara-
gó s'apleguen a Saragossa per pro-
testar que Alfons hagués pres la coro-
na i repartís mercès sens haver estat
coronat ni haver jurat els furs ara-
gonesos.

6.2.1287: Patrons de les naus que
traslladen sarraïns menorquins al
Magrib (havien pagat 75 dobles per
cap) els llancen enmig de la mar.

6.2.1287: La flota catalana va tor-
nant a les seves bases.

Comença la venda dels sarraïns
menorquins esclavitzats, l'encarre-
gat n'és Ramón Calvet, ciutadá hon-
rat de Lleida. L'operació costeja les
despeses de la própiaexpedició.
Molts sarraïns foren venuts arreu de
la Confederació, alguns hi roman-
gueren, i un altre és posat al servei
del rei, com 30 picapedrers qui tre-
bailaren a les drassanes de Barcelo-
na.

27.2.1287: Bernat de Santgenís
és nomenat baffle general de Menor-
ca.

1.3.1287: El rei nomena flocti-
nent reial de Menorca l'aragonés
Pere Garcés de Noç, amb amples
poders.

5.3.1287: Alfons, qui havia estat
allotjat al palau de Ciutadella, se'n

torna cap a Barcelona.
3.1287: Com que França i al Papa

es neguen a reconèixer els fets con-
sumats a Sicília i a negociar si no és
alliberat Carles II de Nàpols, la con-
ferència de pau de Burdeus fa figa.

10.4. I 287: El rei baixa del Piri-
neu aragonés de premiar-hi les guar-
nicions de la frontera amb Navarra,
que acaben de refusar una incur-
sió navarresa comandada per Cor-
beran Alet (caigut presoner) i arri-
ba a Saragossa.

14.4.1287: El Liberal és coronat
rei d'Aragó a Saragossa pel bisbe
(català) d'Osca, Jaume Sarroca.

16.6.1287: Vicaria de LLoria
damunt l'esquadra franco-papal al
port de Nàpols.

primavera 1287: El sobirà es
guanya pera sa causa l'antic cap unio-
nista, en Pere Comell, i decideix de
plantar cara als radicals (el bisbe de
Saragossa, Balase d'Alagó, Ximén
d'Urrea...). Mentre Alfons contrac-
ta soldaders sarraïns en un ambient
de guerra civil, els unionistes con-
tacten secretament amb Roma,
França, Castella i Granada.

27.7.1287: Eduard 1 d'Anglate-
rra s'entrevista amb el Liberal, promès
de sa filla, a Oleron (entre Gascun-
ya i Aragó).

estiu 1287: Captura d'en Guiu
de Montfort, cap de les tropes ange-
vines. Reconquesta d'Agosta, derro-
ta francesa a Marsala. Amb tals
victòries hom pretén desbloquejar
les negociacions de pau, però els ene-
mics són massa poderosos.

El Liberal pacta a Chaca (Jaca)
amb els prínceps berbers, fills dels
califa almohade, qui vivien a la Con-
federació, per a reemplaçar el sola
háfsida d'Ifriqija.

8 a 9.1287: El rei fa penjar 12
prohoms unionistes a Taraçona,
població de gran poder unionista.

El perill de guerra civil a l'Ara-
gó es salvada per les divisions inter-
nes de la Unió entre radicals i mode-
rats, i la" feble posició del liberal
davant el perill d'invasió ultrapire-
nenca i situació internacional difi-
cil.

9.1287: Alfons cedeix Castelló
de Borriana al Monastir de Poblet.

1287-1289: Ramon Llull ensen-
ya a la Universitat de París.

Sovintejan els atacs catalans i sici-
lians contra la "desobedient" Ifriqi-
ja dels háfsida Abu Hafs: Rátzies de
Roger de Lloria contra Alcoll, Bona,
Sussa, Mandia. Intensificació del cor-
sarisme català. La flota catalana
desembarca a la costa sud d'Ifriqija
el príncep numénida (berber) Abd
al Uahid i el seu aliat Margim, els
quals aixequen en armes les tribus
tunisio-tripolitanes.

25.12.1287: El monarca, de la
Cuda de Lleida estant, designa el seu

Ramon Llull.

conseller Jaume Montjuïc, juris-
consult barceloní, per a traduir la
Biblia al català. Alfons li facilita
una Biblia en francés i l'expert Beren-
guer Fullit. El judeoconvers J.  Mont-
juïc hi utilitza textos més antics dels
"pobres de Lyon".

28.12.1287: A causa dels perills
exteriors i la força dels ideals unio-
nistes a l'Aragó, el rei ha de claudi-
car i jurar els privilegis: el justícia i
Corts d'Aragó controlaran totalment
l'aplicació de les penes de mort, muti-
lació i presó; corts annuals amb
poder per assignar consellers no
sols a Aragó, sinó a València i la
Ribagorça; aplicació del Fur arago-
nés a València etc... Com a penyo-
ra el rei promet 12 castells d'Aragó
(Montclús, Borja...) i 4 valencians
(Morella, Uixó, Xàtiva i Biar) i, com
a ostatges, son germà Pere, 3 barons
catalans, 3 aragonesos fidels i el pre-
soner angeví Carles de Salem. En
la práctica, però, aquest "trionf total"
de la Unió s'aplicarà poc.

12-1287: Jaume de Mallorca i
el senescal de Carcassona (titella

Les drassanes de Barcelona, avui
Museu Maritim, foren construides per
sarrains menorquins esclavítzats en
temps d'Alfons el Liberal.

de Felip el Bell, el rei francés)
comencen a preparar una nova inva-
sió contra el Principat.

26.1.1288: Caries de Salem (II
de Nàpols) és lliurat i custodiat a la
torre d'Amau de Castro a Saragos-
sa.

5.1288: El Senyor de Bizkaia,
Lope Diaz de Haro, cap d'una fac-
ció filocatalana a Castella, arriba a
la cort del Liberal i li ofereix Múr-
cia, la infanta Isabel en casori i la
mediació amb França i el Papa a canvi
dels infants de la Cerda. No arriben
pas a un acord.

6.1288: La plana major de la Unió
combat amb el Liberal a l'Empordá
i rebutja la invasió ultrapirinenca.
Els invasors prenen Cantallops,
Campmany i la Jonquera, més tres
castells i un monastir, després s'han
de retirar.

estiu 1288: Recomenlen les
negociacions de pau, a Chaca (Jaca).

13.7.1288: Tractat entre Caste-
Ila i França, a Lleó, en presència d'un
legat pontifici. Es tracta de la for-
malització d'un triple Eix contra
Catalunya que, per a dissort nos-
tre, ha durat fins ara mateix. Als
pocs dies cau assassinat a Alfaro el
pro-català senyor de Biskaia.

9.1288: El Liberal proclama, en
represàlia, a Chaca (Jaca) Alfons de
la Cerda com a rei de Castella,
davant refugiats castellans.

1288: El franciscà Giovanni de
Montecorvino, enviat pel papa Nico-
lau IV, recorre l'India i la Xina, tot
predicant el cristianisme.

10.1288: Acaben les negocia-
cions de pau a Canfranc, en presèn-
cia de legats papals. Aquest tractat
aprovat per l'angeví Carles, xafa fort.

1288: Queda enllestida la "Cró-
nica" de Bernat Desclot. Lleudes de
Puigcerdà i Querol. Els catalans
obtenen privilegis d'exempcions i
reduccions a les duanes de Sicilia,
graner de Catalunya.

darreries 1288: El Liberal es dis-
posa a organitzar una higa anti-Sanç
de Castella, quan rebrota la pressió
de la Unió Aragonesa.

12.1288: Caries II de Nàpols és
alliberat a fi que desbloquegi les nego-
ciacions a canvi d'ostatges (Robert
i Lluís d'Anjou, 60 barons pro-
vençals i 20 ciutadans marsellesos).

El Liberal declara a Terol la
Guerra al rei Sanl, qui recolza l'a-
liança anticatalana: el Papa no reco-
neix una Sicilia catalana i havia
cedit els delmes de guerra al rei
francés.

28.12.1288: Cridat a Saragossa,
el rei torna a jurar els privilegis i ha
d'escoltar a muntó retrets per haver
inclomplert quasi tots els acords de
feia just una anyada.

1289-1312: Ramon Despont,
bisbe de València, canceller i íntim

dels reis catalans, artífex de la fi dels
20 anys de guerra contra França.
Aquest bisbe diria que la meitat o
més de la seva diòcesi eren unilín-
gües en àrab, prova que la llengua
dels moros era l'árab i no pas cap
romanç íbero-romà.

3.1289: La Unió Aragonesa
nomena -consellers. Acord amb la
Unió sobre l'aplicació del Fur ara-
gonés a València, on la població
majoritària catalana el boicotejava
de pla: sols seria aplicat per "ple-
biscit" allá on la majoria ho decidís.

4.1289: Comencen les hostilitats
amb Castella, que seguiran sense cap
batalla seriosa.

5.1289: Seguint les recomana-
cions del papa Nicolau IV, Carles II
de Nàpols es fa coronar rei de Sici-
lia (a la qual havia renunciat el 1285
a Cedalú) a Rieti. Ambaixada cata-
lana a Roma és interceptada a Nar-
bona. Tropes franceses ocupen Sal-
vatierra (frontera amb Nafarroa),
sembla imminent una nova invasió
ultrapirinenca.

6.1289: El Liberal travessa la
frontera castellana. Pacte anticas-
tellá amb Granada, per a repartir-
se Múrcia.

26.6.1289: El Liberal es fa fer
donació nominal per part del seu pro-
tegit Alfons de la Cerda, "rei de Cas-
tella", de tot el regne de Múrcia.

7.1289: Jaume de Sicilia i Roger
de Lloria ataquen Calábria i asset-
gen Gaeta. Notícies alarmants dels
Pirineus. El Liberal ha de tornar al
Principat i deixar l'esllanguida gue-
rra contra Castella en mans del "rei
castellà' titella i sos fidels.

8.1289: Caries de Nàpols es veu
obligat a acceptar una treva. El
Liberal saqueja la Cerdenya, el
Capcir ¡el Conflent i frusta la temu-
da invasió francesa.

1289-1290: L'ofensiva contra
Ifriqija fracassa per les baralles entre
els coaligats (el Liberal. Sicília;
Margim, AM al Uahid, Tlemcen i
Lloria), l'ajut genovés a Ifriqija i la
forta coalició entre angevins, França,
el Papa, Castella i Portugal. Aquest
darrer s'havia aliat amb Castella el
1289.

10 a 11.1289: Corts generals de
tota la Corona confedera] a Mont-
só, una de les fites més importants
del parlamentarisme catalario-ara-
gonés. La Monarquia en surt enfor-
tida i millorades les relacions amb
els tres estaments. La Unió s'hi veu
minoritzada i el rei ho aprofita per
a desdir-se dels juraments a que fou
"forçat" a finals de 1287.

7.11.1289: Les Corts promulguen
35 constitucions.

1.1290: Alfons cerca l'aliança
de Génova, Pisa, Granada i Egip-
te.
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Guifré el pelós,
fundador de la dinastia

nacional catalana"L'extroversió de les frustacions
agressives és un vell mecanisme de
desplaçament. Les matances de
jueus, les guerres exteriors, la caça
d'agents i espies estrangers, han ser-

vit magnificament en repetides oca-
sions per distreure l'atenció dels con-
flictes de classe i agrupar els domi-
nats darrera dels seus dominadors.
Igualment antic, però no tan eficaç,
ése! mètode de cercar caps de turc,
es a dir, de fer aparèixer a alguns
dirigents com a responsables de la
política estatal que les masses repu-
dien", assenyala Góran Therbon.

Molts cregueren, en aquel!
temps, que s'havia de combatre
amb ferocitat l'escota pública. No
s'hi volgueren enfrontar directa-
ment, però es pensava que els desen-
volupament científic i moral aca-
barien amb la religió. I en aquesta
perspectiva es situà l'Estat. Torna-
va la religió. Un nou ordre inter-
nacional feia reaccionar la gent
davant el laicisme. En aquesta pers-
pectiva, segons indica Ernst Bloch,
una determinada forma de religió
radicalment deslligada del marxis-
me, el supera. Transmetien la idea
que la religió podia vèncer el comu-
nisme, com a eix central de la seva
ideologia, i arnés, s'anava en con-
tra dels projectes il.lustrats. Per
aconseguir el que volien, conside-
rayen necessari un enorme bany de
sang.

Es per això que us voldria expli-
car, que no només el context jurí-
dic particular d'aquella época em
porta a raonar en funció de situa-
cions especifiques, sinó que les tra-
dicions històriques i culturals exer-
ceixen també un paper determinat
en la manera de plantejar-me els pro-
blemes.

Fetes aquestes observacions,
començaré per dir-vos que, "el setze
d'agost del trenta sis, a primera hora
del matí, els falangistes s'emporta-
ren detinguts catorze porrerencs al
convent de frares de Manacor. Al
vespre següent, tots ells, més un altre
que ja era a la presó per haver robat
gallines, varen ser afusellats en
teringa a ses Coletes. N'Andreu
Amengual, va ser una de les vícti-
mes. Tenia una cinquantena d'anys.
Era regidor de l'Ajuntament i, tot i
que havia estat a Bons Aires, es guan-
yaya la vida ámb els braços: treia
marés a una pedrera".

També ens pot servir d'exem-
ple el que li succeí a n'En Perela-
da, que "tenia uns trenta anys i esta-
va afiliat a la Fraternitat Obrera. El
seu ofici? Treure marés a les pedre-

res de son Fullana de Llucmajor. El
vint de juliol arribaren notícies con-
tradictbries a la pedrera. Hi ha un
cop d'Estat, els feixistes són al
carrer... En Tomeu Perelada agafa
la bicicleta i partí cap a Porreres.
Pel camí es va adonar que els rumors
eren certs i quan va ser prop de la
plaça, deixà la bicicleta i s'acosta a
una cantonada a guaitar. Els crits i
les converses animades dels revol-
tats reunits entorn de l'Ajuntament
Ii feren extremar les precaucions.
Així i tot el descobriren. En Pere-
lada!, cridà un que es despenjà l'es-
copeta de l'esquena. Els primers trets
que es feren en homenatge al seu
nom li arribaren quan pedalejava
furiosament camí de la pedrera. Amb
l'até trencat comunica els fets als
seus companys i la seva decidida
voluntat de no tornar al poble. Tots
els altres decidiren refugiar-se a ca
seva i esperar aconteixaments. Pocs
dies després, dos d'ells morien afu-
sellats a Manacor i un altre a Ciu-
tat de Mallorca. En Perelada, en
canvi, preferí no entregar-se. Pen-
saya que per son Fullana no el tro-
barien i, en darrer cas, tenia una pis-
tola per a defensar-se. D'aquesta
manera pogué allargar una mica més
la vida. Els sublevats escorcollaren
ca seva, escorcollaren els entorns.
On era en Perelada9 Un dia que havia
plogut, les seves petjades sobre la
terra molla el traïren. En Perelada
era a la pedrera de son Fullana, sens
dubte. I el cosiren a trets, tot i que
procura defensar-se.

Però el que ara m'interessaria
destacar és el nom d'en Climent
Serra, per les repercusions que hi
va haver a Porreres arrel de la seva
mort. "Havia superat la trentena
d'anys i pertanyía a Esquerra Repu-
blicana. Era mestre d'obres (enca-
rregat pel Front Popular de dur a
terme les obres del nou edifici esco-
lar). El dia de la Mare de Déu d'A-
gost del trenta-sis, el detingueren a
la Casa de la Vila i, a primera hora
de l'endemà, el s'endugueren amb
tretze porrerencs més a son Gole-
tes. Naturalment els assassinaren.

En queden encara molts més de
porrerencs assassinats el trenta-sis,
fins a un total de vint i nou, per-6
no em vull estendre molt en narra-
cions que tots podeu llegir al "Dic-
cionari Vermell", d'en Llorenç
Capellà. Així i tot, aniré fent men-
ció de molts d'ells en el curs d'am-
quest serial. 12

Fa 10 mesos que en LLuís Latorre
regenta el Bar Tobar al centre d'Inca.

Fa 7 anys que en Rafel Aragó pinta faça-
nes de cases i interiors a Inca i comar-
ca. Si l'heu mester, cridau-lo al
939683671

Fa 3 anys que en Bartomeu Marqués
és agent de la marca de cotxes HYUN-
DAY (Japonés) i MAZDA (coreé), a la
barriada des Cos d'Inca.

En David Arnal de Barcelona, fa 6 anys
que regenta el Bar de MUMPER a Inca.

Guifré I el Pelós va néixer
vers el 840. MI 'de Seniofré I,
cornte d'Urgell i de Cerdanya, i
de la comtessa Ermessén. Devia
ser cap al 870 quan es casa amb
Guinedell. Aquest rnateix any,
el rei franc Caries II el Calb el
nomena comte de Cerdanya i
Urgell a l'assemblea d'Attigny.
Durant la revolta del marques
Bernat de Gótia (877-878) va
rebre els comtats de Barcelona
i Girona-Besalú. El rei franc
Lluís el Tartamut, a l'assemblea
de Troyes (878), li encomanaria
aquestes terres, aleshores ple-
nament subjectes als reis francs.
Tot i la dependència del poder
franc, Guifré actua amb total inde-
pendència. Una de les fites que
aconseguí Guifré, possiblement
¡arnés important, va seria repo-
blació d'aquelles zones de la
Catalunya central que actual-
ment correspondrien a les comar-
ques del Ripollès, Osona, Bages
i la major part del Berguedà, que
havien quedat despoblades des
de la reber lió d'Ais- só (827).
Aquestaconsistí en un moviment
antifranc contra el nomenament
corn a comte de Barcelona del
franc Bernat de Septimánia. El
repoblament es feia a base d'a-
prisions, ocupació d'una terra del
rei, amb la seva autorització i per
a cultivar-la directament. La
repoblació possibilitarà l'esta-
bliment d'una frontera amb els
musulmans al llarg de la partió
d'aigües per la banda occidental
del Llobregat i el Cardener fins
al nord de la Segarra i el Pla d'Ur-
gell. Aquesta delimitació dis-
tingirà durant segles la Catalun-
ya Vella de la Nova. Lligat amb
la repoblació, es produí l'esta-
bliment i la construcció i consa-
gració d'esglésies i monestirs, al
voltant dels quals s'establí una
comunitat humana. Entre altres
fundacions, cal esmentar el
monestir de Santa Maria de
Ripoll, que ja existeix el 879 i
que será consagrat el 888; el
monestir de Sant Joan de les Aba-
desses (887); la parroquial de
Tona (889); la parroquial de Sant
Pere de Ripoll (890), i l'església
de Merlés (893). També va ser
el restaurador del bisbat de Vic
(886). A la darreria del seu
govern, va haver de defensar amb
les armes el que havia creat,
enfront deis musulmans. El 897
s'enfronta a l'exercit del gover-
nador musulmà de Lleida, Llop
ibn Muhamnad al-Qasi, que ferí
greument el comte amb una
llanca, 1'11 d'agost de 897 morí
Guifré l e! Pelós. En futir, els seus
comtats foren repartits entre els

seas fills. Guifré II, anomenat
Borrell, rebé Barcelona, Girona
i Osona; Miró II el Jove hereta
Cerdanya, mentre que Urgell i
Besatá torea per aSeniofré iSun-
yerrespectivarnent. Un altre fu
va ser Radulf, que, després de
ser monjo del monestir de Santa
Maria de Ripoll, exercí com a
bisbe d'Urgell. De la unió amb
Guinedell també van néixer qua-
tre filies, Emma, Ermessén, Qui-
xilona i Riquell. De totes elles,
cal destacar Emma, que va ser
la primera abadessa del mones-
tir de Sant Joan de les Abades-
ses. Els fills de Guifré no gover-
narien els comtats per concessió
reial, fet que significava pres-
cindir de la voluntat dels monar-
ques francs, sinó que ho farien
per dret hereditari, Guifré fou l'i-
niciador del casal de Barcelona,
dinastia que governa, per línia
masculina directa, Catalunya
entre el 878 id 1410, primer com
a comtes de Barcelona i després
com a reis de la Corona d'Ara-
gó. Si bé aquests són els èxits
més importants de Guifré, la
seva fita més important el vin-
cula amb l'origen de la bandera
catalana o senyera. Segons una
llegenda, que cal situar al segle
XVI, Lluís el Piadós, rei dels
francs, hauria demanat a Guifré
el Pelós que l'ajudés a lluitar con-
tra els normands. De resultes de
l'enfrontament, el comte fou
greument ferit. Quan el rei el visi-
ta a la tenda on reposava, i en
premi a la seva gesta, va pintar,
amb els seus dits tacats amb la
sang de Guifré, quatre barres
sobre l'escut daurat del comte.
La historia real, però, confirma
que la nostra bandera no es pot
remuntar abans del segle XII.

