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Amb un
sumriure

Qui és a ca seva no ha
menester de parlar idiomes.

Siau correctes, parlau bé,
parlau català.

Som a ca nostra, i cal que
ensenyem a parlar als

forasters la Ilengua de la
terra. Per fer-los un bé.

Siau amables, parlau
català.
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Bona Gent inaugura el seu curs socio-cultural '98-'99

L'Associaciód'arnies de la Tercera Edat Bona Gent,
inaugurà el passat dia 12 de novembre, amb una festa
de pinyol yermen i l'assistència d'unes 500 persones
- dins el local del club cataliner no hi cabia ni una
agulla més- , el seu curs socio-cultural '98-99-

Assistí a l'acte el president del Govern Balear,
Jaume Mates, qui rebé mostres entranyables de sim-

patia per part dels assistents.
Ha va haver ball d'aferrat amb música en viu.

Actuació d'un cor musical que rubricà la seva inter-
venció amb l'himne de Mallorca, La Balanguera, core-
jat pels assistents que aplaudiren a rabiar. Festival de
ball de bot, actuació d'una banda de cornetes i tam-
hors, festival folklòric, Actuació de les alumnes dels
tallers de Bona Gent de ball mallorquí que demos-
traren que la edat no és cap impediment a l'hora d'es-
tar àgils i bailar amb ritme i melodia.

Per acabar, se serví un berenar típic mallorquí a
tots els assistents.

Bona Gent demostrà una vegada més la seva gran
capacitat organitzadora i de convoc4tótia, L'ESTEL,
felicita efusivament la meravellosa labor social que
realitza aquesta bulliciosa entitat de persones majors
de la barriada de Santa Catalina a la Ciutat de Mallor-
ca.

Redacció

FIRES DE N'A RRATXÍ SELVA Fl RES DE POLLENÇA

Fa 33 anys que na Maria Martines té un
lloc de venta de bunyols a la barriada
des Guell de Ciutat. Era a la Fira de
Marratxí.

Fa 5 anys que en Segundo Cáceres i
na Llucia Tixicuro de nació inca a l'Es-
tat d'Ecuador venen confecció feta per
la seva gent a les fires i mercats de Mallor-
ca. Na Llucia conserva el llinatge dels
seus avantpassats, penó en Segundo no
te idea de com es deien els seus. Tan-
mateix conserven la memòria histórica,
i saben que els espanyols els furtaren
els noms, la llengua, la terra i els con-
demnaren a la pobresa.

Especial dedicat a
FIRES DE

MARRATX1i
I DE

POLLENÇA
Si vos ha agradat,

telefonau al
971 26 50 05

i el vos enviarem
cada quinze dies.

Fa 16 anys que en Joan Rotger va obrir la Fábrica de bosses de mà Rotger a
Selva. A la foto amb els seus operaris.

El President Jaume Matas atorga el Premi
Ramón Llull a Miguel Ferrà Martorell

(Reconeixement a la tasca de tota una vida dedicada al
servei del nostre poble i la nostra cultura)

	L'escriptor Miguel Ferrá Martorell, col -labo- 	ma, Jaume Matas, digué en el seu discurs:

	

rador de Diari de Balears i l'Estel (entre moltes	 "Hem premiat desset exemples de com es

	

altres publicacions) ha obtingut el màxim premi	 pot fer molt pel poble, per la ciutat, per la comu-

	

cultural que atorga el Govern Balear: el "Ramon	 nitat, per la nostra terra, pels qui més estimam".

	

Llull 1998" per a una vida dedicada a l'allibe-	 I finalitzà la seva intervenció dient:

	

rament nacional i social del poble de les Illes i,	 "Avui feim un homenatge merescut a des-

	

concretament, ala literatura catalana. Altres guar- 	 set 'ciutadans exemplars', estimables, amb repu-

	

donats (a títol pòstum) forPen Blai Bonet, Llo- 	 tació" dirigint-seexpressament als guardonats,
reng Fluxá i Gabriel Rabassa.	 els digué:

	

Entre els desset personatges guardonats 	 "Moltes gricies a tots i que el vostre exem-
enguany hi eren presents, la religiosa Maria ple sigui Buril per als qui som més joves".

	Camps; el misser Josep Maria Cassasayas; l'en- 	 Teta la redacció de l'Estel felicita de tot cor

	

ginyer Manuel Elices; el músic Rafel Nadal... 	 al nostre bon amic i coilaborador i se sent bono-

	

El president de la nostra comunitat autóno- 	 rada de poder signar el s nostres treballs al cos-

El President Jaume Matas en el moment de Murar
el Premí Ramon Llu111998 a l'escriptor Miguel Perra
Atorionrn.

tat deis més prestigiós intel Jectual de les Illes:
l'escriptor Miguel Ferrà Martorell. Q

(Redacció)
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* Unió Mallorquina es con-
solida al Terme de Llucmajor, i
ho fa a costa altres formacions
polítiques. Al sopar fet al Res-
taurant Tropical el mes passat hi
veieren en Canals que havia estat
secretari tècnic d'ASI, a Joan
Perelló, antic regidor pel PP, a
n'Stela, antic cap de la oposició
pel PSOE i a altres polítics que
s'acosten a aquesta formació
emergent. L'amo de ses gasoli-
neres de Llucmajor, que fou
baile per UCD, també era al sopar

i va dir que era militant d'UM
des de la fundació del partit.