La primera mostra de l'e-
xistència de l'escut català és en
un segell del comte Ramon
Berenguer IV de Barcelona,
corresponent a un document pro-
vençal de l'any 1150. D'acord amb
la seva voluntat, Guifré el Pelós
va ésser enterrat al Monestir de
Ripoll,que ell mateix havia fun-
dat. Després d'haver passat per
moltes vicissituds, les restes van
rebre sepultura definitiva 111
d'agost de 1982, quan es va inau-
gurar el monument funerari que
hom pot contemplar a l'interior
de la basílica. Guifré I el Pelós
és un delspersonatges més impor-
tants de Catalunya, a qui s'atri-
bueix, l'origen d'un deis princi-
pals símbols de la nostra nació.
f2

Aguad Dalmau i Font
Historiador i Arxiver

LES MANS AL FOC (XI)

Els calzes

BOTIGA CANYELLES MAIRATA
Tenim tot allò que necessita el
pagès, el ramader i el jardiner

C/. de l'Àngel, 13	 Tlf. 50 10 96 INCA
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CRISTALLERIA I FUSTERIA METÀL.LICA

Persianes mallorquines en alumini de tots els colors

Tancaments hermètics en alumini

Cristalls decoratius, en verguerina, emplomats, etc.

Cristalls de cambra doble i doble acristallament

Envelats i rètols lluminosos

C/. Antoni M Alcover, 121 - Tif. 880505 Mòbil 970 53 21 08 INCA
C/. d'Aragó, 159 - CIUTAT DE MALLORCA
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L'esperit republicà

Ara és l'hora d'el periódico de Catalunya!
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA

N o cal haver d'esperar al juny
per pegar un bon cop de
falç. Tots els mesos de

l'any són bons, si fem tremolar a
l'enemic. Aquesta vegada el cop
de falç ha estat l'aparició d'El
Periódico de Catalunya en versió
catalana. El cop que se'n dugueren
els espanyolers fou el de dia 28 d'oc-
tubre de 1997. Pels carpetans aques-
ta data pot significar un mal augu-
ri pels seus designis genocides.
Pels batuecs de les cavernes, la sim-
ple aparició d'El Periódico amb
franja blava (vermella, en espan-
yol: blava, en català) la senten com
una derrota i com una greu ame-
naça a la seva hegemonia cultural
i política. Ho senten com si els fotes-
sim un cop de falç. I, certament,
cada vegada que compram un exem-
plar d' El Periódico blau és com
si els féssim un petit tall de falç.

Com sabeu, a partir d'ara, El
Periódico de Catalunya fa una
doble edició en espanyol i en catálá.
L'edició en llengua catalana fa que
aquest diari marqui una fita histó-
rica. I no només dins una estreta
història del periodisme. Represen-
ta més, molt més. A hores d'ara,
ells han començat a tremolar. Al»
sí, ells, fidels a la seva tradició mitó-
mana hispana, deuen confiar - i resar
- que l'empresa no vagi a bon port.
A partir d'ara, ells i nosaltres serem
pendents dels esdeveniments del
quiosc; a veure com navega el diari
de N'Antonio Franco en edició
catalana.

Podem avançar que els gone-
Iles mallorquins van de rota batu-
da. Aquest diumenge passat,
2.11.97, el diari blau era present als
quioscos de Mallorca, amb una
portada a tot color que reflectia el
triomf del Barça ( per a qualcuns
pot semblar una imatge premo-
nitòria del que sera el matx perio-
dístic). Aquell diumenge matí, a
Porreres estant un servidor, sentia
com si els déus catalans, a la fi,
haguessin tengut compassió de
nosaltres i haguessin començat a
bufar de manera que els vents ens
fossin favorables. Començaven les
plujes d'aigua i de diaris. Qui ho
havia de pensar? Allá, al principal
quiosc de la vila, hi havia el munt
de diaris blaus i els "culés" de Porre-
res - que, segons sembla, n'hi ha
molts - el compraven com qui com-
pra ensaïmades.

Per a tractar de la dimensió del
fet social que pot significar El
Periódico blau, em permetreu un
seguit de consideracions.

Seria un error considerar l'a-
parició d'El Periódico en català
com una aposta a favor del bilin-
güisme a Catalunya. Hem de veure
més erina de la campanya publi-
citaria de l'empresa i de les decla-
racions oficials dels responsables
del diari. El fet, net i clar, és que
ara el lector català té a l'abast un
producte excellent entre els diver-
sos que ofereix el mercat de diaris.
Com a producte industrial, El Perió-
dico de Catalunya és situat entre

els tres o quatre millors diaris de
l'Estat. I per la seva tirada a l'Es-
tat, ha superat El Mundo, i se situa
en tercera posició en el ranking de
vendes. Respecte al mercat català,
fa temps que ha superat el tiratge
de La Vanguardia. Avui és el
diari més Ilegit de Catalunya. I
no només té presencia important
al Principat; com declara N'An-
tonio Franco, 28.10.97, "Des fa
temps, som el diari de Barcelo-
na amb més presencia a la resta
d'Espanya. Els comentaris edi-
torials, les cròniques i molts altres
elements informatius i d'opi-
nió...estan presents a molts de
llocs...a Aragó, Andalusia, Astú-
ries, Extremadura,
VALENCIA...". I Valencia... Els
"blaveros" i En Zaplana ja deuen
estar tot neguitosos amb el blau d'El
Periódico.

No és el cas que el diari blau
sigui una simple versió en català
de l'edició castellana. L'edició
amb les dues llengües no era una
empresa fácil, ni barata; així ho
explica l'Editorial de dia 28: "Per
afrontar aquest repte l'empresa edi-
tora ha invertit 1500 milions de pes-
setes". ¡ continua, dient: "En el cas
de la redacció, la novetat més
important és la creació d'un equip
de periodistes, filòlegs i correc-
tors...que el català es converteixi
en idioma de treball dels redactors
que ho desitgin...Ara mateix, les
informacions procedents d' una font
original catalanoparlant es redac-

ten en aquest idioma. L'adaptació
d'aquest doble flux en el conjunt
de la redacció...". Les xifres que
manegen fan sensació: la nova
super-rotativa que munten té un cost
de 10.000 milions de pessetes, i
podrá imprimir cent mil exemplars
a l'hora.

Tot just sortir al carrer, El Perió-
dico en blau ha esdevingut el pri-
mer diari de Catalunya (Tota) en
llengua catalana. Qualcú preocu-
pat podria pensar que hi ha el perill
que baixin les vendes del diari
Avui; que l'Avui és niés "nostrat",
que és el model de fideiitat a la llen-
gua; que manté clar el referent
nacional i nacionalista, etc; i que
seria una desgracia que deixés d'és-
ser un punt de referencia necessa-
ri per als "catalanistes" dels "Paï-

sos Catalans".
Responc amb una afirmació

central: El diari Avui és un diari
conservador, beat i mediocre al
servei dels interessos del pujo-
lisme i del "Partit de Montserrat".
En Jordi Pujol manté el secret
tancat amb set segells -que mai
trencarà -, el secret que explica-
ria quin fou el motiu - tràgic? -
que va obligar En Pujol a ofegar
les ànsies del catalanisme polític.
Si es trencaven els set segells, lla-
vors sabrien perquè va fer avor-
tar (Quina gràcia, ells que són ofi-
cialment anti-avortistes!) el res-
sorgiment de la premsa en català,
aquella premsa esplendent dels
anys de la República. L'Avui va

néixer com un fetos de diari. En
Pujol i els seus varen mantenir
l'Avui en un estat d'indigència
de manera que era un dels dia-
ris Inés miserables de l'Estat,
alhora que la plana major d'En
Pujol llançava a la mar una pluja
de milions amb aquell increible
Congrés de Cultura Catalana. Per
no ten ir, no tenia ni rotativa prò-
pia, aquella cosa. Allá el teníeu:
el diari en català era aquella
embafada de pa d'ordi. Havien
d'editar l'Avui a les premses d'un
altre diari, com a de manlleu.
Durant lustres, l'Avui era el
darrer a sortir al carrer. Encara
ara duu la tara de naixença. No
solament és conservador i nado-
nalment tebi; és un producte
periodístic mediocre.

I una darrera consideració.
N'Antonio Asensio, l'empresari
d'El Periódico, i el Grupo Zeta no
s'han decidit a fer aquesta passa
per sentiments "catalanistes". A
banda d'altres objectius no s'ama-
ga a l'hora de dirque "...les empre-
ses privades no només hi som per
a atendre el desig legítim d'obte-
nir beneficis..." El fet que hagi estat
una empresa privada la que hagi
decidit fer aquesta forta inversió per
una premsa en català posa a la I I mi
la insignificancia (o la traició?) de
la política del 1%110 de Montserrat.

Animals de companyia
Peixos tropicals
Aquaris i rèptils

Perruqueria canina
C/. General Luque, 252 (Davant la caserna militar)

Tlf. 88 03 48 INCA

L'ESTEL de Mallorca
EL DIARI DELS MALLORQUINS

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

En Bernat Mateu, amb un oncle seu, va
obrir fa 40 anys el Taller Llompart-Mateu
a la partió entre la barriada de so n'A-
monda i la des Cos d'Inca. Abans era
representant de la marca de cotxes SEAT.
Ara fa 20 anys que és Concessionari
Oficial de la marca RENAULT a la
comarca d'Inca.
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La duquessa d'Alba és molt respectada als pobles
d'Andalusia i Estremadura que són de la seva propietat.
A Ciutat, el batle Fageda també haurà de treure els
macers i el Sant Cristo gros quan arribin els "Ducs de
Palma" aquest estiu que ve.

Dominis de la Casa d'Alba. Uns homes petits que els
deien "Grandes", mataren i robaren per amassar grans
fortunes avui encara mantenen en la misèria i en l'en-
darreriment a gran pan de l'Espanya Castellana. Als
Països Catalans encara no hi tenen res, però comencen
a entrar-nos-hi per Eivissa.

RENAULT

Bernat Mateu
i Llobera

Avinguda
d'Alcúdia, 19

Telèfons
50 01 98
50 41 61
50 52 12

Fax 50 30 08

07300 INCA
(Mallorca)
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20.000 hectàrees i 45 títols de noblesa 
El feudalisme segueix ben viu als enormes latifundis de la casa Alba

Quaranta títols de noblesa, 20.000 hectàrees de terra, milenars d'obres
d'art, sumptuosos palaus medievals... L'impressionant poder  econò-
mic i aristocràtic de la duquessa d'Alba, na Caietana Fitz-James
Stuard, no sols s'ha mantingut intacte amb el pas del temps, sinó que

ha augmentat considerablement. A les propietats de la duquessa, que
té alguns dels latifundis més grans de l'Estat espanyol, encara sobre-
viuen costums feudals, i en els documents, tot esta fermat i ben fer-
mat.

N omés ella s'atreveix a dir
en públic que ha tingut tot
alió que ha desitjat en la

vida i a assegurar als seus 71 anys
que ha vist complits tots els seus
somnis de joventut i maduresa. La
duquessa d'Alba (descendent del
repressor dels Països Baixos) és el
cap visible d'una de les dinasties
familiars de més rancia nissaga de
Castella i un dels personatges més
rics de l'Estat espanyol.

Na Caietana d'Alba és pro-
pietaria d'un gegantí imperi econò-
mic, representat en els seus 45 títols
de noblesa (16 d'ells amb Gran-
desa d'Espanya), palaus, castells,
immensos latifundis i accions a
empreses (mentre la gent d'aque-
lles terres ha d'emigrar si no vol
morir de fam),la majoria de les
seves possessions localitzades a
Andalusia, Salamanca i Estrema-
dura, encara s'hi cultiva la terra en
règim d'amitgers, una manera de
producció propi del feudalisme en
que el poder de la noblesa i el capritx
dels "señoritos" és a l'ordre del dia.

Encara que els Alba eviten par-
lar del seu imperi econòmic el
millor del seu patrimoni comença
amb 17 possessions a Còrdova, 12
a El Carpio, on el 80% de la terra
és seva. En total hi tenen 4.000
hectàrees, a les que cal sumar-n'hi
5.000 més a Sevilla i importants
propietats a ni:lis, així com a
Estremadura, comunitat on les
seves possessions s'han vist man-
cabades per les espropiacions de
Cabra Alta i Cabra Baja que ha
obert una bretxa de 3.000 hecta-
rees,tanmateix encara disposa de
grans extensions de terra a Coria
i Abadia.

L'expropiació d'aquestes terres
fou un negoci rodó pera la duques-
sa d'Alba. Efectivament, per Cabra
Alta i Cabra Baja, dues finques de
seca de 2.588 hectàrees a la loca-
litat de Villanueva del Fresno
(Badajoz), la cosa va començar
l'any 1990 quan en Juan Carlos Iba-
rra va aprovar l'expropiació, però
la cosa se complica quan na Caie-
tana d'Alba va posar demanda per
reclamar un valor molt més alt que
el fixat pel govern estremeny. Els
tribunals reconegueren l'interès
social de l'expropiació d'aquestes
terres que des de 1932 eren treba-
llades per uns 400 colons, però
resolgueren que el Govern estre-
meny pagas a la duquesa 348
milions de pessetes per Cabra Baja
i 213 milions per Cabra Alta. Si
tenim en compte que en el cas de
Cabra Baja el govem havia pagat
77 milions de pessetes, veurem que
el negoci de la duquesa fou rodó.

Un altre negoci que ha desco-

bert la duquesa d'Alba són les sub-
venc ions Europees. Efectivament;
un grup de nobles terratinents
encapçalats per la duquessa d'Al-
ba, acapara la major part de les sub-
vencions del Fons Europeu de
Garantia Agraria (Feoga). A tra-
vés de les seves empreses fami-
liars, na Caietana Fitz-James Stuard
rebé l'any 1995 més de 373 milions

de pessetes en concepte de sub-
vencions per a 5.390 hectàrees de
cultius herbacis que aquesta noble
posseeix a nombrosos latifundis.

A Salamanca, els Alba dispo-
sen de 6.000 hectàrees, i nombro-
ses propietats repartides per
Madrid, Eivissa, Marbella, Sant
Sebastià, Ourense i A Coruhna, fin-
ques que sobrepassen les 20.000

hectàrees de terra.
Malgrat que l'any 1979 se

publica oficialment, per primera i
única vegada, la llista de contri-
buents amb major patrimoni de l'Es-
tat espanyol,on na Caietana Fitz-
James Stuard figurava en catorzè
lloc, a la duquesa l'irrita que diguin
que la seva fortuna puja a 200.000
milions de pessetes. "Que mas qui-

siera yo, cuántas veces hemos
dicho que esa cifra és dispara-
tada i que solo sirve para alen-
tar secuestros", va assegurar al
gran duquessa, que sap que ha estat
amenaçada per l'organització terro-
rista ETA i que encapçala la llista
de possibles segrestats.

La duquessa d'Alba és pro-
pietaria d'importants palaus i cas-
tells. El Palau de Liria al carrer Prin-
cesa de Madrid amb més de 200
dependències i 26 grans salons,
cada un amb un nom, el palau de
Monterrey de Salamanca que es una
fortalesa de tres plantes d'ús privat,i
avui és una de les atraccions turís-
tiques de la comarca, té una exten-
sió de 1.061 metres quadrats, aquest
palau del segle XVI fou declarat
monument artístic nacional.

Al palau de Las Dueñas de Sevi-
lla, és on la duquessa passa el seu
temps i on se troba verament
A aquest lloc, que es la caserna gene-
ral de les seves possessions anda-
luses,(robades als andalusos durant
la reconquesta),hi ha bona part de
la història familiar.
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Solidaritat amb els joves felanitxers
Les JERC ens sumam a les crítiques d'altres associacions a les sancions imposades per la Senyora
Catalina Cirer, delegada del Govern espanyol, als joves felanitxers que escridassaren a "Matas & cia,",
fent-se cómplice d'aquesta manera de la repressió protagonitzada per la  Guàrdia Civil als esmentats
joves.
Consideram que aquesta actuació repressiva de la  Guàrdia Civil i les sancions imposades, són part d'un
muntatge polític per acabar amb la suposada llibertat d'expressió, fet propi d'una societat pre-dicta-
torial.
Contra l'autopista, contra l'atur, contra la repressió, contra Espanya, contra les jerarquies, contra la
monarquia, contra la corrupció, contra noves urbanitzacions (sobretot si es tracta de complexos resi-
dencials per a caps d'estat) etc.La societat té dret a manifestar-se per totes aquestes coses, i aquest és
un dret que no ens treuran facilment.

Mateu Mas, Comunicacions JERC-ILLES

Sentència cas Filesa
Unió Mallorquina considera positiva la sentència dictada en relació al finançament il.legal del PSOE.
Això és una demostració més de la normalitat democrática i per això ens congratulam del normal fun-
cionament del sistema en que vivim, sense entrar en consideracions sobre les penes de presó imposa-
des.
Unió Mallorquina recorda una vegada més la conveniència de posar a debat la promulgació d'una llei
de finançament dels partits polítics que s'adeqüi a la realitat en que vivim i que permeti que casos com
el de Filesa, que afecta al PSOE o el cas Túnel que afecta al PP no és tornin a repetir.
UM confia igualment que els assumptes pendents del Tribunal Suprem que afecten a la corrupció del
PP balear, siguin jutjats amb el mateix rigor professional.

Unió Mallorquina Secretària de Comunicació.
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Mestratge de la saviesa per a la vida
RECULL DE RICARD COLOM

"Els problemes són oportunitats per a demostrar allò que
hom sap".
(Duke Ellington,1899-1974, compositor i músic de jazz
nordamericá).
"Estirant els fils, se'n treu l'entrellat".
"l'experiència és la mare de la ciència".
(Refranys catalans).
"Aprendre a observar és l'aprenentatge més llarg de totes
les arts".
(Edmunt Goncourt 1822-1896 i Jules Goncourt 1830-1870,
escriptors francesos).
"Per a trionfar en la lluita de la vida hom ha de tenir una
gran intel.ligència o un cor de pedra).
(Màxim Gorki, escriptor rus,1868-1936, a Moscou).
"La grandesa d'un home no és pas mesurable pel terrenys
que ocupen els seus peus, sinó per l'horitzó que albiren els
seus ulls".
(José Martí, independentista cuba fill de valencians del
raval de Benimaclet, mort en combat contra l'imperialisme
espanyol el 19-5-1895).
"No cal tenir en comptes el passat de ningú. 1-lom no és mai
massa vell per recomençar sa vida, i no cal cercar que allò
esdevingut Ii barri el pas per a ser alió que és o esdevindrà".
(Miguel de Unamuno, 1864-1936, escriptor basc mort
arrestat pel nazi Millan Astray).
"L'única educació eterna es aquesta: saber prou cert qual-
com com per gosar-ho dir a un nin".
(Gilbert K. Chesterton, 1874-1936, escriptor britànic).
"Els consells de la vellesa són els raigs del sol hivernal:
donen claror, però no escalfen. ¿Com voleu que l'edat
madura persuadesca l'adolescència que l'amor és fugis-
ser?".
"Tres principis que convé seguir: horror a la hipocresia;
desig de comprendre; respecte a l'enemic".
(André Maurois, 1885-1967, escriptor francés).
"Preferiria tot el patiment dels altres afegit al meu, abans de
no guanyar la saviesa mitjansant la qual tot em fos indife-
rent".

(Lanza de Vasto, deixeble europeu d'en Gandhi, activista
noviolent contra el genocidi francés a l'Algèria cap als anys
'50).
"Vull recordar-ho tot, vull copsar-ho tot. I sempre em trob
com abans, trist com la vida i resignat com la saviesa".
(Giovani Papini, escriptor catòlic italià de principis del s.
XX).
"El camí de l'excés condueix a la saviesa".
(William Blake).
"De l'amargor que la vida en deixa i de la dolçor quenosal-
treshi posam per natural bondat o per estudiada resignació,
al nostre esperit, está composta eixa dolo amargor, quali-
tat d'enlairada prosàpia espiritual que és tolerància en la
vida i humorisme en la literatura. L'esperit de qui ha barre-
jat l'amargor de la vida amb la dolçor del cor generós és,
quan yo ha caigut en una gran ánima, comprendre-ho tot i
perdonar-ho tot".
Jacinto Benavente, escriptor madrileny, 1766-1954).
"L'escriptor deu a les seves privacions alió millor del seu
art".
(J. Chardonne).
"El món es troba ple de camins, pea) tots es troben inter-
ceptats". (Noel Clarasó).
"Abans que la meya ánima no m'aconsellás, em trobava
com esmussat, i sentia feblement, esmaperdut entre el gui-
rigall i el crit. Ara, puc escoltar serenament el silenci i hi
puc oir els himnes dels temps que exalten el cel i revelen
els secrets del Sempre-més".
"Deixeu que qualsevol que hagi d'esdevenir mestre d'ho-
mes comenci per ensenyar-se a si mateix abans d'ensenyar
l'altri; i deixeu que ensenyi amb l'exemple abans que per la
paraula. Car qui s'ensenya ell mateix i endreça els propis
camins és el més digne de respecte de tot el món".
(Jubran Khalil Jubran, 1883-1931, poeta, filòsof i artista
libanés).
"Nigú no ha esdevingut gran per imitar".
(Samuel Jonhson,I709-1784, escriptor anglés).
"Viure en societat sempre ens doldrà".
(Fernando Savater, filòsof basc actual).
"La manera de viure és el resultat d'un parell de forces

opostes: el propi esforç per atènyer l'ideal i la inèrcia del
propi passat".
(Lev Nikoláievitx Tolstoi, entrevistat per Harold Williams
el 9-2-1905).
"El bé pot resistir derrotes, el mal no". (Rabindranath
Tágur, 1861-1941, poeta bengalí, a Calcuta).
"Dormia i vaig somniar que la vida era bellesa, despertí i
m'adoní que ella era deure".
(Immanuel Kant, 1724-1804, filòsof alemany).
"Acull amb ànim seré la mescla de béns i de mals, i veuràs
com Déu ref l'equilibri en els esdeveniments".
(Marc l'Ermità, cap. 159 dels "200 capítols sobre la llei
espiritual", s.V).
"La saviesa de la vida rau en l'eliminació d'allò que no és
essencial. A reduir els problemes de la filosofia a uns pocs
tan sols: el gaudi de la llar, de la vida, de la natura, de la
cultura".
(Lin Yutang, escriptor oriental, s. XX).
"El món és dur i cruel. Ningú no sap per qué som ací ni on
anam. Ens caldria copsar humilment la bellesa de la quie-
tud, esforçar-nos per travessar la vida sense fer soroll, a fi
que l'atzar no s'adonás de nosaltres, i cercar l'afecte de ser
senzills i ignorats. Parlar poc, viure amagat al nostra racó;
vet ací la vera saviesa".
(Somerset Maugham, literat europeu, s.XX).
"Si no saps on vas acabarás enlloc".
(Anònim).
"La saviesa prové d'escoltar; de parlar el penediment".
(Proverbi italià).
"No perdre el temps. Defensar la sensibilitat, Tenir cura de
la creixença interior".
(R. d'Harcourt).
"Qui ha estat mort per les passions no compren el consell
ni tampoc acull el conjunt de l'ensenyament espiritual".
(Talasi de Líbia, s. VII, "Centúries" 3:40).
"No existeix res arreu el món que sia insignificant".
(Friedrich Shiller, literat alemany, 1759-1805).
"Temer el pitjor és sovint el mitjá per posar-hi remei".
(William Shakespeare, 1564-1616, el major dramaturg
anglès).

La prohibició
JOAN E MIRA. PAÍS VALENCIÀ

Recordava Rafel L. Ninyoles no fa molts dies que els valencians vivim
enmig d'una ventada d'irracionalisme que la racionalitat de les institu-
cions acadèmiques tracta vanament de contrarestar. Ninyoles és un bon
observador de patologies socials, i més d'una vegada diu les coses que
cal dir, Sense èxit visible, de moment, com ens passa a alguns altres. Espe-
re que arribaran temps millors per la raó, i pitjors per a les sectes. Si no,
la vida seria massa trista i no fariem més que escoltar Bach (els qui toquem
el piano), llegir clàssics i viatjar buscant aires més bons de respirar.

Ara, però, comença el curs, i comença amb irracionalitat i amb violèn-
cia. No de part només de la secta, com és habitual, sinó de part del poder
públic, responsable del bé comú, i de sostenir la raó. Comença amb la
prohibició d'exposar, en els llibres de text d'una determinada disciplina,
certes veritats o fets que són universalment compartits en el camps d'a-
questa mateixa disciplina. El departament d'Educació i Cultura d'un Govern
legal ha prohibit que, ací, els alumnes  sàpiguen o estudien coses que en
qualsevol part d'Espanya o d'Europa podrien estudiar o saber. Que les
actuals llengües romàniques de la península Ibérica es van estendre de
nord a sud (i que per tant la llengua dels valencians vingué de Catalun-
ya) és un fet tan elemental com la configuració del sistema planetari o
els rudiments de la paleontologia. És clar que hi ha sectes que neguen l'e-
volució de les espècies, o que defensen que la terra és el centre de l'uni-
vers. Tanmateix, en cap país d'Europa el poder d'una secta, i del seu diari,
obliga a suprimir dels llibres de text l'evolució o la definició de la terra
com a planeta. Excepte en aquest país nostre. I no passa res: ja se sap que
ací els partits de l'oposició s'ocupen només de coses importants.  Però la
violència contra la raó és la més profunda de les corrupcions civils. I fins
ací hem arribat. De moment, perquè després d'això, tot és possible. S2



Jean León-Reserva 1990
Cabernet Sauvignon

j
ean León era un conegut restau-
rador de Beverly Hills que, a la
década dels seixanta, decidí aga-

far els seus estalvis i donar vida a un
celler que portás el seu nom. 1, afortu-
nadament, decidí instal. lar-se al Penedès,
no se sap ben bé per qué. Va jugar fort
en el camp de la viticultura i es con-
vertí en un dels pioners en la introducció
de les varietats franceses, com el Caber-
net Sauvignon i el Cabernet Franc, pro-
vinent de la prestigiosa zona del Médoc,
per elaborar els seus negres, i el Char-
donnay per als seus blancs. No  trigà
gaire en aconseguir vins molt interes-
sants, fet pel qual ha arribat a crear escola a la DO Penedès.
Jean León ha demostrat que al Penedès s'hi poden elaborar

bons i interessants vins negres, els
quals trenquen el monopoli de bancs i
caves d'aquella zona.
JEAN LEON 1990 ha estat elaborat
amb les varietats Cabernet Franc i
Cabemet Sauvignon. Després de roman-
dre vint-i-quatre mesos en bóta de
roure americà, sha obtingut un vi de
color cirera madura, amb aromes inten-
sos, propis de la varietat. En boca és
ample i té una adequada anega táni-
ca, amb un final llarg i bo. Es tracta
d'un vi que es troba en el seu punt òptim
de consum, tot i que encara pot evolu-
cionar una mica en botella. El seu preu

aproximat de venda al públic és de 1.500 pessetes. Cháte-
au León. Tlf. 93 899 50 33. 12 Francesc Grimalt

1111;::`41 s'N 1, 4 1,4gM,y

talai

oit El 	SERVIAUTO
OPEL ARENAL S.A.

SERVEI OFICIAL

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

Dimarts

I ven- -d9 (91

tancat

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

NO A LA IMPOSICIÓ DEL CASTELLA

NO AL GENOCIDI LINGUISTIC CONTRA LA LLENGUA INDÍGENA

ESTIMA EL TEU PAÍS, ESTIMA LA TEVA LLENGUA.

TENIM DRET A SER ATESOS EN LA NOSTRA LLENGUA.

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'Llostalot

BAR-RESTAURANT findrom
ESPECIALITAT EN

Arròs brut • Paella • Cordon blue • Bistec al pebre • Sipia
Con/lla falle( • Escalopa • Llenguado Meunier • Carns i Peixos

c/ Grua, 6 • La Ribera • Can Pastilla • Tel. 26 10 73

Sortida 10 autopista (dimarts tancat) 

TENNIS
SON RIGO      

Ten nis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Gimnás      

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

zw; AGON  

ENVELATS BALCÓ - TERRAÇA - CAPOTES-
ENVELATS PLANS - COBERTORS PISCINA -

LONES - TREBALLS A MIDA
Aragó. 112 - baixos
Telèfon 27 01 00
	

07008. Palma de Mallorca 

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

CUINA MALLORQUINA

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

111

REPARACIÓ DE COMPRESSORS FRED,
BOBINATS DE MOTORS ELÈCTRICS,

BOMBES SUBMERGIDES, ‘i%
GRUPS DE PRESSIÓ,

FEINES DE TORN I RIBOTEJAR

Sucs i Granissats de
Fruites Naturals

C/. Dragonora, 24
07600 EL ARENAL (Mallorca)

Tel. y Fax: (971) 44 32 19
Móvil: 908 73 97 25

SOMATIC, A.M.D. S.L.

Espremedora automática ele Fruites Naturals -
Gra nissadora ele Fruites.

Amb només prémer un bot45, obtingui, en cinc segonsi el suc de qualsevol fruita.
No solo esprem, sitió que també premsa i filtra amb el maxim aprofitament

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

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

RESTAURANTE

ea 5-a 41

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

ASSESSORIA FISCAL-LABORAL

Francisca Roig Riera
Graduado Social Col. n.' 374

C/. Cannas, 48 8j.
TU. 26 18 74
S'Arenal de Mallorca

RIGO

Camí dels Reis, s/n Passatge Particular
Tlf. 76 01 50 (3 linees) - Fax 76 02 28 - 07009 SON CASTELLÓ

Tlf. 31 04 63 - Fax 31 31 07 - Polígon can Bufill - EIVISSA (Illeá Balears)
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ANUNCIAU-VOS DE FRANC A l'11V112 de Mallorca

Nom 	 DNI 	

Cognoms 	 Tel. 	

• Escriviu un sol anunci per cupó

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

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
I'llernia. de Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenai de Mallorca

14 15 DE NOVEMBRE DE 1997 19w4alln, de Mallorca 

PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Llog per dies apartament a Pal-
manova. És ideal per trobades
amoroses. Tel. 469441.

Deixaria cambra doble a casa
compartida, jardí i hortet. Molt
económic. Preferentment gent
jove. A Santa Ponga, urb. Galat-
zó. Tel. 671419.

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

Lloc solar de tres quarterades al
carrer de les parcel «les de s'A-
renal, apropiat per a restaurant
o gran superfície. Tel. 660484.

Per no poder atendre, se tras-
passa restaurant en ple rendi-
ment a Badia Gran. Tlf. 741191.

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 sardanas.
Tel. 753559.

Si vols fer feina amb els àngels,
apunta't al "Taller deis 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. Garrar Nou, 5,
Maria de la Salut.

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

Bugaderia Lliterma. Autoservei,
rentat en sec i en ba-nyat, nete-
ja de catifes, servei ràpid. C/ Vir-
gili, 17. Tel. 266331. Can Pasti-
lla.

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

Pneumàtics Son Ferriol. Equili-
brat de rodes, canvi de rodes i
pegats, alineament de direccions
assistida 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.

Cerc feina per fer a ca 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 qual-
sevol peça de vestir, cortines, coi-
xins, etc. Tel. 771005.

Es passen treballs a máquina i
per ordinador. Netedat i rapide-
sa. Tel. 771005.

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

Gabinet de 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 pos-
sibilitat. Miguel A. Rodríguez.
Poeta Juan Boscan,4-4c-18013
Granada.

Venc figures de guix per a deco-
rar. Cinquanta models diferents.
Preus sense competencia. Des
de 150 ptes. unitat. Servei a domi-
cili. Comanda mínima 5.000 ptes.
Truqueu els horabaixes ivespres.
294444.

Cerc feina per guardar nins a la
comarca de Cala d'Or. Tlf.
842156.

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

Vull deixar d'ésser esclau dels cas-
tellans. Cap partit polític m'ajuda
a aconseguir la llibertat. 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 allotesl ens agradaria car-
tejar-nos amb gent de tots els PM-
sos Catalans, des de Perpinyà a
l'Alguer, les Balears i València,
de 17 a 21 anys. Escriviu-nos les
vostres contribucions per la inde-
pendencia i de segur que forma-
rem una gran penya catalanista
i independentista. lsaben Canela
i Cinta Arasa. Apartat 129-43830
Torrendenbarra.

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

Ens agradaria cartejar-nos amb
al-lots i al-lotes que com nosal-
tres estiguin penjats/penjades
per Lax'n 'busto i que defensin la
nostra llengua. Raquel Llagoster-
a Costa. Gardenia, 4-08880 Cuba-
nas.

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 habi-
tacions i dos banys. Cerca'm al
462536. Ferran.

Hola! Som una al -Iota 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 i responsable de
53 anys. S'ofereix per cuidar
senyor major i atendre'l en totes
les sayas necessitats. Per entre-
vista podeu escriure a n'En Car-
ies. C/ Reis Cató-lics,31-07008
Ciutat de Mallor-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 estrange-
ra, se relacionaria amb mallor-
quina de 35 a 45 anys. També
podria ser estrangera, paró mai
forastera. JABP. Apartat 161-

07600 s'Arenal.

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

Jove de 29 anys, fadrí, amb
estudis universitaris, agradós i
simpàtic, desitjaria conèixer
al «Iota formal de 20 a 27 anys.
M'agrada el ball de saló i som
bastant actiu. Anima't i escriu-
me a l'apartat 690 de Ciutat.

Estudiant de ciencias polítiques
de 26 anys. Som independen-
tista andalusí i m'agradaria man-
tenir correspondencia amb inde-
pendentistes catalans. Antonio.
Apartat 74 Sant Fernando
(Cádis).

Hola! Soc un noi de 12 anys. En
dic Josep i soc del Barça. m'a-
grada el futbol i el bàsquet. Vol-
dria cartejar-me amb alguna per-
sona. Sóc català. Escriviu-me.
Josep Chillida. C/ la Bassa, 23
43530 Alcanar (Tarragona).

Hola, Em dic Raquel i tenc 14
anys. Tenc ganes d'escriure'm
amb gent de 14 a 16 anys. Si
vols escriure'm... Raquel Gonzá-
lez-C/ Ansel Calvé, 13, 1" 3'-
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona).

COMUNICATS

La Generalitat de Catalunya ofe-
reix a entitats i de franc llibres,
fulletons i material informàtic
sobre la nostra història nacional.
Per rebre'ls, cal enviar una sol-lici-
tud a la Generalitat fent esment
de l'entitat, adreça, telèfon, l'ús
que hom en pensa fer i el nom
complet del qui fa la petició amb
la signatura i segell de l'entitat.
Molt indicat per a professors
d'història, ciéncies socials, català,
centres d'ense-nyament, biblio-
teq ues...

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 aquellas que
vulguin liudar contra l'invasor,
contra els traïdors, contra l'ex-
plotació obrera, i per una terra
!Hure i catalana, els Maulets te-
nim obert l'apartat de correus 349
C. P. 43480 de Salou (Tarragona),
per a qualsevol informació o
col-laboració contra l'ocupant.

Si voleu rebre una subscripció gra-
tuïta al Butlletí de la Fundació per
Ja Pau (entitat contra l'arma-
mentisme i la guerra) podeu
adreçar-vos al teléfon (93)
3025129 o al carrer Pau Claris,
89, Barcelona 08010.

Si voleu rebre llibres en català
gratuïts sobre diferents temes
d'actualitat, socials o teológics,
sols us cal escriure a Cristianis-
me ¡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 països 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 Carreras, 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 català 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 Vibres, gratuïtament.
a tot aquell que els els demani,
al voltant deis drets i história de
la comuna patria catalana. Podeu
escriure a l'Apartat 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 Russinyol
1, àtic. 07012 Ciutat de Mallorca.