*De la revista del Lobby per
la Independència que se diu,
Barco de Rejilla, i que s'auto-
qualifica com una publicació de
combat que recull opinions,
xafarderies, cròniques i notí-
cies relacionades amb les
nacions que lluiten per la seva
independència, copiam de la
secció Han Dit:

Juan de Borbon, conde de
Barcelona 1992: Veo a España

mal, desgarrada y com la uni-
dad amenazada (Baleares
19..X.92).

Xabier Arzallus, president
del PNV : Mai no serem lleials
a la Constitució (DdM
23.IX.94).

Maria Antònia Munar, pre-
sidenta del CIM: Quan en Can-
yelles em va destituir l'any 1992,
em va fer un bon favor (DdM
16.VIII.97).

Cristofor Soler, ex president:
el PP balear camina per una

Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT

* El tinent coronel l de la 431
Comandància de la Guàrdia
Civil i màxim responsable a la
província de Tarragona; Miguel
Tugores, ha esta cesat del seu
càrrec arrel d'una entrevista
publicada en un mitjà de comu-
nicació, on es posà de manifest
les males relacions que tenia amb
els seus superiors de Barcelo-
na. El coronel! Tugores está en
situació de disponible i a dis-
posició del comandament. El
corone!! Tugores, que duu 30
anys de servici, ja fou arrestat
arrel d'un article per no haver
tingut "un comportament mili-
tar" en una entrevista simpáti-
ca i desenfadada. En Tugores va
arribar a Tarragona procedent de
Sant Sebastià fa 4 anys.

diputat Le pen ja fou condem-
nat a França el passat mes d'a-
bril a dos anys d'inhabilitació per
exercir càrrec públic per agre-
dir en públic a una candidata
socialista a les eleccions muni-
cipal de maig de 1997.    
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La teulada del quarter de la Guárdla
Civil de Selva ha passat per ulL Aquest
cos de policia espanyol s'está arre-
plegant a l'espera del seu retom a Cas-
tella.

* La justícia alemanya ha
anunciat que processarà al líder
ultradretá francés Jean Marie
Le Pen, per incitació a l'odi
racial, després que el Parlament
Europeu Ii hági Ilevat la impu-
hitat per una esclafadora majo-;n*,,,
ria de 420 vots a favor,
contra i 6 abstencions. El pro-
cessament començarà des
moment enque la justicia ale-
manya rebi la confirmació fpor-
mal de la decisió del Parlament,
declarà el portaveu de la fisca-
lia, Manfred Wick, qui va sub-
rratllar que Le Pen podria ser
condemnat a una pena máxima
de presó de 5 anys per racisme
i "haverminimitzatpúblicament
l'holocaust jueu". La fiscalia de
Múnic sol.licità aquest suplica-
tori el desembe de 1997 per unes
declaracions de Le pen en les
que qualificà les cambres de gas
nazis de simple "detall" de la
segona guerra mundial. L'euro-

REVISTA D'INFORMACIÓ DEL LOBBY PER LA INDEPENDÈNCIA

DE LA FONA AL BARCO DE REJILLA

El LOBBY PER LA INDEPENDÈNCIA de Mallorca publica el butlletí que ara teniu a les mans
per donar-vos compte de les declaracions, articles d'opinió, entrevistes, cròniques i notícies que
tinguin interés per al moviment d'alliberament nacional dels Països Catalans. Aquest butlletí pretén,
per una part, donar una visió del moment actual que viu l'independentisme i, per altra, esser un
instrument de combat contra el colonialisme espanyol.

Els mallorquins som un poble amb una extraordinària capacitat de  resistència contra
l'invasor. La cosa ens ve d'enrera. Ja segles abans que part dels nostres avantpassats vinguessin
de Catalunya a poblar Mallorca, hi va haver els foners, que oferiren una  resistència heroica contra
els romans amb les fulminants pedrades que destrossaven les embarcacions invasores. A La
Catalunya continental tenim Els Segadors, que defensaren la pàtria a cops de falç contra els
colonitzadors espanyols, tal com encara avui recorda el nostre himne nacional. Més endavant, amb
motiu de la Guerra de Successió, presentàrem una resistència ferotge contra els espanyols i els
francesos. Dins aquest segle, Espanya va haver d'aliar-se amb l'Alemanya de Hitler i la ltália de
Mussolini (Guerra colonial de 1936-1939) per doblegar-nos i ajomar  momentàniament la
independència de Catalunya.

Amb tres segles llargs de fer-nos la guerra Espanya no ha pogut veure acomplit el seu
objectiu de destruir la Ilengua catalana. Això malgrat tres segles d'escolarització forastera, malgrat la
brutal colonització mediática a qué Espanya sotmet els Països Catalans i malgrat el desplaçament
de població que Espanya promou contra la nostra nació amb l'objectiu d'ofegar-nos
demogràficament.