Estam interessats en un intercanvi
cultural amb persones i institucions
deis Països Catalans que desit-
gin informar-nos sobre el passat
i el present del dits països i esti-
guin interessats en qüestions vin-
culadas a l'Argentina. Escriviu-nos
a: Baigorria 1337 .200 Rosario-
Argentina.

Acció Cultural del País Valencià
i el Bloc Jaume I ja és a Internet.
Si voleu intercanviar propostes
d'acció i lluita, o informar d'acti-
vitats, etc., podeu connectar:
ACPV @vIc.servicom-es

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

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

Grup que té com a finalitat acon-
seguir la máxima difusió de inda-
pendentisme arreu de la nació
catalana vos enviará mostres de
material editat. Esperam les vos-
tres idees i la vostra col -labora-
ció. Escriviu a l'Apartat 13.203-
08080 Barce-lona.

Subscripcions gratis a cómics en
català per a nins de 6 a 10 anys.
"El Llaüt de Xàbia" -Apartat 53-
Xàbia 03730 Patrocinat pel Mag-
nífic Ajuntament de Xàbia.

Cursos gratuïts de llengua anda-
lusa. Podeu adreçar-vos a: LLEN-
GUA (Enseniansa a Dittansia
de'la Yenwa Andalussa) P. Pedro
Romana, 1-4-2-14007 Còrdova.

Si ques recibir el Puxa Asturias
en to casa, y de baldre, sólo tie-
nes qu'enviar la direicion a: Ende-
cha Astur-Puxa. Cai Llangreu, 10,
22-Xixon 33206-Asturies.

La meya collecció té 20.000
adhesius polítics. Faig exposi-
cions. Crec persones que hem
facin arribar enganxines de l'Es-
guerra Revolucionaria. Paniello-
Apartat 139 - 22400 Monsó-
Osca.

Necessit vaqueria de devers 4
quarterades per llogar al pla de
sant Jordi de Ciutat. Telefonau-
me al 821405 horabaixes.

"El Full" és una publicació inter-

Motos

Salom
Jeroni Pou, 9 • Tel. 468136
Tomás Forma, 24 • 462686

na de l'Associació Roca i Ferra-
res. Si voleu rebre'l gratuïtament
comuniqueu-nos el vostre nom
i adreça: Apartat de correus
9247, 08080 Barcelona.

Lluita, la revista de l'indepen-
dentisme valencià és a Internet:
http: //www.estelnet.

Els damnats a mort als Estats
Units tenen dues planes a Inter-
n e t www. en. com/penn-
pals/drow. html www2. dcci.
com/lñffilwr/inmates. Index.
html.

Si voleu afiliar-vos a sindicats
nacionals catalans: C. S. C 93
4541188.

El Centre d'Educació d'Adults la
Balanguera de Ciutat t'ofereix
classes de: cultura general, gra-
duat escolar, preparació oroyas
de FP1 administratiu i sanitari, cur-
sos de lleure. Truqueu de dilluns
a divendres, de 10 a 13 h. al
730265. Queda clar que l'oferta
és pública. Ho paga Espanya
amb els nostres doblers. Aprofi-
teu-vos-en.

Cerc artistas (pintors, escultors,
etc.) per exposar a local nou a
Felanitx. Els interessats podeu
passar pel carrer Guillem Timo-
ner de Felanitx (Café Es Museu)
de dimarts a diumenge.

Oferim de franc cursos bíblics i
subscripcions a revistes cristia-
nes en català: Ajuda Evangélica
deis Països Catalans. Apt. de
Correus 1.022. 12995 Castelló.
Tlf. (964) 207607.

E Is Castellers de Mallorca, naces-
sitam gentil Si t'agrada passar-
ho bé. Si vols tenir nous amics
sans ¡saludables. Si t'agrada fer
pinya amb un projecte nou: Fes-
te Castellar!! Vine a veure'ns!!
Assagem els dissabtes a l'Escola
d'Adults son Canals. Carrer son
Canals,10: Telefon 452414, Isi-
dre.

BORSA DEL
MOTOR

Si vol un cotxe nou de la nostra
gamma, véngui i en parlarem.
Agéncia 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. Gratifi-
caré amb 25.000 ptas. per cada
cotxe. Tlf. 630286.

Desaparegut Peugeot 106 vermell
PM-8654-BZ. Es gratificará amb
25.000 ptes. Tfl. 630286.

VENDES

Venc piano marca TLEYEL, un
quart de coa, en bones condicions.
Mig milió de pessetes. Tlf. 939
373 151.
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Luis López Bordetas
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C/. Costitx, 7 - Tlf. 50 10 35
C/. Pau, 10- Tlf. 50 43 16

CE l•sl "FRIE
PI77ERIA - CAFETERIA - SNACK

MENÚS 1 VARIATS

BOCA
Som especialistes en "Chuletón de Avila"

CL Santa Maria la Major, 20 - Tlf. 501603 INCA

C/. Llorenç M. Mirón. 20- 07300 INCA Telt.: 50 70 45- Fax: 50 51 58 Línea Directa: 50 72 05

Tintorería 1 Rentadurla

MARGARIDA I M.  ANTÒNIA PRATS

st›I's 1 44 el
oo

C/. Santa Catalina Tomás, 11 - Tel. 88 06 98
07300 INCA (Mallorca)

Miguel Munar Ramis
FERRER SERRALLER

Carrer de les Germanies, 112 - Tlf. 50 10 40 - INCA

TALLERS
COSME REUS

MECÁNICA - ELECTRICITAT - REVISIONS
Carrer del Barco, 18- 07300 INCA (Mallorca) Tlf. 50 02 53

'11211 de Mallorca	 15 DE NOVEMBRE DE 1997 15

LIBRES QUE CAL LLEGIR

evolta, de M. López Crespí, un llibre  bàsic en la poesía mallorquina  contemporània
ARTOMEU FIOL, ESCRIPTOR

iquel López Crespí: sense

bdicar mai de les seves

onviccions de sempre

Revolta, com la práctica totali-

at de la nonihrosa obra del seu autor

el qual, a cópia d'ofici. de tenacitat

de paciencia, ha assolit la gesta, més

viat insólita entre nosaltres, de viure

l'ella. de yi tire de la seva escriptura

sense abdicar mai de les seves con-

iccions de sempre)-, difícilment es

ot llegir com a mera literatura. Al

larrere o al davant de tot el que ha

et Miguel López Crespíhi ha un fer-

ent moral decididament actiu i

ompromés, el qual, segons quin sigui

1 capteniment o la posició de qui

s'hi encari, resultará una mica mor-

ós o fins i tot quasi sectari o, ben

al contrari, d'una rabiosa i actualís-

sima salut. En el benentés que aquells

que es sentin inclinats a titllar-lo de

sectari poden perfectament, al seu

torn, esser qualificats de sectaris de

signe contrari. Perquè, en definiti-

va, tot garbellat, hi ha tant dé secta-

risme de dretes com d'esquerres. I,

per descomptat, ningú es troba, ange-

lical, au-dessus de la mélée.

Un radical condicionament ètic

Degut a aquest radical condi-

cionament ètic, la importància del

qual en l'obra de López Crespí sem-

bla difícil d'exagerar -i encara que

tot text que queda és ben capaç de

presentar-se per si mateix-, degut

també al marc referencial o a l'es-

cenificació de les parabóles en una

cultura tan allunyada com la xinesa

finalment, a un procés d'elabora-

ció molt demorat i gens senzill (el

nostre poeta i narrador certament no

viu en el millordels mons possibles!),

tal vegada no li vagi del tot mala-

ment la pobra companyia d'aquesta

mena d'exordi, per molt que -per

manca de competència de qui el fa-

no pugui ajudar al lector més que de

manera massa limitada.

Tota ética ho és, social, o no és

ética

És creença p. „u generalitzada que

el pensament rigorós o, al capdavall

o al capdamunt, la filosofia, reque-

reixen un ambient d'una certa pau

per a poder practicar-se plenament.

Però les injustícies i les guerres i les

malvestats, o la sevícia generalitza-

da, també poden suscitar o fomen-

tar el seu conreu. Perquè potser

convé recordar que no tota filosofia

és metafísica o ontológica. Així, no

és cap casualitat que l'esclat de la

filosofiaclássica xinesa coincidís pre-

cisament amb els carnatges i les atro-

citats del període històric tan ade-

quadament conegut corn dels regnes

en lluita -que acaba l'any 221 aC.

amb la unificació de l'immens país

sota la ferula dels senyors de Qin-

ni tampoc ho és que les diverses esco-

les que la conformen (i que dos mil

o dos mil cinc-cents anys després no

semblen tan confrontades com volen

suposar els entesos comentaristes)

coincidesquin del tot en donar una

transcendència i una funcionalitat

bàsiques o primordials a la política

i a l'ètica social -si és que el qualifi-

catiu d'aquest no és una redundàn-

cia, ja que tota ética ho és, social, o

no és ética.

Seguint l'exemple de Bertolt
Brecht

No ens hauria de sorprendre

gens, doncs, que Miguel López Cres-

pí, persona generosa i inquieta, que

no ha rebutjat mai els compromisos,

sens dubte l'escriptor més fener que

tenim actualment al regne de Cavor-

ques enmig del mar, la formació auto-

didacta del qual correspon a un altre

període -aquest ben acostat en el

temps!- de forta commoció moral i

de fonda inquietud política i social,

seguint una mica l'exemple de Ber-

tolt Brecht -dramaturg i poeta de gran

popularitat entre el jovent com-

promès fa trenta anys però avui més

aviat menystingut, com si la seva

extraordinaria qualitat literària hagués

quedat inutilitzada o almanco feta

malbé per la seva adscripció ide-

ológica-, s'hagi inspirat en les pecu-

liars formes expositives i en els con-

tinguts morals, sempre preocupats per

la bona marxa de la cosa pública,

d'aquells pensadors aparentment tan

allunyats per?) de fet, paradoxal-

ment, tan acostats. Al cap i a la fi,

dos mil anys i escaig d'història no

afecten massa a unes valoracions

morals bàsiques. La posta en esce-

na d'un Zhuangzi o d'un Me-ti o Mo

Di, per altra banda, conserva tota la

seva força i efectivitat pedagógica o

comunicadora, que és tant com dir

la seva eficàcia poética.

"Puc donar algun testimoni, la
quantitat de feina -i de

redaccions- que, per
circumstancies exògenes, el
llibre ha necessitat per a arribar
al seu estat actual". (Bartomeu
Fiol)

I no és que l'escriptura o l'ela-

boració del text que ara encetaràs

hagi estat gens directa o senzilla.

Més aviat sorprèn. en puc donar

algun testimoni, la quantitat de feina

-i de redaccions- que, per cir-

cumstàncies exógenes, el llibre ha

necessitat per a arribar al seu estat

actual. La veritat és que la capaci-

tat de l'amic López Crespí esborro-

na un poc.

Revolta: premi Ciutat de
València de poesia 1994

La primera versió correspon a

un recull de paràboles o petites pro ;

ses -concretament XCIII- que por-

ten el títol de Gangzu, el mestre.

Aquest text va servir de base a una

primera versificació de Revolta,
que va donar com a resultat qua-

ranta poemes. Cansat de que aquest

llibre concorregués sense cap resul-

tat a un bon nombre de premis en

la nostra llengua -i de que dormís

dins els calaixos d'alguna editorial

cavorquina-, López Crespí el va

repastar i traduir al castellà, amb el

títol magnífic de Grietas en el már-

mol, i va guanyar el premi Vicente

Gaos en la XI edició dels premis

convocats per la Ciutat de València

l'any 1994. No satisfet, malgrat

aquest triomf, amb el destí del poe-

mari, de nou ha tornat a picar-hi

esquerda de valent i la present ver-

sió definitiva, en català, és, doncs,

fruit de tota la feinada que acabam

d'esmentar.

Les tesis fonamentals de Revol-
ta no es disfressen o dissimulen gens.

Destaquen per la contundéncia de

la seva formulació "Un escarment

en cada generació", "Lluny dels

servils", "La pau de l'Emperador",

"Diverses formes de revolta", "La

nostra perdició" o "La saviesa".

"Filòsofs de palau", el darrer poema

del llibre, ho resumeix molt efi-

caçment en els quatre versos finals:

En l'experiència d'un dels esclaus

que basteixen la Gran Murada

hi ha més veritat que en totes

les màximes dels filòsofs de palau.

Bartomeu Fiol (18-V1-97).

SEBASTIÀ PASTOR
MARTOS

Taller mecànic
Compra venda de
Vehicles d'Ocasió

Gran Via Colom, 165
TIf. 50 04 01 INCA



Fa 24 anys que en Damià Martorell
obrir la Botiga Martorell a la barriad
des Cos d'Inca. Ven ornaments i patron
per fer sabates.

En Miguel Seguí de Caimari, fa un any
i mig que regenta la Perruqueria d'Ho-
mes Seguí a la barriada de so n'Amonda
d'Inca. En Miguel va fer feina durant 4
anys a la Perruqueria Joan & Xesc de
Ciutat.

N'Antònia Cerdà és la madona de del
Magatzem Tablmar S.L. just devora el
Cememteri d'Inca. Ven parets interiors,
guix, sótils etc.

XAPISTERIA

RAMON CAPÓ PLANES

Carrer J. Maria Sert, 22-24
Tel. 50 59 34 - Particular 50 26 38 - 07300 INCA 
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A la capital Assíria (i Espanyola)
Ai de la ciutat sanguinària,

carregada de mentida i de rapinya,
que no es fartava de saqueigs!

Esclafit de fuets, estrèpit de rodes,
galop de cavalls,

trepidar de carros de guerra!
càrrega de cavalleria,

brillen les espases,
llampeguegen les llances.

Ferits arreu i muntons de morts!
Cadàvers incomptables,
tota la gent i ensopega!

Nínive, la gran prostituta,
que fascinaves per la bellesa

i per les arts de bruixeria!
Ja que venies pobles prostituint-te

i nacions a preus de bruixeries,
ací ens tens contra tu![...]

Abocaré immundícies damunt de tu,
t'avergonyiré, faré espectacle de tu.
Tot aquell qui et vegi fugirà dient:

"Nínive ha quedat devastada,
i qui se'n compadirà?

On trobarem algú
que vulgui conhortar-la'?"1 - ...1

La teva gent era incomptable com les llagostes,
1...1Els teus funcionaris

eren nombrosos com els saltamartins.[...]
Tots els qui en sentiran parlar

aplaudiran el teu desastre.
Perquè la teva maldat,

¿,qui no la sofrida dia rera dia?
Profeta Nahum 3:1-7, 15,17,19)

Els vult estats hereus de l'Imperl del mal: Portugallza, Astur-Lleó, Bascónia
Castella, Andalusla, Aragó, Catalunya I  Canàries.

—El- DomiNGo PUJE. Ln

TECE- y mE LLEVE

ON fvf7-0 : HABI:im Ji/M7-APo

61_ 0EfFit_E o( ¿,9 VICToRm
y z.,, Fi E frA DE IA RAZA .

L'estaca de la "Hispanidad" —1997—
Un any més els tabals dels nazis han sonat per a celebrar "el dia de la

Hispanidad" rellançat p'en Franco, quan el III Reich dominava Europa,
amb motiu de la visita de dos dels màxims capitostos hitlerians.

Han coincidit, com de costura, el "dia de España" amb la celebració
del genocidi de l'Imperi contra els amerindis, amb la diada de la Guardia
Civil -"columna vertebral de España" segons tot l'espanyolisme de dre-
tes imperials- amb la de la seva "patrona", "la Pilarica", un ídol que també
és la "patrona" de Saragossa (=Caesar Augusta, en el Ilatí de l'Imperi).

No sols veiem mort i imperi pertot el significat del 12 d'Octubre, sitió
que també el celebren així: desfilades militars aparatoses a Madrid amb
avions tirant aparatoses fumagueres "rojigualdas", medalles i banderes a
dojó, inscripcions ultres ("honor a todos los muertos per España" hi Ile-
girem), en fi. tota la parafernalia nazi-franquista de l'Imperi inquisitorial
de sempre. En resum: "tenim la força per impedir la vostra Ilibertat" és
el missatge descarat, i això als qui hem de pagar tots aquests deliris patrio-
ters. Ells s'emborratxen i damunt els hem de pagar el compte.

Però, "si estiram tots contra ella caurà'. I apareixeran l'Estat Català,
el Basc, el Gallee, el Canari-berber, l'Aragonés el  Castellà, l'Andalús i
l'Astur-Lleonés: 8 estats successors de l'Imperi de Torquemada, Felip V,
Franco i Aznar. 12

JAUME TALLAFERRO.

4,70Y APReuopea100 A TOCAR «fil-
m° mACIOMAL Y LAVA MARCM41lUN"
PM POR 14 PAILA POR 40111 AZNAR

Fa 4 anys que el matrimoni Planes regen-
ta la Cafeterla sa Font Valla a la barria-
da de so n'Amonda d'Inca. Despatxen
begudes i tapes. Són del Barça.

)01 el %u de tots
mereix un respecte

FORA Fumsl

MOBLES D'OCASIÓ
Compra venda de mobles i articles de segona má

RESTAURAM MOBLES
Avinguda de les Germanies, 131 (davant la Plaga de Braus)

Tlf. 907 25 49 68 - 07300 INCA



Fa 5 anys que en Ramon Collado regen-
ta el Taller de Pintures de Cotxe Colla-
do a la barriada de sant Francesc d'In-
ca. Son pare, Ramon Collado el va obrir
fa 25 anys.

Fa 3 anys que n'Antoni Quetg les ha obert
el Taller Vldraldl, S.L. a la barriada de
sant Francesc d'Inca. Instal.la persia-
nes alemanyes i mallorquines arreu de
Mallorca.

La cuina de na Tonina

Bon berenar!
ANTONIA SERRANO I DARDER
Autora del llibre Les receptes de no

ue el progrés és bo no ho pos en dubte, però, que tot el que
comporta el progrés és millor no he crec. Totes les coses s'han

de sospesar per poder veure els pros i els contres.
Per exemple, si feim una comparança amb el que berenaven els

mallorquins dels anys cinquanta i el que mengen actualment hi veu-
rem un abisme.

Cal puntualitzar que quan dic berenar em referesc a tres bere-
nars diferents. El que hom sol fer el matí en aixecar-se i el que
molta gent fa a mitjan matí o mitjan capvespre.

Al Principat usaríem tres mots distints, un per a cada ocasió:
desdejunar, esmorçar i berenar.

El desdejuni o primer berenar podia consistir amb una tassa o
un tassó de llet o de café amb llet o una xicra de xocolata, per mullar
podia ser un brioix', una dolça de bescuit, una ensaimada, galetes
d'inca o maria, medritxos, un tros de coca, una llesca de pa, etc.