Per reeixir en la nostra lluita per no desaparèixer del mapa dels pobles i de les nacions que
formen Europa, la nostra nació necessita un Estat independent membre integrant de ple dret de la
Unió Europea. La Iluita que propugnam per la independència és contundent i democrática alhora
atès que reclamam a l'ONU un referéndum d'autodeterminació.

El poble català de Mallorca, el poble mallorquí, el mateix poble que acull l'immigrant que ve a
cercar unes millors condicions de vida i a integrar-se, té un crit de rebuig clar i Ilampant contra el
colonitzador: Barco de rejilla! És el tir de fona dels nostres dies, dels temps d'Intemet i dels
avanços tecnològics més fulgurants. És el Bon cop de falç! de la Catalunya central. És el De
Ponent ni gent ni venti dels valencians. És el Yankee go home! de Vietnam. És el Que se vayan!
del País Basc. És el Green go! de Mèxic. És Les français a la mer! dels algerians. És el British
out of India! de Ghandi...

Per això el LOBBY PER LA INDEPENDENCIA de Mallorca posa el crit popular mallorquí
anticolonialista Barco de rejilla! a la seva revista de combat. Un crit popular que no va contra
Ilinatges ni llocs de procedéncia, sinó contra actítuds forasteres, és a dir, actituds espanyolistes,
colonialistes i antimallorquines tant d'invasors com de botifarres, o sia, de col.laboracionistes i
d'indígenes renegats. Immigrants que no voleu fer de forasterots, cridau ben fort amb el poble
mallorquí que us acull i que ha recuperat l'orgull de nació: Barco de rejilla! Visca Catalunya lliurel
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Rafe! Bordoy, director de sa revista de Santa Margalida
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espiral que el podria deixar en
ininoria (DdM 2.XI.96).

De la secció De Bona Font,
copiam:

L'amant del borbó, Marta
Gayá, va reaparèixer en la vida
social de l'estiu a la colònia. Amb
motiu de la festa de Cristima
Macaya a Esporles, la premsa
Ibrastera la va descriure com una
escultura de bronze con falda
roja. Llàstima que Espanya no
sigui com els USA de Bill Clin-
ton i de Mónica Lewinsky! ¿Us
imaginau el panxó de riure que
feriem si la Guàrdia Civil hagués
d'analitzar un vestidet de na
Marta cercant restes d'esperma
reial? Ha, ha, ha!

Recordem que L'ESTEL,
quan encara se deia S'ARENAL
DE MALLORCA , fou l'única
revista de la nació catalana que
va destapar l'aventura del rei dels
espanyols amb na Marta Gayá
que les revistes italianes havien
airejat.

Fernando Humberto Gómez
Acebo, el fill menut de la ger-
mana del rei d'Espanya, Pilar, a
qui les autoritats mallorquines
van haver d'esbucar la casa, va
provocar una brega al Club de
Mar de Ciutat. Hi va haver bufe-

tades, manbelletes, crits, parau-
lotes, puntades de peu, Cops de
puny, barres de ferro i, natural-
ment bastants ferits de diversa
consideració que van necessitar
assistència médica. La cosa va
acabar amb denúncies posades
entre víctimes i agressors (UH
28.07.98).

Ja diuen que el pecat duu la
penitència! El regidor del PP de
Ciutat Juan Bauzá, segons la
periodista Nelkane Domblás
lleva arios trabajando para
que los ciudadanos de Palma

se sientadauténticos sevillanos
(Brisas 9.8.98). Aquest bambol
figa ara está preocupat perquè
el foraster José Ma Rodríguez el
vol llevar del lloc número 2 de
la llista, Idó, més se'n mereix
aquest bossot! Ja hi tornará a Ile-
par el cul als andalusos amb la
Feria de Abril! Passa d'hora que
tot el forasterisme que han sem-
brat en Matas i companyia es
retorni en contra seva!

Ja ho sabeu companys! Si
voleu llegir aquesta revista tan
interessant, escriviu a l'apartat

531 de Ciutat i apuntau-vos al
Lobby per la Independència.

* La nostra enhorabona a en
Rafel Bordoy, director de sa
revista de Santa Margalida, per
la sortida al carrer del seu nom-
bre 50. Enhorabona als marga-
lidans que a més de a Santa Mar-
galida i el seu terme municipal,
estan escampats per Tàrbena,
Xaló, Barx, Bolulla, Pedreguer

i altres pobles alacantins.
* La nostra enhorabona

també al col.laborador de l'ES-
TEL en Miguel Ferrà i Mar-
torell per haver aconseguit un
dels premis de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears
Ramon Llull , de qui el presi-
dent Jaume Mates va dir "es un
escriptor, un creador i un recre-
ador".

Que anam cap a l'extermini del
mallorquí, es bo de veure. Ho vaig
denunciar i ho seguiré fent. És allò
que está passant a Calvià, on tenen
ja tot el poder els immigrants
espanyols/andalusos. Tot el poder
polític: batlesa, partits hegemònics,
tots ells de fort contingut anti
mallorquí, repressius de tot allò
que sia cultura i llengua mallor-
quina, estimuladors de qualsevol
acte que serveixi per a potenciar
l'andalusisme/espanyolista, amb
la seva política económica depre-
dadora dels propietaris de cases i
pisos, o petits comerços, la majo-
ria mal lorquins, i subvencionado-
ra dels immigrants i temporers, i
també de les grans explotacions
turístiques.

Per() l'extermini, també és cons-
tatable a qualsevol lloc de Mallor-
ca, a qualsevol poble i a qualse-
vol ciutat.

Ara bé, allò més curiós és que
qui s'está autoexterminant és el
propi mallorquí que amb el seu
autoodi, la seva manca de vergonya
envers els seus avantpassats, la seva
manca de personalitat i, sobretot
amb la seva extremada covardia,
és qui ho fa millor per aconseguir,
a la fi, l'objectiu final dels espan-
yolistes, que no és ni més ni pus,

que el d'exterminar-nos, al manco
cultural, política i lingüísticament.

A aconseguir aquest objectiu,
avui en dia, ajuden tots: els mit-
jans de comunicació audiovisuals
i escrits i la pressió política que

-ofega tot allò que sia reivindica-
ció del mallorquí. Però els qui
també ajuden són els qui ostenten
el pedriguee del nacionalisme, els
qui l'ostenten políticament i de cada
dia s'allunyen del vertader senti-
ment cívic nacional mallorquí,
decepcionats dels seus represen-
tants polítics en les institucions,
decepcionats de la seva manca d'o-
perativitat, de la seva miopia en
les accions que desenvolupen, de
les seves omissions. Les seves
omissions que podrien desenvo-
lupar i que no desenvolupen, de
la seva manca d'objectius, de la
seva manca d'organització i d'im-
planta -ció, de la seva manc a d'i-
dees, i, especialment, per la seva
manca de rigor en la defensa dels
drets culturals i lingüístics dels
mallorquins, lo que justifica el que,
des del món social i cívic mallor-
quí, neixin, cada dia amb més pro-
fusió, iniciatives populars per tal
de reivindicar elfet mallorquícom
quelcom que va més lluny que la
praxis política i que s'está demos-

trant, cada vegada més com una
cosa inservible (al manco per ara)
per a defensar-nos dels furiosos
atacs de l'espanyolisme, de dretes
i d'esquerres: econòmics, culturals,
lingüístics i polítics. O dels traï-
dors i venuts. O dels transvestits,
confusos i incultes. En una parau-
la, estic denunciant els atacs que
patim els qui estimam aquesta
terra i la seva cultura, en quasi tot:
dels poders mediátics, de la polí-
tica i de la economia. Però també
denuncií els atacs que patim de
nosaltres mateixos, que venen de
la nostra pròpia gent i dels nos-
tres representants polítics, els par-
tits nacionalistes. Aquells que per
tebior i manca de coherència o pot-
ser per la seva manca d'un yerta-
der sentiment nacionalista, o pel
seu egoisme partidista, o per les
seves arrels ideològiques estran-
yes al nacionalisme (esquerra o
dreta espanyoles), al manco, al
nacionalisme que avui seria ope-
ratiu a Mallorca per tal d'evitar el
nostre extermini. Extermini del
que, avui en dia, aquí a Mallorca
en som víctimes els mallorquins,
per part, tant de la política de dre-
tes com d'esquerres, ambdues
espanyoles, ambdues molt inte-
ressades en exterminar-nos, amb-
dues molt mesclades dins de la
societat mallorquina. No oblidem
que dins dels grans partits polítics
espanyolistes (PP-PSOE i IU) con-
viuen avui, aquí a Mallorca, per-
sones de gran convicció espanyo-
lista amb gent de sentiments i esti-
mació cap a "lo nostro"; la nostra

llengua i la nostra cultura.
Será ben trist haver d'escriure

(potser aviat) que a la fi, ho han
aconseguit. Que han aconseguit eli-
minar-nos. Que ja no existim, Que
ja no contam per res, que ja no
tenim patrimoni, Que ja no tenim
cultura pròpia ni llengua (avui dia
quasi no s'empra) . En una parau-
la, que ens han exterminat com al
terme de Calvià. Sí, per?) també a
Ciutat i de manera total en aquells

llocs on els assentaments espan-
yols s'han anat estenent (zones
perifèriques de ciutat i zones turís-
tiques). Llocs on mai se sent par-
lar en mallorquí, ni tan sols als
mallorquins... els mallorquins
covards qui, amb la seva actitud
vergonyosa ho estan justificant.
Estan justificant el seu extermini
i amb ells el de tots. El de tot un
poble. Estam parlant del poble
mallorquí.

Anam cap a l'extermini
del mallorquí
PERE FELIP I BUADES
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MARRA1A,XíDEFIRES

saEIUI XLIVMM V IV

En Manuel Tudun i els seus germans
són els amos de PostresTudurí del Polí-
gon de Marratxí. Foren els primers que
començaren a etiquetar en català a
Mallorca. 'Avui tots els seus productes
estan etiquetats en la nostra llengua. A
la foto anib la seva filia Esperança, la
més gran de la tetcera generació d'a-
questa familia de pastissers mallor-
quins.