L'esmorçar o berenar de mig matí i el berenar de l'horabaixa
eren més consistents: dues llesques de pa amb oli o amb sobrassa-
da, un panet d'oli amb xocolata, pa amb botifarró o amb camallot,
un panet llonguet amb oli i tomátiga de ramellet fregada, pa amb
saïm i sucre, pa amb vi i sucre, pa amb oli brut2 , pa amb format-
ge, pa amb confitura, melmelada o codonyat...

El berenars, sobre tot el de mitjan matí, era preparat per l'es-
posa o la mare, segons la circumstància, per menjar-lo el fill a l'es-
cola o l'espòs en una pausa del treball. Una característica comú era
la manera d'embolicar-lo. El més corrent era fer-ho amb un tros de
paper d'estrassa o de diari (no es veia volar cap bossa de plástic 3).
A vegades ho acompanyaven amb fruita del temps, raïm, figues,
taroges,...

Ara la gent segueix diferents camins, n'hi ha, com jo que no ens
pot mancar un café amb llet tot d'una que badam els ulls, però crec
que són pocs els que prenen una xicra de xocolata ben  espès i una
ensaimada. I els infants s'emporten a l'escola tota casta de berenars
de «plàstic» amb noms rars i , la majoria, amb sabor de xocolata.
A vegades, els pares compren per berenar el que els seus fills exi-
geixen sense adonar-se que no és el millor per a ells, sinó que és
el més anunciat. A més no tothom que fa feina s'emporta el bere-
nar preparat de casa seva. A prop de cada taller botiga o oficina hi
ha qualque bar que seveix entrepans variats.

I això és bo o xarec?
Jo no ho sé, perquè el progrés és el progrés, però, aquells tala-

bans de pa amb oh amb tomátiga que embrutaven el paper d'es-
trassa... com aquells, crec que jamai no en tornarem menjar. Q

' A Valldemossa es diu coquet i a altres pobles (Llucmajor i Muntuki, per exem-
ple), barro.

'Es fa pa amb oli i s'hi fregan olives negres per damunt.
'No és estrany perquè no ni havia de bosses de plàstic.

Fábrica de Seajotes

larfameu layó
escalona easpallais Microporos Flota par nacimos

Carrer Mostassaf, 22
07300 INCA - Mallorca Tels	 Fab. 500876.

Part. 5194 60

ANTIC CELLER CAN RIPOLL
Menjar típic mallorquí

C/. Jaume Armengol, 4 - Tlf. 50 00 24 INCA
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Utilitat de la mort
(Aquest article no va poder sortir el dia de Tots Sants)

"Ve costa amunt d'imaginar la figura que pren la mort quan en comp-
tes d'aparèixer com quelcom llunyà, a la fi de la vida, en una fita gaire-
bé inconcebible, ens adonam de sobte de la seva presencia devora nosal-
tres... Cadascuna de les emocions agradívoles que ens dona la vida ens
arrenca aquest crit: "I açò també caldrà deixar-ho!".1 no n'hi ha tantes,
d'aquestes emocions, que la mateixa vida que jo jutjava mediocre se m'as-
sembla ara un lloc deliciós".

(Edmond Jaloux, escriptor occità, 1878 Marsella-1949 Lutry).
"Com pot hom donar-se tanta importància tot sabent que la mort ens

está sotjant?".
"Dom Juan havia assestat un enorme cop al meu egoisme. La mes-

quinesa d'enrabiar-m'hi era monstruosa a la llum de la meya mort".
("Viatge a Ixtlan", de Carlos Castaneda).
"Ventura no veieu que la mort és la que dóna encís a la vida... Tot allò

viu de debò ha de morir. Fitxeu-vos en les fiors: sols les de plàstic no
moren mai".

Cada vegada que pensis o et trobis amb algú, t'has de dir: "Estic morint-
me, i també aqueixa persona", alhora que mires d'experimentar la veri-
tat d'allò que estás dient-te. Si tothom us posau conformes per a fer-ho
de debò, l'amargor es farà fonedissa i brostará l'harmonia".

("Qui pot fer resplendir l'alba?", 1985, Antoni de Mello).
"De l'avenir tens una certesa, una només: que has de morir.
No és una dissort, com la ignorància o el pecat.
Es una gràcia del Senyor enviada sota forma de càstig.
Es allò que dóna vàlua a cadascun dels nostres moments".
"Fes que cadascun dels teus moments sia de bon acord amb la mort".
("Principis i preceptes del retorn a l'evidencia", Lanza de Vasto, dei-

xeble europeu d'en M. Gandhi).
"El record eficaç de la mort conté en si un munt de virtuts, genera l'a-

flicció espiritual, promou la continencia en tot, recorda la gehenna, engen-
dra pregària i llàgrimes, custodia el cor; aquest record del fang ens pro-
tegeix del fang, fa brollar perspicàcia i discerniment".

("Quaranta capítols sobre la sobrietat", cap. 38, a la Filocália. d'en
Filoteu el Sinaita, monestir de l'Esbarzer Ardent, Edat Mitjana).

"Si el gra de blat no cau en terra i mor, queda ell sol; pea:, si mor, dóna
a muntó fruit".

Josuah de Nazaret, a Joan 12:24).
"Mort: més alt convit en el camí de la Llibertat.
"Al llarg de la història, hi ha hagut potser unes persones que tingues-

sin tan poca cosa sota els peus com nosaltres ara...?"
"...és vera que el perill i la necessitat ens atansen a Déu, que ene! pati-

ment s'amaga la nostra joia, i en la mort la nostra vida... Déu ha dit sí i
amen a tot això en Jesús. Aquest si i aquest amén són la ten -a ferma que
ens sosté...".

(El pastor luterà Dietricht Bonhbffer, el 21-8-1944, dins la presó nazi
de Tegel, poc després de l'atemptat contra Hitler). Q

Na Francina Armengol, nova
secretària general del PSOE d'Inca

Fa 20 anys que en Francesc Pastor va
obrir la Ferreria Pastor a la barriada de
sant Francesc d'Inca. Forja barreres,
arrambadors, fa artesania en ferro etc.
També adoba maquinaria agrícola.

En Jaume Armengol, ex-batle
d'Inca, ha presentat la seva dimis-
sió com a secretad general del
PSOE d'Inca i manifestà que no
se presentaria a la reelecció. L'a-
grupació local, va confeccionar una
llista única encapçalada per la
filla de l'anterior secretad gene-
ral, na Francina Armengol.

A l'assemblea general cele-
brada al Club del Pensionista, per
unanimitat dels congregats es va
votar la candidatura que es pre-
sentava, 62 dels 63 militants assis-
tents donaren la confiança a na

Francina Armengol. El PSOE d'In-
ca té 193 afiliats.

Al seu parlament, na Franci-
na va exposar els seus punts de
vista: " La nostra feina ara, és de
partit, hem d'incremc ntar l'afilia-
ció, i per això hem de començar
una campanya. Me conformaria
que cadescun de nosaltres afilies
a cinc persones". N'Armengol va
criticar l'actual política municipal
en mans del PP. "No se fan obres
públiques importants com sen
feren quan governava el PSOE".
Na Francina no va assegurar que

fos la candidata a les eleccions de
1999, encara que no ho descartà.
L'obj :ctiu de na Francina és la
dona. Considera que "és precís
demanar a la dona que safiliï al
partit. Encara veiem que l'afiliat
és l'home perquè pot acudir a les
convocatòries i que la dona, mal-
grat que faci feina a fora, també
és la madona de la casa, i la feina
els impedeix participar en la vida
política.Per aixéo impulsarem polí-
tiques d'igualtat i intentar que les
dones socialistes s'integrin més".

Na Margarida i na Maria Antònia regen-
ten des de fa 9 anys la Tintoreria Inca
a la barriada de sant Francesc.
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Imazighen i catalans en lluita per la nostra identitat

L'independentisme sempre ha mirat
cap al nord o occident (Irlanda,
Escócla, Lltuánia, Euskadi Quebec,
etc.) d'esquena al Mediterrani, aspa!
que hIstóricament ha estat el marc
de referencia de Catalunya, lloc d'on
provenen la gran majoria de nous
catalans 1 on avul Barcelona exer-
ceix "de facto" la capitalitat Ara es
el moment doncs de girar el nostres
ulls cap a l'altra riba  mediterrània I
solldarltzar-nos amb les problemáti-
ques magrebins.
Els berbers són la minoria nacional
més propera a Catalunya, d'Alacant
a Melilla hl ha menys que de Lleida a
Donosti, i ens permeten treballar a
l'hora deis anomenats tercer i quart
món perquè la majoria d'immigrants
magrIbins a Catalunya són berbers.
Será una campanya doncs que ens
facilitará el contacte amb els nous
catalans.

Qui són els berbers
Són els habitants originaris del
Magrib que als segle VII foren ara-
bitzats, però que han aconseguit
resistir fins avui amb la seva cultu-
ra pròpia. Actualment són presents
als estats del Marroc, Algéria,
Tunísia, Libia, Níger i Mali on gai-
rebé representen el 50% de la
població. Són tambe berbers la
gran majoria de la immigració
magribina que ve als Països
Catalans (a sa Pobla, Porreres,
Muro etc.).
La lluita berber es centra més en
qüestions culturals que polítiques.
El terme berber fou donat pels
invassors i per tant seria més propi
anomenar-los amazigh, per?) ja qut.
el primer terme és més popular s'u-
sen tots dos indistintament.

La llengua
La llengua autóctona del Magrib és
el tamazight que té una història de
5.000 anys i que actualment és par-
lada per uns 20 milions de perso-
nes.
El tamazight és parlat al Marroc
per un 50% de la població i a
Algèria per una 35%.
Els principals parlars tamazight
són el rifeny del Marroc, el cabi-

lenc d'Algèria i l'amaixec dels tua-
reg del desert entre Algéria . Mali i
Níger.
El tamazight és només llengua ofi-
cial als estats de Níger i Mali, on
habiten els tuareg, i forma pan de
l'ensenyament Burkina Faso. Al
Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia,
Mauritània i el Txad, no té cap
mena d'estatus polític oficial, tot i
que als dos primers compta amb
alguns espais d'us públic (revistes,
radio, cançó) i amb un moviment
cultural important.
Només els tuáreg utilitzen la forma
més pura de la llengua amb un alfa-
bet anca- .mat tifinag, del qual n'hi
ha mostas de la seva existencia des
del segle II aC., la resta s'escrits
són en caràcters àrabs o Ilatins.
El Rif és la regió que ha donat la
pan més gran de població nord-
africana emigrada a Europa i espe-
cialment als Paisos Catalans en els
darrers anys. Els rifeinys consti-
tueixen doncs el gros de la població
de llengua amazigh a la nostra
pàtria. Dels 150.000 immigrants
marroquins que hi ha als Països
Catalans, gairebé la meitat és de
llengua amazigh.
En alguns paisos europeus, com
Holanda, els amazighen reben l'en-
senyament complementan de la
seva llengua.

La Història
El primer esbós conegut d'organit-
zació política tingué lloc sota
Massinissa, rei de Numídia i de
Mauritania, el qual creà un estat
berber, desaparegut el segle II aC.
Sota el donlini francés (des del
1830) es procedí a la unificació
árabo-berber, i fou definitivament
exclosa la formació de regions ber-
bers autònomes, accentuant-se el
procés d'arabització amb la inde-
pendencia dels països del Magrib,
malgrat alguns intents d'insurrecció
a la Cabflia.
Amb l'accés a la independencia, els
estats magribins es proclamaren
com àrabs i negaren tota mena de
reconeixement oficial a la llengua
amazigh i l'exclogueren dels mit-
jans de comunicació així com de
l'escolarització de la població que
és totalment en àrab.
En l'actualitat l'identitat berber és
defensada de tres maneres ben dife-
rents: les guerrilles tuáregs contra
el govern autoritari de Malí; els

partits polítics laics a Algèria que
lluiten front a l'integrisme islàmic i
l'estat autoritari, com ara el Front
de Forces Socialistes i la Unió per
la Cultura i al Democràcia; i a tra-
vés d'associacions culturals que es
manifesten de manera pacífica al
Marroc.
El 1991 es va fer públic al Marroc
el "Manifest de la Llengua i la
Cultura Berbers" on s'exposen els
drets lingüístics i culturals més
urgents.
Alguns analistes assenyalen que
l'actual situació del moviment de
reivindicació de la identitat ama-
zight és semblant a la que hi havia
als Països Catalans als anys 60.
Són també berbers els guanxes de
les Illes Canàries i al Ciutat de
Melilla, histórica capital del Rif
malgrat avui estigui ocupada pels
espanyols.
La població d'origen rifenc és
majoritària entre els immigrants
d'origen marroquí arribats a
Catalunya i que s'han establert
sobretot a Barcelona, València,
Baix Llobregat, l'Amporda, Osona,
el Maresme i al nord de Mallorca.
Article elaborat per la Comissió de
Solidaritat de les JERC.

Congrés Mundial Amazigh
(berber)
Els pobles berbers, molt lligats per
la seva història al poble andalús i al
canari, han celebrat un congrés a
finals d'agost. Amb tal motiu
extractem l'informació d'Amer
Ouali, publicada al diari Egin i uns
breus fragments d'un ampli infor-
me que se pot trobar en el número
19 d'"Africa Internacional".
1) Sobre el Congrés: Entre els dies
27 i 31 d'agost es reuniren a Tafira
(illes Canàries) 300 delegats con-
vocats pel Congrés Mundial
Amazigh, organització transnacio-
nal amb base a París. Les delega-
cions mes nombroses foren les
d'Algèria, Marroc, Illes Canàries,
Níger i Malí, així com de la diás-
pora.
Un dels objectius del Congrés era,
a més de donar projecció a la llen-
gua, cultura i pobles amazigh,
assentar l'identitat cultural dels ber-

bers en el món àrab. La situació de
la cultura berber a Algèria (on hi ha
una important minoria)i Marroc,
(on són majoritaris), és difícil per
l'intent continu dels poders públics
i en general pels sectors més arabit-
zats d'impedir l'expressió d'aquesta
cultura que se troba al Magreb des
de fa milenars d'anys.
Entre els problemes candents es
tractà de la situació conflictiva que
viuen els Tuareg (grup amazigh del
que s'ha fet prou literatura tópica)
amb els governs de Malí i Níger.
Amb Níger es signà un tractat de
pau l'any 1995 després d'un con-
flicte de 4 anys que deixà 150
morts segons dades oficials i des-
truí l'economia de les regions tua-
regs. Però avui no sembla que s'ha-
gi respectat el tractat per pan de
govern del Níger.
A Malí, la rebel.lió tuareg assolà el
nord del país entre 1990 i 1994,
després de la qual s'arribà a l'alt al
foc.

2) Notes sobre la cultura Amazigh
i no berber. Onginánament el nom
berber es despectiu i no te res a
veure amb el grup ètnic a que es
refereix. Berber és una variant de
barbar, epítet que els àrabs (pre-
nent-lo dels llatins que l'havien
heretat dels grecs) l'adossaren als
pobles dominats camites que troba-
ren a l'Àfrica noroccidental, la
"Jezira el Magrib" o "Djezirat al-
Magreb," Illa de Ponent o Vorera

d'Occident. que deien els àrabs: o
sia. l'occident o el "Finisterre" de
l'Islam.
No obstant això, des de fa dècades,
l'identitat ètnica es reflexa en la
voluntat, pròpia de cercles
intel.lectuals, d'autodenominar-se
"Amazigh", plural "Amazighen"
que significa "homes lliures".
La realitat sociocultural Amazigh
es mostra fragmentada i dispersa i
está ubicada històricament en els
actuals estats de Marroc (en el Rif,
l'Atlas, el Sous), Algèria (Aurés,
Kabília, Mzab, Hoggar),Tunísia
(Illa de Ierba, Matmana,
Krumirie), Libia (en el Djebel
Nefussa, Tibesti, Egipte (oasis de
Siwa, Malí (nordest) i inclús a
Mauritania (tribus assentades a les
rodalies de Nouakchott), o a
RASD (on per solidaritat li dona-
ren l'estatut d'Estat i on la presen-
cia amazigh está molt diluida
social i culturalment) el Xtad
(algun espai nómada a la regió
fronterera amb Libia i Níger) o
Burkina Fasso (una ínfima pan al
nord).
Ben Kaldum, un dels grans ama-
zigh (berbers) que han passat a
l'História, fou un dels primers en
definir els trets ètnics distintius
dels amazigh i va definir a la seva
gent dient que ells s'afaiten el cap,
mengen cuscus i vesteixen barnús.
Actualment se parla d'altres ele-
ments, com el tiinagh (alfabet dels
amazigh en que expressen la seva
llengua que es anterior no sols a
l'àrab sinó també al llatí que se va
imposar al Nord d'Africa, i l'arada
amazigh. 12

BERBERS A N D TUAREGS NORTH AFRICA

Campanya de solidaritat amb el poble berber

Pel mirall d'un futur que somniem
sinuós i bell de claredats.

el gest emplena el buit que ha deixat l'oblit
i a poc a poc reprèn el seu ritme viu.

de cara a aquell futur
que en somnis hem forjat.

"Tanta Ilum de mar" (fragment)
Un pont de mar blava, Lluís Llach
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Les millores en el tren d'Inca llueixen ben poc i Assassinen a Un traductor
de la Bíblia al Quítxuavidual i que no pot ser compartit, i

que els avantatges de la seva utilit-
zació,en molts decasos són supe-
rades pels inconvenients.

Acabar el servei de sortida de
trens de Ciutat cap als pobles a les
2130, és no tenir en compte l'aug-
ment de les necessitats per part d'es-
tudiants que acaben les classes més
tard, de la gent treballadora que fan
canvis de torn a les 22 hores etc.
L'oferta de serveis i activitats que
la gent dels pobles només troba a
Ciutat, fa que passades les nou del
vespre, ens veiem obligats a utilit-
zar el cotxe sense tenir-ne ganes.

No deixar pujar les bicicletes als
trens els dies feiners, és una mane-
ra de dificultar la utilització del tren
a les persones que combinant els
dos medis superen a qualsevol altra
sistema de transpon urbà. D'aquesta
manera s'incentiva la utilització del
cotxe per dins Ciutat.

Si els nous gestors volen fer creu-
re que tenen ganes de millorar el
tren, és ben necessari que a més dels
milions de pessetes que hi han ente-
rrat, i de qüestionar les idees que
els usuaris els hi hem fet arribar,
s'agafin el càrrec amb més ganes, i
comencin a demostrar que el tren
dóna, i vol donar, tots els serveis
possibles als ciutadans que el defen-
sam, el preferim, i el necessitam.

Guillem Ramis i Canyelles
Membre de Revolta.

Si miram els deu, o els vint anys
darrers, ens adonam de dues coses
significatives, una que el tren ha dis-
minuït la prestació de serveis i
dues,que els nous responsables es
fan més auto-promoció i surten més
per els diaris que abans.

Es cert que no tota la culpa de
les deficiències en el tren la tenen
els nous gestors o les transferén-
cies de competències amb la crea-
ció de (SFM) Serveis Ferroviaris
de Mallorca, substituint a FEVE, el
mal ja ve d'abans, per?) des de la
Direcció del servei (supós,perqué
mai han estat usuaris del tren) sem-
bla que no se n'adonen i prediquen
que el tren va bé i que segueix millo-
rant.