Fa 3 anys que na Magdalena Riera de
Pórtol fa de ceramista. Cada anys va a
la Fira.

En Rafel Company és el director de Ràdio

Marratxí, propietat de l'Ajuntament. Arri-
ben al 70% del territori mallorquí i

empren el català tot el temps. A la foto
amb na Marisa Rojas, cantant mallor-
quina.

Fa 20 anys que n'Antónia Campaner i
el seu home fan pastorets i siurells. Eren
a la fira de Marratxí. Ara per sant Tomás
seran a la Plaça Major de Ciutat.

La Família Bueno és la propietaria deis
Tallers J. A. al Polígon de Marratxí. Són
els representants de la marca de trac-
tors Komatsu del Japó. Fa 2 anys que en Pere Coll ha obert la

Gerrei ia Coll a Pbrtol. A la foto amb la
seva tilia Cati - Neus.

Fa un any que en Gunter Webs d'Ale-
manya i na Svetlana Yovich de Sérbia,
van a vendre a les fires de Mallorca.

Fa 3 anys que n'Antoni Roca és el gerent
- propietari d'Espectacles Gavina amb
domicili al carrer d'Ángel Guimerà de
Ciutat. En Paco Vicens és el seu soci.

Fa 45 anys que en Pep Pocoví regenta
la Ferreria del Pla de na Tesa. Va obrir
aquesta ferreria el seu repadrí, en Pere
Pocoví fa 150 anys. A la foto amb el seu
fill.

Fa 4 anys que en Pep Oliver d'Algaida
fa petites esculturas de ferro. Era a la
Fira de Marratxí.

N'Ermelinda Mendoza de nacio Taba-

lenya a l'Estat d'Ecuador, fa 5 anys que
amb la soya familia fa les Fires de
Mallorca Ven productes elaborats pels
seus conciutadans.

Na Jeronia Picó de Porreres, na Tere Alcanyis de  València i en Felix Timón de
Cáceres fan bunyols per les fires e Mallorca. Els trobarem a la Fira de Marratxí.

Fa 15 anys que la Familia Amengual de cas Canonge obriren l'011eria Cas Canon-

ge a POrtol.
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14
Fa 8 mesos que en Nadal Nicolau és el
propietari de la Fábrica de Cortes Apa-
rats a Selva. Fabriquen els damuns de
la sabata Intrencor. Aquesta fábrica amb
30 operaris, era d'en Miguel Rotger, n'An-
toni Fiol i en Manuel Martin, que ara s'han
jubilat.

15
Fa 22 anys que la família Manzano regen-
ta el Forn M. G. de Selva. El van com-
prar a n'en Simó Soler.

16
Fa 6 anys que en Joan Maiol de Cal-
man regenta l'Agencia d'Asseguran-
ces Mapfre a Selva.
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A l'entorn de collir
i agafar (I)

PERE GR1

En la lògica clàssica la con-
versió és una manera d'inver-
sió de proposicions, de tal sort
que sense alterar la veritat
d'una proposició donada, "S és
P" pot colocar-se "S" en el lloc
de la "P" o "P" en el lloc de
"S". Els lògics estableixen
vàries regles per a la conver-
sió, basades en la conversió per
un terme, en tant que subjec-
te, de la mateixa extensió que
tal terme tenia com a predicat.
Quan no es compleix amb
aquesta condició es produei-
xen sofismes. Així, per exem-
ple, és admíssible la conver-
sió de "cap animal és racio-
nal" a "cap ésser racional és
animal", però no ho és la con-
versió de "Tots els hornes.bon-
dadosos parlen amb franque-
sa" a "Tots els que parlen amb
franquesa són bondadosos".
El significat anterior de "con-
versió" és lògic. Hi ha també
(i, segons alguns, sobretot) un
sentit espiritual -la majoria de
vegades metafísic- de la con-
versió. Destacaré aquí quatre
wectes del mateix.

En primer lloc, pot enten-
dre's la noció de conversió
com una noció contraposada
a la de processó. És el sentit
més comú entre els neopató-
nics, i en particular en Ploti.

En segon terme, pot estu-
diar-se la conversió com la
transformació espiritual que fa
possible un "home nou". Exem-
pie d'aquest sentit és la con-
versió religiosa i més especí-
ficament la cristiana tal com
ha estat descrita en Sant Pau.

En nació de
conver en refe-
rir-se a la conve bilitat mútua
dels transcendentals.

Finalment,la noció de con-
versió pot considerar-se com
la base d'una metafísica. Men-
cionaré a aquest respecte la dis-
tinció establerta per Georges
Bastide, professor des de 1941
en la Universitat de Toulouse,
entre conversió falsa -tal, la car-
nal baix l'aspecte de l'espiri-
tual, la simple introspecció
psicológica, etc.- i la conver-
sió auténtica. Aquesta darrera
pot fundar-se, segons Bastide,
en una matèria empírica sub-
jectiva, però s'ha d'orientar
cap a "principis de comunió"
i "valors d'universalitat" mit-

jangant un "compromís
heroic".

"En la conversió -escrm
lkistide a la llum del seu "ide-
alisme auténtic"., "idealisme
moral o axiologic" i "espiri-
tualisme personalista"- s'ex-

perimenten en, al seva essèn-
cia profunda les tres nocions
fonamentals que formen la
triada de la qual depèn tota la
vida moral: la llibertat, la res-
ponsabilitat i el deure". Aques-
tes mocions són usades també
per la consciència empírica,
però en un sentit distint i sense
tenir en compte l'eix -i al
mateix temps el propòsit- de
tota "conversió auténtica": la
"transfiguració dels valors".

La meya conversió als
valors del franquisme fou molt
poc auténtica, però per com-
prendre-ho és necessari que
anem veient com va quedar
expressada en el llibre d'actes
de la Corporació de Porreres.
Aquest és el primer acord que
m'afectá, pres en sessió ordinà-
ria del dia 13 de setembre de
1938: A cte seguit es procedía
donar poss±- 'deis seus101
càrrecs de ir' estors d'a-
questa corporació als senyors
novament designats per
l'Excm. Sr Governador Civil
amb data d'ahir. D. Jaume
Sampol Solivelles (un servidor)
i D. Gaspar Mulet, els quals
trobant-se presentsacceptdifn
el càrrec i es segueren en els
seus respectius llocs, continua
la sessió."

Aquesta era la resposta que
havia donat el governador civil,
a la crisi obe ent.
Emd ene 	tinent

Segurament el canvi
semàntic (1) més significa-
tiu que s'està produint en els
darrers anys en l'ús quotidià
de la llengua catalana a
Mallorca és la modificació per
expansió de la significació del
verb collir, com a conse-
qüència d'un desplaçament
del mot agafar, l'ús del qual
está esdevenint marginal a la
nostra illa, sobretot en(tre) les
generacions més joves. El
camp semàntic del verb aga-
far, en efecte, está essent ocu-
pat pel mot collir, pel fet de
la utilització d'aquest darrer
en tots els àmbits d'ús que li
pertoquen al primer.

En aquesta faisó, el filb-
legJoan Coromines ens indi-
ca que el castellà re(coger)
no té, certament, les matei-
xes accepcions que el nostre
re(collir), i pretendre imitar-
ho constitueix un castella-
nisme gravíssim. Així, per
exemple, no pot ésser lícit dir
coses com "va collir el lla-
pis que li havia caigut", "va
collir un taxi", collir bran-
ques per fer una foguera", "li
va collir tots els papers". En
totes aquests ocasions cal fer
servir el verb agafar, anti-
gament gafar, el qual té un
significat semblant al de
prendre, amb la diferència
que aquest implica general-
ment la idea de posar mà a
una cosa amb intent d'endur-
se-la, i en agafar aquest intent
no hi és.

En l'aspecte
gafar o agafar, mot comú
amb l'occità és, segons Coro-
mines, d'origen pre-romà,
d'un radical GAF-, pertanyent
a l'arrel indoeuropea
GHABH- que és comuna a
gran part de les llengües d'a- !
questa gran família: cèltic
gabi- 'agafar', 'aferrar',
'aguantar'; eslau gabati 'aga-
far, empunyar', bàltic gab-
'arreplegar, emportar-se?, i
també existent en les llengües

, itàliques, en sánscrit i d'altres.

Dels significats del mot4
agafar -que són molts-
esmentarem, seguint Moll, els
següents: 1.- Prendre amb la
rná ("Un home que no té por
de res, que agafa les serps amb
les mans"). 2.- Ajuntar-se
amb les mans, de bracet, etc.
("Per a dansar no s'agafaven;
se posaven davant per
davant")- 3.- Subjectar-se

amb força, dues persones o
animals, per barallar-se
("Francesos i catalans s'es-
cometen i s'agafen, i lluiten
a qui més pot"). 4.- Apode-
rar-se de qualque cosa a de
qualcú ("No m'enfadis, per-
qué si t'agaf, en faré unes xere-
mies"). 5.- entendre, jutjar,
atribuir tal o tal sentit o inten-
ció a una falta o dita ("Per
cert que no sé com ho aga-
fará quan ho sàpiga"). II- 1 .-
Sorprendre qualcú en una
malifeta o descuit, afinar-li
el secret o engany ("T'he ben
agafat"). III- 1 Aconseguir,
arribar al lloc on es troba algú
qui anava davant ("Malda-
ment Ii dugués mitja hora d'a-
vantatge, en Miguel l'agafa-
ria"). 2.- Arribar a ferir o tocar
("Un carro ha agafat un nin").
IV- 1 . - Adoptar, prendre
voluntàriament una cosa entre
algunes de possibles ("Aga-
far un camí"). 2.- Obtenir,
aconseguir ("Va agafar una
col•locació"). 3.- Adquirir,
començar a tenir una quali-
tat o un estat corporal o aní-
mic ("Agafar el so", començar
a dormir"). 4.- posar (algú)
en ús per ell mateix, alguna
cosa ("agafar una cadira"):
asseure-s'hi. "Agafar el tren,
el cotxe, etc": posar-s'hi dins
i utilitzar-lo com a vehicle,
"Agafar un llibre": llegir-lo).
V-1.- Unir fort dues o més
coses, de manera que s'hagi
de fer força per separar-les
("Aquesta goma no agafa":
aquesta goma no aferra). 2.-
Unir-se amb la terra la plan-
ta naixent, per mitjà de les
arrels; arrelar. 3.- Contagiar-
se, prendre's una malaltia.
VI-Contenir, comprendre
certa quantitat de coses ("L'ar-
bre de la Ciència agafa tots
els coneixements").