El tren té avui molt més volú-
men de passatgers que abans de
suprimir els serveis que donaven les
estacions, la necessitat i la deman-
da d'ampliació horària del servei
també ha augmentat. En canvi la
satisfacció dels passatgers, ha  dis-
minuït sensiblement.

La gent que ha utilitzat el tren
quan les estacions funcionaven en
els pobles, sabem que a totes hi havia
personal de l'empresa que com a
mínim feien companyia, i donaven
seguretat i tranquil.litat. Ara, a
vegades, l'ambient és desolador, de
nit, a la intempèrie i lluny de qual-
sevol possible ajuda mentre s'espera
el tren. Les estacions estan tanca-
des i no és possible resguardar-se

de la pluja i del vent, no hi ha venda
de bitllets ni servei de consigna, ni
anuncis d'horaris, els urinaris estan
tancats-condemnats de manera que
la gent incontinent ha habilitat
espais on fer el seu pixum i caga-
rades.. Això no era així anys enre-
ra, no hi havia tan poques persones
fent feina al tren ni tan poc interés
per part de l'administració en cui-
dar-s'en.

El tren és un mitja de transport
públic excel.lent, que permet mul-
tiplicar tant com sia necessari el
nombre de trens i de persones que
entren a Ciutat, sense ocupar espai,
una diferència molt important front
al transport per carretera que el que
fa és multiplicar l'espai urbà ocu-
pat. El tren també possibilita la com-
binació perfecta amb la bicicleta.
Anys passats això era possible en
tots els trens i cada dia. Avui, el dis-
seny dels trens nous, fa molt incó-
moda la combinació i sols es pos-
sible dur la bicicleta els caps de set-
mana i festius.

Hi ha aspectes senzills, que de
segur molts usuaris varen manifes-
tar en les enquestes realitzades
abans de l'estiu, que podrien millo-
rar el nivell de satisfacció, i de cap-
tació de nous usuaris i, que no
requereixen grans inversions ni un
alt cos de manteniment:

No té sentit mantenir un "bono
tren" tan poc útil, que caduca als
quinze dies, que és de carácter indi-

La Junta directiva del Concili
Evangèlic del Perú dedicà un culte
en memòria de Rómulo Sauñe Qui-
caña, traductor de la Bíblia al quít-
xua que fou assassinat pel grup gue-
rriller Sendero Luminoso del Perú.
En Rómulo Sauñe de 36 anys viat-
java cap a Aiacutxo juntament amb
altres persones, quan foren aturats
per membres de la guerrilla per cre-
mar-los els cotxes. La ciutat d'Aia-
cutxo es la zona on els guerrillers
tenen més control, donat que és el
lloc on s'iniciá el moviment guerri-
ller. Els guerrillers pegaren foc als
vehicles i seleccionaren a deu per-
sones que mataren d'un tret al cap.

Un del moments més emocio-
nants del funeral fou quan na Donna
Suñé, la vídua comentà: "Tornaré
al meu poble pera continuar la feina
del meu marit en la traducció de la

Bíblia.
El Dr. Pere Arana, secretari

general de la Societat Bíblica Perua-
na va dir: " El Senyor ha permès
que en Rómulo fos elevat al lloc
dels herois de la fe. En Rómulo sem-
pre es mantingué al costat del seu
poble quítxua com a pastor i al cos-
tat dels pobres. Els defensa fins a
la mort, la bala que segà la seva vida
ens deixa entristits i molt més
pobres, pea) l'herència que ens
deixa de la Bíblia al quítxua i la
seva lluita a favor del poble indí-
gena, ens deixa a nosaltres i al seu
poble molt més enriquits. Ajuda
Evangélica dels PP. CC.

Nota de la redacció: L'idioma quítxua
és parlat per trenta milions de perso-
nes al nord de l'Argentina, al Perú i
Colombia.

"El millor missioner és la Bíblia en llengua materna. Mai
necessita vacances i mai es considera estrangera".
L'exemple del sacrifici d'aquests traductors mereix tot el
nostre recolzament". (José Segovia)

"La seva missió com a ambaixadors de l'alfabetització
mereix grans elogis. Al transcriure les llengües maternes
que jamai havien estat escrites,  especialment dels indígenes
marginats dels centres urbans, estan facilitant la preserva-
ció de les cultures ètniques i construint ponts que uneixen
aquestes cultures amb la resta de la humanitat". (Javier
Pérez de Cuéllar).

INCA
CIUTAT DE LA PELL

INCA
UNA CIUTAT VIVA

I OBERTA 

Ajuntament d'Inca 

TOTS SOU CONVIDATS AL
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L'árbitre basc Guruceta organitzà un gran escán-
dol en un Barça-Madrid, allá cap als principis dels
'70. Fa uns 10 anys morí en un accident de trànsit.

Ara s'ha descobert que aquest famós  àrbitre es va
vendre a l'equip belga de l'Anderlecht en una com-
petició europea.

Es de témer que no fos l'única vegada que es ven-
gués.

Aquell Barça-Madrid, on xiulà penaltis a favor
del Madrid, anul.là gols al Barça, etc... és més que
sospitós. Des de llavors es cridà sovint "Guruceta,

Guruceta" als mals àrbitres.
Potser aquell Barcia-Madrid algú compras Guru-

ceta, i segur que no fou comprat pas pel Barcia.
Però, és clar, aquests raonaments -que la premsa

madrilenya segur que té al cap- no són publicats, ja
que sempre volen enfonsar i desmoralitzar el Barça
( o sia: el succedani de la Selecció Catalana que ells
tenen prohibida).

N'hi ha que tenen un sentit d'Estat... manipula-
dor! SI

JAUME TALLAFERRO

MARCA: El "Pichichi de la corrupció"

Els jugadors del Barcelona Dragons
La majoria de l'equip del Dragons són profun-

dament religiosos, així com el seu quarterback, ion
Kitna. En els dos últims
partits Kitna reuní els
quaranta jugadors i el va
dir: "Guanyarem el par-
tit, perquè Déu és amb
nosaltres. M'ho ha dit".
Això demostra com a
mínim la seva fe reli-
giosa. Cada dimecres a
l'Hotel Subur de Sitges,
26 jugadors de la plan-
tilla participen ales xerra-

des cristianes amb el pastor Mat, om estudien la
Bíblia i preparen la setmana.

Fa un temps, a les xerra-
des bíbliques només hi
anaven sis jugadors. Ara
és diferent. Abans de
cada partit, jugadors i
tècnics demanen a Déu
la seva protecció i quan
acaba el partit li donen
gràcies.

Ajuda Evangélica
dels Països Catalans

L'exercit català guanya a tots els fronts
M'ho comentava en amable tertúlia en Climent Garau de Llucmajor

un horabaixa d'aquesta setmana passada: "El futbol és la guerra d'avui
dia, i ara la guanyam a tots els fronts".

En Climent, que té molts d'anys, ja havia fet el servei militar quan va'
esclatar la guerra d'Espanya el 18 de juliol del 36. Un dia abans s'havia
embarcat cap a Barcelona per anar a les Olimpíades Populars, de mane-
ra que va fer la guerra allá, defensant el Govern  republicà sorgit de les
umes. En Climent en sap molt de guerres,  perquè va guerrejar tres anys
com a sergent d'artilleria. I aquests dies está eufòric, com la majoria de
mallorquins amb les batalles guanyades pels batallons catalans contra els
batallons castellans.

Mira que guanyar als de Madrid per 3-2 a dins el seu camp i posar-
se a 7 punts del nostre enemic més acarnissat! I el batalló de Mallorca
comandat pel general Beltran guanya un punta Valladolid, principal reduc-
te del feixisme castellà, el batalló català de l'Espanyol va a Salamanca
(on ens tenen segrestats encara ara els Arxius i els derrota per 3-0 i es posa segon a la classificació,
per?) no acaba aquí la cosa; el batalló de Lleida que va a segona, sen va a Albacete i els guanya per 0-
1. Tanmateix no tot són victòries i el batalló valencià d'en Paco Roig perd a Extremadura 0-1, per gone-
lles. I és que els gonelles, a la llarga, sempre perden.

Mateu Joan i Florit
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Futbol i anticatalanisme 	 Guruceta, Párbitre que es va vendre
Des d'un primer moment cal-

dria no equiparar al cent per cent
els fenòmens del blaverisme i
l'anticatalanisme. Perquè, així
com el blaverisme fou fabricat
políticament en acabar ¡adicta-
dura franquista per tal de dina-
mitar el ressorgiment nacional
valencià i reciclar com a demò-
crates a antics feixistes locals,
l'anticatalanisme té arrels i cau-
ses més profundes, que per com-
plexes no anem a analitzar ara.
Cal però tenir en compte que
encara que poguera diluir-se el
blaverisme, continuaria l'anti-
catalanisme al País Valencià. En
tot cas, i després del blasquisme
del primer terç de segle, el bla-
verisme, ordit com a moviment
político social a l'abric de la tan
rebregada transició democráti-
ca, ha estat i és la manifestació
més pregona de l'anticatalanis-
me valencia.

D'altra banda, está el futbol,
una moderna droga social sobre
la qual no cal insistir massa en
el seu paper d'adormidora de mas-
ses, d'espectacle total i media-
tic on qualsevol persona pot des-
carregar les seves frustacions,
il.lusions, emocions i  dèries, fins
al punt de manifestar-se amb
violència, ja sigui aquesta simbò-
lica o ben explicita. En el cas de
l'Estat espanyol, seguint l'e-
xemple originan anglès, així ha
succeït, i pel que fa a la ciutat
de València, no és pot fer cap
excepció. Ans al contrari, de la
mateixa forma que el blaveris-
me va obrir-se pas en el món de
les festes grans -especialment a
les falles- i en determinats cer-
cles empressarials, amb un dis-
curs adreçat a gents amb un baix
nivell cultural i de classe mitja
i mitja-baixa, ho va fer també en
el món de l'esport, i ben aviat a
través de l'entorn de l'històric
València Club de Futbol.

Caldria recordar, com bé ho
reflecteix Vicent Bello en "La
pesta blava", el compromís del
Valénc ia C.F. amb la reacció bla-
vera es va produir de la má. de
Ramos Costa, qui especialment
a partir de 1978 va exacerbar
intencionadament els aspectes
més alienants del futbol com a
espectacle de masses. No cal
tampoc oblidar els lligams del
club de Mestalla amb una UCD
que va dirigir els diferents res-
sorts del xovinisme blaver. I
menys encara menysprear el
naixement de penyes ultres
declaradament anticatalanistes,
com per exemple la Penya
Yomus, prou connectada en els
seus orígens amb el Grup d'Ac-
ció Valencianista.

Sols així és pot entendre els
disturbis produïts en les ocasions
en qué el FC Barcelona ha visi-

tat el camp de Mestalla, o els gra-
víssims atacs, el 8 de maig de
1986, als trens que des de Sevi-
lla transportaven als seguidors
del Barça, després de disputar la
final de la Copa d'Europa al pas
per la zona del Cabanyal.
per nomenar sols alguns tristos
episodis de la vehiculació a tra-
vés del futbol i d'un club tan
entranyable com el València CF
pel potencial emocional que d'ell
es deriva.

óbviament, aquest anticata-
lanisme ha estat i está atiat per
determinats mitjans de comun i-
cació. i no sols contra el Bula,
sinó contra altres equips catalans.
Dissortadament, fa poc que l'ara
president del València CF,  Fran-
cesc Roig, fent gala de la seva
disparatada verbossitat, ha pro-
tagonitzat unes declaracions pre-
sumptament delictives per a
Segundo Martinez, cap superior
de la policia de la Comunitat
Valenciana, on s'incitava a com-
portaments irracionals i violents
per part de la massa social de
seguidors valencianistes front a
la visita del Barça. Declaracions
adobades amb proclames on es
fa de la comuna història catala-
no-valenciana una maniquea
batalleta entre moros i cristians
catalans i bàrbars.

Tanmateix, el problema de
fons és que els actuals dirigents
de molts Clubs de futbol, pro-
vinents en la seua majoria del
lumpen de la classe política i
empresarial, s'han convertit en
aprenents de demágogs, autori-
taris i prepotents, capaços de
manejar tants milers de milions
de pessetes com els sentiments
més primaris dels seguidors. El
problema, en el cas de l'antica-
talanisme valencia, és que qual-
sevol personatge envinagrat amb
pinta de perdonavides de barra,
corejat per locutors llunàtics,
esperonat per mitjans desapren-
sius i celebrat per fanàtics hoo-
ligans d'escasa activitat cere-
bral, puga, front als intents de
pacificació vivil valenciana,
encendre les més baixes passions
xenófobes, filies al cap i a la fi
de la frustació i la desorientació
nacional, que des de fa anys i de
forma planificada va patint la ciu-
tat de València i tot el País Valen-
ciá. l e! pitjor de tot és que aques-
tes consideracions es podrien
aplicar a altres líders, molts d'ells
amb importants càrrecs institu-
cionals. Tanmateix, aimb ja esca-
pa al futbol, però no a l'antica-
talanisme, que podriem qualifi-
car con una mena de fase supe-
rior de l'autoodi i la desperso-
nalització valenciana.

GIL M. HERNANDEZ I
MARTÍ (Professor de la
Universinat de València).

El diari madrilenyás del
MARCA, el més venut arreu de
l'Estat, també premia la tirania i
forma pan de l'Espanya negra.

No és sols que sovint treu a
tota plana el racista anticatalá i
jugador del Madrid Roberto Car-
los, sinó que té tres classificacions
dedicades als màxims golejadors
"Pichichi", porters menys gole-
jats ("Zamora") i arbitres millors
xiuladors... (..."Guruceta"!)

Els noms "pichichi" i Zamo-

ra, és clar, més espanyols que la
Cibeles, però si han tolerat un nom
congnom no castellà (base) com
Guruceta és car fou un àrbitre que
organitzà el major escàndol fut-
bolistic en un Barça Madrid. No
fa gaire la FIFA demostrà que
aquest àrbitre es venia, era un mer-
cenan de certs equips. Natural-
ment Guruceta s'errava en favor
del R. Penalty i contra el Barça.

Però quan la FIFA ho con-
firmà, Guruceta ja era mort d'ac-

cident de trànsit. Tanmateix
"incansable el ademan", MARCA
i Espanya premien els seus,
corruptes i tot, tant seis en fot.
També el CESID contractà com
a espia "rojigualdo" Jaquetot, un
directiu del Reial Madrid. Entre
ells s'ho arrangen... amb els diners
nostres. Ai de tú, ciutat san-
guinària, tota curulla de menti-
da i de rapinya, sens apartar-te
del saqueig! (Nahum 3:1)

JAUME TALLAFERRO.
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L'Espanya nazi contra el
"ghetto" català de València

En Quetgles ens suggeria l'altra
dia als valencians que un bon cop al
Zaplana i les seves gárgoles de "Las
Provincias" fos d'editar un diari en.
català per al País Valencia. I no va
gens errat, ítem més, ja fa més d'un
any que "tenim" un periòdic, que no
acaba de quallar com a diari, patro-
cinat per "Punt Diari", és diu "El Periò-
dic". Per?) l'afer té molt de suc. Ara
ja fa temps que no el llig, però quan
tenia el lleu de llegir-mel, ja fa molts
de mesos, fou... terrible. Potser ara
que "Punt Diari" s'hi ha ficat, hagi
millorat, penó al principi era un pro-
jecte de gent del PSOE d'un talant
burocràtic, recolzat per nacionalis-
tes del mateix talant. Es tractava de
cròniques i parides polítiques i cul-
turalistes totes en conserva, totalment
soporíferes, repetitives i momifica-
des. Alió semblava "nacionalisme (?)
etern i d'esquerres": hom no hi sabria
distingir si del 1986 ó del 1996.

Un parell de fans de L'ESTEL
haviem I lençat la idea de fer una cosa
semblant, adreçat al botigueram,
innovador en terminologia (Geno-
cidi, oncle Tom, foraster, colonit-
zador, síndrome d'Estocolm, etc...),
en amplitud de mires socials més enllà
de l'esquerra autista i vanal: cristians,
no-violència, nacionalismes arreu
del món, història nostrada, etc... Sor-
tir de la rutina de l'esquerra esclero-
tica-leprosa ( aclaresc que jo vaig mili-
tar molts d'anys en l'esquerra revo-
lucionaria, en el seu temps ben audaç,
com l'OEC d'en Crespí, el POUM...
però és una eixorquesa de contar sols
batalletes, això és un depon de l'a-
vior). La cosa no convenç gens l'es-
tablisment de la cultureta naciona-
lista. Al País Valencia cal dir que
l'engròs del "nacionalisme" (?) són
professors, mestres, estudiants i algun
altre funcionari. I no n'hi ha més. Es
dediquen bàsicament a la poesia, el
folklore ja glosar l'ecologia. Record,
cap a l'any 1976 ó 78 que un eixerit
company de l'OEC -cree que ara pin-
tor a Mallorca- se'n fumia del pre-
sumpte "marxisme-leninisme" d'un
militant del PSAN (ben "talking
head" per cert) que deia, com enra-
biat: "Quan creixerem esdevindrem,
ja ho veuràs tu, el P.C. dels PP.CC.,
el Partit Comunista dels Països Cata-
lans!" Aquell feu, molt agudament:
"Sí: el Partit Català deis Poetes i Can-
tants!". Dones això: les coses al P.V.
no han pas variat gaire. La gent
esquerranosa sols és audaç i feinera
quan surt de llargues dictadures i
només s'uneixen quan Ilurs caps con-
viuen a la presó. Són així, per manca
de recursos espirituals, que no pas
intel.lectuals. Però per més que els
diguis, no els faràs fer-se capa uto-
crítica, són com la Sicilia d'El Gato-
pard. "El Periòdic" n'és un producte
típic: un periòdic endogatnic, no pas
per atraure ni convèncer ningú, ni per

formar ni renovar res. Sols una mena
de lloc on repetir les mateixes "fir-
mes", els mateixos tòpics de sempre,
com si fossin els felibres dels Jocs
Florals que llur estimat Joan Fuster
tant blasmava, o una missa que pot-
ser tant han blasmat ells. Naturalment,
si els ho retreus, esdevens profeta
illuminat, tocat de l'ala marginal,
etc...: ells viuen de collons en llur
ghetto! I si la resta de valencians fan
cas dels dolentots sucursalistes i bla-
vers, és problema d'ells!: Pitjor per
ells!! Vet ací la "lógica" de la nostra
cultureta panxacontenta del dinarot,
l'autobombo i la literatura de mino-
ries selectes. Són com CiU al Prin-
cipat: senequisme, amb la diferència
que CiU pot i sap fer una certa polí-
tica mentre que els "nacionalistes"
del PV (els del PSOE i EUPV hi mal-
viuen ben arraconats, UPV, Bloc-
ACPV...) tenen escassíssimes opcions
de fer política més enla d'algun cam-
panar. Per?) els deus confonen els qui
volen perdre, o sia, els qui no volen
regenerar-se i doncs, degeneren.