Cal advertir que al País
Valencià el mot (a)gafar s'ha
convertit en un mot ben rar
en l'ús modern, car hi ha pres
curs la forma acastellanada
garra i el verb agarrar, el
qual ha adoptat el valor d"aga-
far, aferrar'. Al Principat, a
Menorca i a les Illes Pitiüses
l'ús del verb agafar es manté
encara fortament. 12

Andreu Salom i Mir

(1) la semántica és la par!
de la lingüística que estu-
dia els significats deis
mots.
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L'escriptor de sa Pobla Miguel López Crespí rep el premi Serra i Moret de lite-
ratura atorgat per la Generalitat de Catalunya (1993). Presideix l'important acte
cultural el President del Parlament de Catalunya, Joaquim XicoL
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Retenció
policial per
parlar en
mallorquí
La primeria de novem-

bre va sortir als diaris de
Ciutat la notícia que al
policia espanyola va rete-
nir devers tres hores un
grup de mal lorqui ns, entre
els quals hi havia en Tomeu
Martí, por hablar en
mallorquín. I no ha passat
res.

I maginau-vos que a
qualsevol poble de Mallor-
ca els municipals tancas-
sin un parell d'hores a un
grup d'espanyols per diri-
gir-los la paraula en espan-
yol. Podem estar ben
segurs que la premsa de
Ciutat parlaria de "brote
de racismo y xenofóbia".
I si tancassin un africà per
parlar en àrab o en berber,
ben igual. Ara bé, un
mallorquí dios Mallorca
que no amolli a l'hora de
parlar en mallorquí. ha se
ser un presumpte delin-
qüen t.

On són els qui s'omplen
la boca de tolerancia i de
derechos individuales
quan es tracta d'evitar i cri-
minalitzar la propagació
del coneixement del català
entre els hispanoparlants?
És que els catalanopar-
lants no en tenim, de dere-
chos individuales? Com
s'explica que tenguem una
premsa tan re-dolenta i
tan antimallorquina que
calli davant un incident tan
ciar de discriminació racial
per motius de llengua com
aquest? Com s'explica que
els teòrics del mallorqui-
nisme tenguin tanta vessa
a l'hora de defensar la dig-
nitat dels mallorquins quan
són humilitats amb pro-
cediments colonials? Per
qué ningú, absolutament
ningú, no planta cara a la
dictadura mediática que
patim i que fa que fets into-
lerables com el que comen-
tam siguin comportats per
tothom com si fossin nor-
mals?.

Jordi Caldentey -
Llengua Nacional
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Miguel López Crespí,
Sa Pobla i l'ofici d'escriptor
MIQUEL FERRA I MARTORELL, ESCRIPTOR

Fa 10 anys que el matrimoni Alba - Grau
regenta l'Estanc de Selva.	 •

Fa 16 anys que na Joana Gual va obrir
la Merceria can na Moreneta a Man-
cor de la Vall.

Fa 20 anys que en Jaume Fontanet Mar-
torell regenta l'Estanc cas Mlet a Man-
cor de la Val. També regenta el servei
d'autocars Inca, Mancor, Biniamar, Llo-
seta que va combinat amb el tren. Va
obrir aquesta botiga i aquest servei el
seu padrí, en Jaume Fontanet Martorell
l'any 1925, el mateix any que Mancor
és va independitzar se Selva.

Parlar de Miguel López Cre-
spí (sa Pobla, 1946) és parlar de
l'ofici d'escriptor i alhora de la
vocació literària irrenunciable.
En Miguel escriu els primerslli-
bres i articles a finals dels anys
seixanta, tasca que no ha deix-
at encara en apropar-se aquest
final de mil.lenni. La narrativa
dels setanta va tenir molta
importància en la formació d'un
pensament crític davant la real-
itat mallorquina. Gabriel Janer
Manila, Llorenç Capellà, Antoni
Serra, Miguel López Crespí,
Antònia Vicens, Guillem Fron-
tera, etc., oferien una obra molt
útil en un momen1 on hi havia
poc on agafar-se per interpretar
una societat en canvi accelerat.