Ells viuen al ghetto cultural:
viuen més o menys en català sense
gaire esforç, als reductes (les esco-
les, les universitats, els instituts, els
poblets i les aldees), els altres que es
fotin!. Ells són així, rai, que els heu
d'ensenyar a ells!

D'ença els xiulets a Raimon,
Zaplana ha llevat poder lingüístic a
la Universitat, ha assolit per prime-
ra volta de suspendre els "Premis d'Oc-
tubre" (l'apoteósi de la nostra cultu-
reta-ghetto), no ha damnat la recent
profanació de la tomba de Joan Fus-
ter ni l'apallissament policial a una
diputada d'EUPV en una mani de la
Diada, etc... Un atac frontal en tota
la regla, enmig d'un PSOE i EUPV
dividits ja la baixa, una ACPV sense
subvencions, unes universitats asset-
jades, un Canal 9 amb un 90% d'e-
missió en foraster, unes UPV i ERC
vacil.lants i quasi invisibles... Cullen
alió que sembraren: la desfeta d'un
llarg immobilisme ideològic ("nacio-
nalisme d'esquerres", en diuen: fora
d'això tot són heretgies). La lepra de
llur desídia. Fins i tot m'alegra que
no puguin enguany repetir la cele-
bració dels moderns Jocs Florals
(Premis d'Octubre), on anquisolats
pares de la patria van a fluir els qua-
tre pèls, i on llurs filles es desfoguen
l'adolescència cridant quatre slogans
"de sempre" ("mira'ls: com quan
eren joves") mentre que en la "vida
normal" segurament parlen foraster
ací i allá sense gaires remordiments
(ells no volen ser "màrtirs', no en
mancaria d'altra!). Mentre allò momi-
ficat no s'ensorri, no hi pot florir res
de nou i amb empenta. I lo sembla
el British Museum...!

Per() al País Valencia no hi ha pers-
pectiva de canvis. Eliseu Climent,
l'home clau, "el califa" és un bon

comerciant però un ideòleg medio-
cre. Amb els seus Premis, el seu EL
TEMPS i el seu Bloc ha anat valent-
se del PSOE i CiU, concentrant
poder, hipotecant el "nacionalisme
progressista" al PSOE i, al capda-
vall, empobrint encara més l'empo-
brit ecosistema nacionalista al País
Valencia. Ara, no n'hi haurà gaires,
per?) els nacionalistes del P.V. sem-
blen tallats quasi tots per un mateix
patró prou eixorc: semblen clonacions
de n'Eliseu Climent! (per() sense
l'empenta empresarial).

Per més que present L'ESTEL
entre valencians, ben pocs el copsen:
ni se l'imaginen. En Climent els ha
trepanat el cervell sense voler. EL
TEMPS és la TV nacionalista al País
Valencia: alió que fa que un fet sia o
no rea1.1 dones, L'ESTEL no hi pot
ser real de cap manera. Es un "ovni"
de l'estrellat cel valencia. Ni tant sols
els més radicals o per lliure saben
apreciar realment L'ESTEL, és tro-
ben encegats per l'antic or climentí i
pel ferro dels inquisidors de LAS
PROVINCIAS. La decadència de la
catalanitat al País Valencia, ja s'ha
momificat i sembla irreversible: En
el fons, sols hi ha dretes i esquerres
per a ells.

Van decidir tancar una via de cre-
ació més espiritual, autodisciplina-
da i humil, i ara sols són orfes d'en
Fuster. S 'han quedat emparedats entre
llur negació cega a anar més enllà, i
el ferro roent de la propaganda goe-
beliana de MI Consuelo Reyna. L'heu-
ra i les romagueres van engolint-se
el castellet dels poca-soltes barrufets
valencians, car LAS PROVINCIAS
-en Gargamel- els ha guanyat la par-
tida. El blaverum ha fet el mal i ells
han fet malament allò correcte:l'han
fet mal bé.Que les altres tribus en cop-
sin la dramática Iliçó, car d'on no n'hi
ha, no se'n pot treure.Ai Voltaires de
la rutina, la butxaca plena i el preju-
dici!

De tots plegats hom podria dir,
com el profeta Ezequiel: "Escolten
les teves paraules, però no les com-
pleix ningú, car tenen als llavis un
parlar d'enamorats, mentre el cor
se'ls en va darrera de llurs propis desigs
i avarícia. Mira, et tenen per un can-
tor d'amors, de veu deliciosa... Escol-
ten de gust el teu missatge, per?) ningú
d'ells no el posa en práctica. Ara bé,
quan será acomplert allò que tu has
dit ja esta a punt d'acomplir-se-,
llavors sabran que hi havia un pro-
feta enmig d'ells" (Ez. 33:31-33). SI

JAUME TALLAFERRO

Fa 28 anys que en Sebastià Pastor regen
ta el Taller de cotxes Sebastià a la
barriada de sant Francesc d'Inca. A la
fotografia amb el seu ajudant.

La família Campomar des Molinar acaba
d'obrir les Pistes de velocitat a so n'Au-
let a dos quilòmetres de s'Arenal. Són
27 quarterades amb tres pistes (a l'es-
til de Montmeló) on poden córrer els cars
petits, les motos de totes les cilindra-
des i els cotxes de formula u. És una
bona notícia, ja que, sobretot els moto-
ristes, d'ara endavant tendran unes pis-
tes preparades per córrer tant com vul-
guin, i no hauran d'anar als polígons
industrials o a les urbanitzacions per fer
carreres. A les hores de carreres hi ha
una ambulància ami) un metge per si hi
ha avaries. Se lloguen cars, cotxes, motos
i bicicletes. També hi podeu anar amb
el vostre vehicle. Els dissabtes i diu-
menges les pistes estan especialment
plenes.Hi ha servei de restaurant i de
begudes refrescants, a l'igual que una
botiga on venen motos, cars i recanvis.
Anau-hi que us agradará.

Els germans Reus són els amos del Taller
Cosme Reus a la Plaça des porcs vella
d'Inca. Són pare, Cosme Reus el va obrir
fa més de 40 anys. És el taller de cot-
xes més, antic d'Inca.

Fa 47 anys que en Vicenç Batle regen-
ta una Botiga de Matalassos a la barria-
da de Santa Maria la Major d'Inca. El
taller el té a una finca de Selva. Aques-
ta botiga fou oberta per un avantpassat
seu, frare dominicá exclaustrat p'en Men-
dizabal, ara fa devers 160 anys

Fa 2 anys que na Miquela Herrero de
València va obrir la Perruqueria Cani-
na Herrero al carrer Salord d'Inca. Na
Miquela, a qui agraden molt els ani-
mals,renta, pentina i perfuma els cans
i cusses de la comarca d'Inca, ja que
aquest és l'únic establiment d'aquestes
característiques a la rodalia.

Fa 9 anys que els Germans Pastor obri-
- ren el Restaurant-Hamburgueseria

Magulla a la Gran Via Colom d'Inca.
Despatxen la carn i el peix fresc. Els
dies feiners fan menús a 800 ptes.

En Josep LLuís Villegas va obrir ja fa
10 anys la botiga EPRON COMPUTER
a la barriada de S'Estació d'Inca. Ven
ordinadors i consumibles.

PROU D'IMPOSTS
CAP A MADRID



N'Adrià Garcia regenta des de fa mig
any l'Estudi Fotogràfic Fotomax a la
barriada de s'Estació d'Inca.

Són en Miguel Arrorn i la seva filia Cate-
rina. Fa 2 anys que tenen botiga ober-
ta de mobles de cuina i bany a la costa
de can Matzara d'Inca. El taller el tenen
a la carretera vella de Lloseta, devora
la barriada de Crist Rei. Son pare, en
Biel Arrom, que feia de pagés, se va fer
fuster i va obrir aquesta fusteria l'any
1940. Es un negoci familiar on fan feina
el pare i els quatre fills.

Fa 12 anys que en jumen Coll regen-
ta el Taller Coll a Selva. Són pare, Joan
Coll va obrir aquest taller fa 45 anys.

Fa 27 anys que en Miguel LLabrés fa
mobles de Cuina i de Bany a la barria-
da de can Blancos d'Inca.  
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Líders i patriotes
L'indepeodentisme, tot i tirar

endavant cap al seu objectiu, la inde-
pendencia de Catalunya tota, no ha
aconseguit formar una base amb prou
empenta, lluitadora, capaç de mullar-
se, engrescadora i plenament cons-
cienciada. Actualment la situació de
les bases, gira majoritàriament entom
del vedetisme, dels representants polí-
tics i institucionals d'ERC i del Pl.
La base no és res més que mà d'obra
barata que serveix per omplir teatres
quan es fan actes, penjar cartells quan
hi ha eleccions, pagar una quota, i
callar quan parla qualsevol dels molts
"jefes" que hi ha. El moviment inde-
pendentista polític es caracteritza per
una serie de representants polítics amb
un complex mig malaltís de liderat-
ge visionari que s'aconsegueix amb
l'apropament als diferents poders:
central, autonòmic, comarcal, muni-
cipal. Els caps d'aquestes organitza-
cions, ERC i PI, tant siguin d'àmbit
nacional com local, no són gent d'em-
penta, amb complex de lideratge
conscienciat, amb ganes de tirar enda-
vant. Són gent que ja els hi va bé la
situació actual, ells de dirigents polí-
tics, i les bases girant apàticament
entorn seu. El gran problema del
separatisme és que tenim molts "jefes"
i pocs patriotes. la base no está cons-
cienciada patriòticament, i només es
mobilitza quan convé als represen-
tants polítics. La base separatista té
el complex que l'única lluita possi-
ble és la de suport al PI i a ERC quan
hi ha eleccions, votant i animant als
seus petits líders. Un militant de base,
en la majoria dels casos, quedará enci-
sat per un lloc en una llista electoral,
per la vanaglòria personal, de sortir
escoll it, estará a prop del poder i será
el prototipus del lideratge del sepa-
ratisme actual: molts de caps amb
representació política i molt poca
essencia nacionalista i patriótica, es
venen per cuatre Puros. Veiem que hi
ha molts "jefes", però el que si manca
és un nou líder únic, per damunt de
sigles i partits, un nou Macià. Per altra

Des de que fa quinze anys el par-
tit filo-espanyolista i antiestatutari
del PP es féu arree del govern autò-
nom (?) d'aquestes Illes s'ha anat fent
cada cop més evident el seu migra-
díssim compromís amb el nostre
poble. Els interessos d'aquesta gent
sempre s'han situat en els límits imme-
diats i primaris del clan i en la supe-
ditació instintiva i visceral al poder
centralista de la metropóli de Madri(z)
(la vil devoció madrilenyista). De fet,
aquest doble mecanisme d'actuació pri-
migenia (pròpia dels qui sempre han
viscut com esclaus submisos) és (pot
ser) extensiva a d'altres països colo-
nitzats de la nostra área mediterrània.
Heus ací, per tant, que a l'hora de plan-
tejar-se més quotes d'autogovem, més
competències, més normalització lin-
güística, règim fiscal... es fan l'orni i
tant sols són capaços de recórrer a la

banda falta una base plenament cons-
cienciada, amb molta empenta, amb
ganes de donar-ho tot per aconseguir
l'objectiu esperat. La base ha d'actuar
amb un nou lideratge que no li talli
les ales. Hem de crear més patriotes,
que els petits caps amb representa-
ció política no tinguin tant de pes, i
esperar que aparegui la figura d'un
individu o individus que amb el seu
lideratge, per damunt de totes les
sigles, ens dugui a l'esperada inde-
pendencia.

El separatisme combatiu. a
diferencia del que representen ERC
i el PI, es caracteritza pel poc pes espe-
cific que té dins la societat catalana,
per la multitud de sigles discordants
entre si, i per la infinitat de petits caps,
encara que molts sien assemblea-
ris.Una altra de les característiques
de l'independentisme combatiu és el
missatge d'extrema esquerra que pre-
senten la majoria de petites organit-
zacions. N'hi d'altres de tarannà més
acomodat amb el sistema social, i no
tant amb el nacional, com Estat  Català.
El fet que hi hagi tants de caps i tan-
tes sigles fa que els hi costi d'arribar
a un acord, tot i que la militancia té
més llibertat d'actuació que l'ERC i
el PI. Les picabaralles personals no
fan avançar aquest independentisme,
que unit i més obert ideologicament
podria andar.

En finalitzar aquest article arri-
bam a la conclusió que en el separa-
tisme manca una base patriótica i cons-
cienciada i la figura d'un líder, cap o
com Li vulguin dir. que sigui el punt
de referencia de tot el moviment. Tots
els moviments d'alliberament nacio-
nal s'han caracteritzat per la figura
d'un cap. Ens manca un cap, ens sobren
"jefes", i ens manca també una base
emprenedora, treballadora i cons-
cienciada a lluitar contra el veritable
enemic: Espanya, i no la resta de sigles
que pot tenir el separatisme.

Ateneu Independentista Gral.
Moragues

desqualificació fàcil, barroera i popu-
lista, per tal de guanyar temps ï, alho-
ra, poder continuar gaudint de les pre-
bendes pròpies dels traïdors (aquí els
coneixem com a botiflers o botifarres).

Darrerament han estat diverses les
qüestions que s'han plantejat: la ban-
dera (la tradicional senyera de les qua-
tre barres), la normalització de la l'en-
gua catalana i la filiació nacional.
Honestament, són tres punts decisi-
vament identificatius i altament sig-
nificatius. Perquè, siguem clars, no hi
ha cap mallorquí que sigui únicament
mallorquí. Esser mallorquí (o menor-
quí o eivissenc) és, seguint Joan Fus-
ter, esser alguna cosa més que mallor-
quí; esser alguna cosa més significa,
inescapablement, obtar per l'obció
castellano-espanyola o catalana.

El tema, en el fons, no és una "auto-
nomia" deixada en les mans de la fauna

Cal recordar que l'anterior
Codi penal franquista (1973)
jutjava les ocupacions sempre per
la via civil, si els habitatges esta-
ven deshabitats, mentre que l'ac-
tual Codi Penal considera que
totes les ocupacions han de ser
jutjades per la via penal i les penes
aplicables són de presó. Per tant,
fins i tot una legislació no
democrática era més benévola
amb la problemática de l'ocu-
pació que l'actual Codi penal.

Ocupació i no-violencia. Una
possible lectura dels okupes.

El fenomen okupa també es
pot llegir des d'una vessant d'ac-
ció de desobediénciacivil davant
d'una situació d'injustícia social.
Entenem una acció de desobe-
diència civil aquella que es salta
una llei, es desobeeix, i es fa de
forma pública, conscient, amb uns
arguments morals i polítics i que,
a més, com a element fonamen-
tal, no causa dany a cap persona
física° jurídica: és una acció que
sols afecta la persona que la rea-
litza. Aquesta acció, que podem
equiparar a l'ocupació, és per tant
la base de la no-violència.

Ocupar un immoble que fa
anys que está abandonat i en
desús, sense qüestionar que té
un propietari legítim, i a priori
no el fa malbé, es pot conside-
rar una acció de desobediència
civil.

Sabem que la desobediència
civil és il.legal, però també és
legítima sempre que es faci amb
les raons morals i polítiques de
criticar una situació o llei injus-
ta, i es realitzi de forma no-vio-
lenta. El seu autora més n'ha das-
sumir plenament les conse-
qüències. I el sentit es troba en
el marc de les lluites socials.

moviment okupa agafás
aquest marc, nosaltres no crida-
riem a l'ocupació, per?) si que hi
tendriem simpatia, i demanariem
que no fos penalitzat legalment.

Propostes per a
l'administració.

1) Creació d'un Cens d'Im-

sucursalista, de dretes i d'esquerres
(PP. PSOE,...), sinó la nostra decisió
"nacional". ¿Cal recordar, una vega-
da més, que mentre tots els canta-
noparlants no arribem a restituir-nos
en la nostraprópia entitat nacional
catalana (assatjada amb éxit, no ho
oblidem, durant cinc segles, en la con-
federació catalano-aragonesa) l'au-
tonomia de "café per tothom" no será
més que la perpetuació del sucursa-
lisme etem?

D'altra banda, la "fauna" de qué
parlàvem adés, sobretot d'ala més
obscurantista i carpetovetónica del

mobles Desocupats a nivell
municipal.

2) Estudiar la penalització de
l'IBI (Impost sobre Bens Immo-
bles) per immobles desocupats
en un període llarg.

2) Ajudes i/o bonificacions
de l'IBI per a aquells immobles
desocupats en un període llarg i
que es destinin a habitatge per
als joves o a acollir entitats i/o
activitats juvenils.

3) Augment a les ajudes per
la compra i lloguer d'habitatges
per als joves.

4) Despenalització de 'oku-
pació no-violenta en el Codi
penal.

5) Permisivitat i diàleg per a
la resolució dels conflictes de les
okupacions d'immobles aban-
donats i en desús.

6) Propostes i projectes d'es-
tudis i d'activitats d'intercanvi
d'experiències i/o accions posi-
tives a nivell europeu.

El paper dels sindicats
1) Assumir el paper d'inter-

locutor per a problemes caren-
cials de la societat com ara el de
l'habitatge dels joves, i partici-
par activament en les instàncies
i comissions socials on es dis-
cuteixi el tema.

2)Crear comissions de segui-
ment de les polítiques que es
duguin a terme.
• 3) Facilitar la participació
deis joves -treballadors, aturats,
estudiants... en els sindicats com
a eina de reivindicació i inter-
locució dels joves.

4) Assumir les reivindica-
cions juvenils com a pròpies i
fer-les méspresents socialment.

5) Col.laborar activament
amb els moviments juvenils,
com l'okupa, procurant cana-
litzar i fer-ne més rellevants
aquells aspectes positius per a
la societat, i evitant així que es
marginalitzin i agafin vies d'en-
frontament i fractura social. Ens
pots trobar al telèfon 93 304 68
00-fax 93 304 68 25 E-Mail
josep_comaposada@ugles.

Partido Popular.juga a fer demagó-
gia localista, populista i distorsiona-
dora, com sempre ha fet, per a treu-
re'n tot el partit possible (això es tra-
dueix en vots). És la mateixa mani-
pulació miserable i grote`sca que fa
anys varen encetar a Valencia l'anti-
ga UCD, cija esmentat PP i la fan-
tasmagórica Unión Valenciana. És
per tot acó que. parafrasejant la cita
kantiana, bé podem asserir que de la
fusta torta dels espanyolistes del P(e)
P(e) mai no en podrem esperar cap
cosa dreta.

Andreu Salom i Mir

Ocupació i no-violència
Amb la desocupació del Kasal de la Fábrica Coromines
i els intents d'ocupació de cases senyorials desocupades
a altres indrets de Ciutat, s'ha aixecat la polémica. Des
de L'ESTEL DE MALLORCA, hi volem dir al nostra.

marrior	 11~4"19~0~.~»"11~11~~

D'una fusta torta mai no s'en
podrá fer cap cosa dreta
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Renegats i traïdors
Els qui som mallorquins per naixença i, a més, conser-

vam la cultura, la llengua i els costums que heretarem dels
nostres avantpassats, i ens sentim orgullosos de fer-ho, ens
avergonyim com a mínim, d'aquells que essent igual que
nosaltres, fills d'una cultura i d'una Ilengua,li fan  traïció, la
venen i l'assassinen quan la deixen indefensa al capritx de
gents que vengueren de fora que, amb el seu comportament,
més s'assemblen als invasors que als immigrants.  Perquè en
realitat, són invasors. I ho són perquè utilitzen ressorts de
poder per a oprimir i marginar la cultura i la llengua que exis-
tia abans de la seva arribada a la Illa i imposan, a la força, la
que ells tenien i tenen: la de la seva terra (Espanya...?)

Però bono; això no seria possible si no existís complici-
tat, la complicitat dels renegats mallorquins, aquests que per
manfutisme, comoditat o por, col.laboren amb els agressors
de la llengua. Precisament, són ells els qui per un desmesu-
rat sentit del "pelotisme", l'assassinen en un extraordinari
exercici de cinisme cultural i polític.

Això que dic, ve a compte de la reforma de l'Estatut, que
está protagonitzant una vertadera comedia cómica, que no
ho és, pel cas dramàtic que comporta l'intent d'esclafar, d'una
punyetera vegada, qualsevol possibilitat d'existencia de la
cultura i la llengua que existia abans de la vinguda en massa
d'immigrants que, atrets per la febre dels diners turístics, ens
invadiren, allá pels anys seixanta, sembrant a més, la llavor
de noves i prolífiques generacions que d'integració a la cul-
tura i la llengua mallorquina no en voten saber res. Només

pensen en les seves sevillanes, faralaes, chunguitos, lolas i
lolites.

Com a fidel exponent d'això que dic, tenim al Senyor
Manuel Jáen Palacios que actuant com a representant de la
formació política del PP, está elaborant una "Ilei" que evi-
dentment, oprimeix i margina la nostra llengua, aquesta que
s'estén més enllà del Mar Balear i és pròpia també de Menor-
ca,Pitiüses,Andorra, Catalunya i Valencia.

AH?) mes curiós i digne d'estudi és que a la formació polí-
tica del PP, també hi ha polítics nascuts aquí. Mallorquins-
que obeeixen de manera cega les directius que aquest i altres
senyors vinguts de fora, que trepitjan-nos, ens demostren que
són ells els qui manen.

Idó a manar, però a ells, als renegats.
Pere Felip i Buades

Tres generals
preparen l'Exèrcit de
Padánia, segons un
ministre d'en Bossi

Roma L.G.- Paolo Bampo, un diputat de la
Lliga Nord quasi desconegut s'ha convertit
de la nit al matí en la poma de la discòrdia
política a Itàlia per doble motiu. El primer,
haver estat elegit per la Cambra, malgrat la
seva condició de ministre de Defensa del
govern Padá, per a representar a Itàlia en
una reunió de l'OTAN que es va celebrar el
mes passat a Kiev. Arrel d'aquesta polémi-
ca s'ha sabut que el propi Bampo ha fet unes
declaracions escandaloses, segons les
quals, tres generals estarien preparant
l'Exèrcit de la Padánia. No ha donat el
ministre Pambo cap dada sobre l'estratègia
militar que se proposa seguir la Padánia, ni
xifres d'aspirants a soldats.

"Bandes armades"
Malgrat això, la resposta del Govern de

l'Olivera no s'ha fet esperar. "Són qüestions
extremadament perilloses i incivils. És un fet-
molt greu aquest intent per part d'una foro
política italiana de passar de l'activitat polí-
tica a perillosos símbols de bandes armades",
ha declarat el ministre de Defensa Beniami-

P. En quina forma es govemava la Confederació
catalana-aragonesa?
R. Cada estat tenia en els seus assumptes interns
absoluta independència.
P. I en els negocis exteriors?
R. Apareixien units com un sol Estat sota la
direcció del rei.
P. Quin era el nom de la Confederació?
R. Corona d'Aragó.
P.Quina era la seva llengua oficial en els negocis
intemacionals?
R. La catalana.
R. I en els interiors?
R. La Ilengüa pròpia de cada estat.
P. Donaren bon resultat aquests principis?
R. L'esplendor sempre creixent de la casa arago-
nesa és una resposta eloqüentíssima.
P. Quan comença la seva decadència?
R.En entronitzar-se la dinastia castellana, que,
tot just mestressa del poder, iniciá una  llarga i no
acabada cadena de greuges i humiliacions contra
la nostra malaurada Pàtria.
P.Com s'intronitzá la dinastia castellana en la
Confederació catalano-aragonesa?
R. Per la violació dels sagrats costums que regu-
laven la successió a la corona, per part del
Parlament de Gasp, que, proclamà Ferran
d'Antequera en lloc de Jaume d'Urgell.
P. Quines memorables paraules  pronuncià el rei
Ferran en les Corts de Barcelona, estant voltat de
la noblesa i els consellers de la ciutat?
R. Contà com ell "avia bien mercado este regna-

no Andreatta.
En quant al seu paper com a representant

italià a Kiev, el diputat Bampova prometré
que no parlaria de la Padánia a cap de les reu-
nions de l'OTAN. Les seves cites referents al
País del Nord només se feren a trobades exter-
nes.La Padánia per a satisfacció del seu
ministre de Defensa, comença a ser conegu-
da a Europa. La setmana passada un article
del setmanari britànic The Economist l'es-
mentava en un mapa on s'assenyalavan les
zones de conflicte en el continent, juntament
amb els Països Catalans i el País Base, Esa,-
cia, Bretanya i Córcega.

I no acaba aquí. Un líder nacionalista rus,
Vladimir Zhirinovski, s'ha declarat partida-
ri de reconèixer a la Padánia el seu dret a la
independencia. En una conferencia de prem-
sa celebrada a Estrasburg, Zhirinov ski  declarà
sense perpelletjar que Italia s'hauria de divi-
diren dues, la Padánia i un nou regne de Nàpols
al sud". Segons ell, i com en el cas de Rús-
sia "la gent del Nord fa feina i la del Sud no
vol ni sentir-e parlar. I a l'igual que al nostre
país, el Sud está en mans del crim organit-
zat.

Nota de la redacció: A l'Estat espanyol, passa el
mateix: Bascas i catalans feim feina 15 hores
diàries per a mantenir el sud que, amb un més
de cotitzar a la seguretat social agrária,cobra
subssidis la resta de l'any.

do, e como le avia costado más de mil doblas de
oro.
P. Quins greuges ha rebut la terra catalana?
R. Gairebé tots els fets de la nostra  història pos-
teriors a la vinguda de la dinastia castellana
enclouen algun greuge.
P. Quin fou el primer greuge que la nostra terra
va rebre del rei Ferran?
R. L'haver entrat en la Confederació voltat de
personatges i tropes castellanes, mancant així a
les lleis de la terra.
P- Quin altre greuge rebé la nostra  Pàtria.
R. El turment i la mort a traïció del darrer prín-
cep de la casa reial catalana; Jaume d'Urgell, i el
tracte que donaren a la seva esposa.
P. Com tractaren el compte d'Urgell?
R. El rei Ferran d'Antequera, mancant als pactes
de la capitulació, el lliurà lligat a un escamot de
soldats castellans, que el bufetejaren i se'n mofa-
ren cridant-li: "Fijo de puta, nescio, villano,
modorrico catalán", martirizant-lo així fins que
tres prínceps de la casa reial de Castella l'escan-
yaren vilment amb les seves pròpies mans quan.
ja vell, malalt i ben lligat, no podia oposar-los
cap resistència.
Qui facilità el recursos per a l'expedició de
Cristofor Colom?
R. La corona catalana-aragonesa.
P. Quina fou la recompensa?
R. Privar els catalans i tota la Corona catalano-
aragonesa de comerciar amb Amèrica.

Del "catecisme catalanista".

Boris Ielsin admet la
possibilitat de la
independència

txetxena
Moscou.- El president de Rússia Boris
Ielsin ha admès la possibilitat que Moscou
reconegui en el futur la independencia de
Txetxenia.

" No ens hem de resistir, sinó elaborar
les passes necessàries en relació a la lliber-
tat de la República de Txetxénia... de la seva

independència i com s'anomeni" Va dir en
Ieltsin a l'acabar una reunió amb el president
Txetxen, Aslan Mashadov.

El número u del Kremlin va fer aquestes
declaracions en presencia d'en Masjadov, des-
prés d'una reunió d'una hora i mitja de nego-
ciacions amb el líder de la república inde-
pendentista.

Ieltsin i un eufòric Masjadov acordaren
crear pròximament una comissió de feina per
a redactar un tractat entre la Federació Russa

Llengues vives
Occitan
Lo 5 d'abril, 700 persones se manifestaren a
Clarmont per l'occitan a la television. I aneron
occitants de pertot. La manifestacion foguét
positiva, puéi que lo prefécte recebét una dele-
gacion. Demest los manifestants, n'i aviá de
FIEO, del CAOC, del Partit Occitan, del CROC,
del Felibritge... Davant la prefectura, un grop
faguét cremar una bandiéra francesa e un article
2 de la constitucion. L'emision de qué parlava
F3 d'emetre abans la manifestacion, 5 minutas
lo dimécres a miéjanuéit, ara se pót cambiar en
una emission mai consequenta.

Projecte espaci occitan a las Valadas
Paregut a las Valades occitanas de l'Estat italian,
aurá son séti a Dronier, lo centre geografic del
territóri. A coma tóca la creacicrn d'un Institut
d'Estudis Occitans e d'un Muséu Sonor de la
Lenga Occitana per la promocion linguistica e
culturala de la region. L'Institut dirigirá tot lo
trabalh de l'Espaci e farà de Centre de Servici
Linguistic de las Valadas.

Del 17 al 23 d'agost se debanarà a Corbiac
la XXIII Escóla Occitana d'Estiu.
Comprendrà corses d'occitan per diatéctes e
nivéls, tamben de linguistica, onomastica,
istória, cangon. clanga, etc., jos la responsa-
bilitat de méstres militants. I aura una libra-
riá que vendrá libres, revistes, bandiéras,
caissetas e disques occitans. Mai informa-
cion e inscripcions: tel. 5-53493121, telecó-
pia 5-53412935.

Rescóntres Occitans en Provenga
Del 26 de juli primier d'agost se farán los
Rescontres Occitans en Provença al centre de
vacanças de Port-de-Bouc, montanha de Lure. I
aurá d'estagis intensius d'occitan, corses de lite-
ratura occitana, etc. Una librariá vendrá de con-
tes, manuals linguistics,... Mai d'entre-senhas:
ti. 0442594396

i Txetxenia. Si aquest grup no resol els pro-
blemes -va afegir en leltsin- aleshores ho faran
altres presidents en una reunió que se cele-
brará pròximament.

"Hem donat una passa l'un cap a l'al-
tre", va dir el president per a resumir les
negociacions amb el president de Txetxe-
ni a.

Aquesta és la primera vegada que el pre-
sident de Rússia admet públicament la pos-
sibilitat de reconèixer la independencia de
Txetxenia. El principal objectiu d'en Masja-
dov, com ell mateix va indicar era "exposar
al president de Rússia la posicions de Txet-
xenia. En opinió d'en Masjadov, aquestes rela-
cions han de ser "equitatives, basades en un
ample tractat interestatal que contempli el
reconéixement mutu, l'obertura d'ambaixa-
des i la no intromissió en els assumptes

interns".

El clima ("enteniment va anar precedit
per l'alliberament de tres periodistes russos
que estaven retinguts com a ostatges des de
feia tres mesos.

Sindicat Occitan de l'Ensenhament
Lo SEO milita per un ensenhament obligatóri de
la lengua e de la cultura occitanas (dins las
regiosn concemidas) durant l'escolaritat abans
d'edat de 16 ans. Lo SEO s'engatja cap a una
regionalisacion del sistéma d'educasion.
Demanda una reformulacion dels programas
d'istória: los joves occitans devon conéisser lor
istória. SEO, brústia postala 6, F-33450 Sant
Sulpice et Cameyrac, tel. 0556302239

Setmana occitana
Del 5 al 10 de mai l'Arxiu de la llengua i civi-
lització occitana de la Universitat autónoma
de Barcelona organisét dins la celebracion del
centenari de la naissença d'En Josep Carbonell i
Gener, una setmana occitana, ont participéron,
per exemple, Xavier Lamuela, lo Dr. J.E.
Gargallo, Alfons Encinas, etc. Lo divendres
fogét dedicat a l'Aran e lo dissabte i aguét una
visita en occitan al Museu d'Història de
Catalunya
Lo dissabte 24 de mai a Sitges (el Garraf) s'e-
fectuét, coma celebracion oficiala del centenari,
un sopar, que presidéron lo conselhiér de
Cultura de la Generalitat de Catalunya e lo baile
de Sitges.

Libres en occitan
Vaquí las darriéras publicacions d'Edicions
Jorn: D'aicí mil ans de lutz de Max Roqueta,
Elegias vengudas de Negre e de Mar (poémes)
de Joan ¡ves Casanova, Sonets de Bernard
Manciet. Talhs (poémes) de Jaumes Privat. De
los comandar a. Edicions Jom,38,carriera de la
Dissa,F-34150 Montpeyroux Occitánia. Tel.
67966479.

Novas brevas
* A la Val Susa (Valadas) son a substituir las
viélhas senhalisacions en italian per unas nóvas
en ()cenan e italian.
* Lo jornal "Ousitanio Vito" desira d'arribar a
mita abonats.

Greuges a la nostra pàtria
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Jaume Matas,
vida i
miracles -IV--

Recordau els policies,
els "grisos" del General?
Per construir les autovies

en Matas no té manies
i afua escamots igual.

Cap de Govern que el seu poble
no defensa és un Cap nul;

i molt més si és tan innoble
que només defensa el moble

tapissat, on posa el cul.

"Plataformes del dimoni!",
remuga el seu subconscient;
però no hi val Sant Antoni

per escoltar el testimoni
que li brinda tanta gent.

Cap violència! I de resultes,
fent de "madona", Cirer

cerca les lleis més ocultes
per fotre milions en multes
des d'un govern foraster.

No pega no cap "cirera"
per les grades del "Gol Sud"...;

i la poli tan propera,
quan fan trossos la senyera,

mira si passa un cucut.

Si la bandera espanyola
rompeu davant un civil,
mirará lluny, per si yola

cap gorrió'? Prest la pistola
treu, parat el projectil!

Per "ser qui som" i l'herència
conservar no hi valen sants;

ens cal lluitar amb força i  ciència
per retre la resistència

d'en Matas i els seus bergants.

de Mallorca
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A dins el món a avançat,
se pot dir, sa maquinári'
molt diferent del rosari,
del qui si ha dedicat.
Sa máquina mos ha donat,
per distancies a cursar,
això se pot demostrar,
mos dona comoditat.
Els creadors s'esforçaren,
per sa ciència avançar,
per s'obra realitzar,
molts de problemes trobaren.
Pels camins, molts d'ells quedaren
per no trobar protecció,
en aquesta evolució,
el mandos la retardaren.
Russos i americans,
ses cadenes varen rompre,
feren feina pel seu compte,
tengueren lliures ses mans.
I ha estat tan gros s'avanç,
que ningú mai s'ho creuria,
es moment arribaria,
sa gran obra de titans.
El món está tremolant,
de ses maquines que han creades,
les tenen molt ben guardades,
pensant a on aniran.
Destrucció total faran,
del món no en romandrà res,

es una obra de gran pes,
es miracles no valdran.
Al món intel.lectual,
també molt s'ha avançat,
s'ordinador han creat,
que és una obra magistral.
A problema complicat,
en que sia de milions,
emprant ell molts pocs segons,
sap donar el resultats.
Un temps es treballador,
empleava pic i pala,
el perpal que pedra alçava,
manuella per explosió.
Ara amb un compressor,
sa roca foradarà,
sa pala carregarà,
sense cap complicació.
Altra temps, ses catedrals,
se feren molt elevades,
grosses pedres se pujaren,
amb cordes especials.
Dos homes allá aferrats,
s'estira és deia 'llentia",
a poc a poc pujaria,
aquells homes exposats.
Grues ara han creades,
els famosos enginyers,
amb molts pocs picapedrers
se cases han aixecades.

Totes electrificades,
un home les dirigeix,
no se miren el gros pes,
les deixen ben col.locades.
N'Estein fou el creador,
que l'àtom desintegra,
aquest moment començà,
del savi l'afecció.
Ha avançat es factor,
es cobalt, es descobrir,
te molta força es pot dir,
aixeca tot reactor.
Amb s'electrónica també,
s'home molt ha avançat,
ningú s'ho haguera pensat,
es mèrit de l'enginyer.
Dins l'estratosfera té
satélits estacionats
amb molts hàbils combinats
rep i dona alió que té.
Se bones televisions,
tan clares i resplendents
donen elles tots moments,
molts bones emissions.
Amb molt bones perfeccions,
les gens les van escoltant,
molts de gust hi van passant,
veient seves expressions.
Fa cent anys que s'inventa,
es telèfon amb sos fils
contaven amb molts de mils,
la gent pogué conversa.
Sa técnica tant s'avançá,
els fils seran suprimits,
els satélits han servits,
per noltros poder xerrar.
Telèfon portátil duen,
els obrers i els senyors,
resolen els seus factors,
ses distancies molt a cursen. SI

Mallorca
superstar?

Al Mallorca gloriós
li ve ample sa primera

ja que de fa temps enrera
mostra massa el llautó.
Va córrer com un fibló

jugant amb el Barcelona,
però no fa gaire estona

quan va venir el Madriz,
a banda de fer-se fosc

dos donuts varen quedar,
penjats en es marcador I/

En Vicenç
de Son Rapinya

Andalucia y España
Quisiera preguntarles a todos mis paisanos andaluces de qué

vale que nos "desgallitemos", animando a la seleccion española o
les cedamos a ellos nuestra cultura para que le llamen "española"
en lugar de "andaluza". ¿España se acuerda de Andalucia?

El paro en nuestro País Andaluz no ha hecho mas que empe-
zar. ¿No és el momento que dejemos de representar el papel de
payasos que hasta ahora tenemos en España y que exijamos nues-
tros derechos como pueblo y como ciudadanos?

Si Espanya nos explota y nos condena al subdesarrollo debe-
mos decir: "¿Pués no queremos ser españoles!" Andalucia és un
país mucho más antigua que Espanya y sabremos caminar solos.
Por lo menos seremos nosotros quienes explotemos nuestros pró-
pios recursos.

Agustin Pereda Gil

Sa máquina a tot ajuda

PER CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR
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