A diferència de l'escriptor que
porta una existència tancada,
rutinària, anodina i cerca en la
literatura l'esplai a les seves
neures i depressions, tot confi-
ant en qué el seu art el treurá un
dia del seu racó excessivament
ombrívol, Miguel López Crespí
és un autor completament di fer-
ent. És, sens dubte, un novel .lista
dinàmic, compromès amb la
societat, amb una gran coherèn-
cia bategant entre la seva escrip-
tura i els actes de la seva vida,
conreador d'una literatura de
lluita i denúncia, que fa de la
seva obra l'exercici de cada dia.
Aquest és el cas de Miguel
López Crespí, que ha guanyat
al llarg de la seva trajectòria la
majoria de premis existents en
els Països Catalans i altres de la
resta de l'Estat.

Recentment, l'historiador
Mateu Morro, tot recordant aque-
sts inicis de la carrera literària
de Miguel López Crespí, escriv-
ia: "Quan vaig conèixer en
Miguel més de prop, i vaig pas-
sar de lector a amic, em vaig
adonar de la seva vasta forma-
ció. A la seva casa els llibres s'hi
acaramullaven per tots els
racons, i s'hi podien veure els
títols més introbables... Cada
viatge havia estat dedicat a
explorar llibreries, cada l¿on-
tacte havia estat aprofitat per!

conèixer autors i tendències. La
novel.la, el teatre, la poesia i l'as-
saig, en totes les llengües, com-
ponien un univers amplíssim. I
els joves que podíem entrar en
aquel' sancta sanctorum
demanáveM llibres".

Amb l'altruisme com a fór-
mula d'expressió, López Crespí,
ha publicat en aquests darrers
trenta anys tot un conjunt de lli-
bres que fan que la seva bibli-
ografia sigui sólida i consider-
able. NoveLla, poesia, assaig,
teatre, periodisme... Destacarem
breument alguna de les seves dar-
reres publicacions: Els poemes
de l'horabaixa (poesia, Andor-
ra, 1994); Crónica de la pesta
(narrativa, 1993); El cicle dels
insectes (poesia, Edit. Moll,
1992); L'Antifranquisme a Mal-
lorca 1950-1979 (memòries, El
Tall, 1994); Històries del des-
encís (narrativa, Edit. Moll,
1995); Punt final (poesia, 1995);
Vida d'artista (Premi de Liter-
atura Serra i Moret de la Gen-
eralitat de Catalunya, Llibres del

Segle, 1995); L'obscura ànsia del 
cor (poesia, UIB, 1996); Plan-
isferi de mars i distàncies
(Columna Edicions, 1996); El
cadáver (teatre, Pagés Editors.
1998); Record de Praga (poe-
sia, Barcelona. 1997) i darrera-
ment la novel.la Estiu de foc
(Columna Edicions, 1997), que
és una de les seves millors
novel.les.

Tan mateix altres obres seves
com Autòpsia a la matinada
(teatre, Premi Ciutat de Palma),
Paisatges de sorra (premi Joan-
ot Martorell). Històries per a no
anar mai a l'escola (narrativa,
1984), Notícies d'enlloc (narra-
tiva, Premi de les Lletres 1987),
Necrològiques (narrativa, Premi
Ciutat de València), Foc i fum 
(poesia, Premi Marià Manent
1983), en companyia de les
abans esmentades i algunes més
ens demostren que Miguel López
Crespí ha estat sempre escrip-
tor i segurament ho será fins que

arribi l'hora que ningú no pot
defugir.



Tarannà gens democràtic
del PP a Cort

"L'Ajuntament de Palma, governat pel PP, dedicará
per primera vegada en la història el 0,7% del
pressupost a finançar projectes de cooperació amb el
tercer món. Són uns 200 milions de pessetes"

Una informació d'aquestes caracte-
rístiques, que es presta a moltes i molt
diverses interpretacions i anàlisis, em mou
a dir-hi també la meya, com a regidor del
PSM-Nacionalistes de Mallorca a 1 ' A-
juntament de Palma.

Tothom ho sap molt bé. Mai no s'ha
vist enlloc cap membre de l'actual equip
de govern del PP a l'Ajuntament de Palma
encapçalant iniciatives destinades a com-
plir i fer complir el compromís interna-
cional de destinar el 0,7% al tercer món.
Mai de la vida.

En canvi, els membres del PP que
govema a Cort sempre s'hi han oposat
en massa. Com a mínim, un pic cada any,
quan des del nostre grup municipal hi hem
fet aquesta proposta per pa i per sal. Han
estat vuit anys seguits. I el PP que gover-
na a Con sempre s'hi ha oposat. Tot i
governar, pel que fa a aquest assumpte,
s'ha volgut posar sempre a l'oposició de
l'oposició!

Enguany, emperò, no ha estat així. El
PP que governa a Cort ha volgut assumir
aquesta proposta com a pròpia. Ha deci-
dit destinar-hi 200 milions de pessetes
del pressupost de l'any 1999, que esde-
vé el darrer d'aquest segle i també el darrer
d'aquesta legislatura.

Certament es tracta d'una molt bona
notícia per a tota la gent que, durant tots
aquests anys, hem estat insistint en la neces-
sitat d'assumir aquest compromís institu-
cional. Será molt bo, per als múltiples pro-
jectes d'ajuda solidaria, que el PPhagi deci-
dit assumir allò que fins ara havia rebut-
jat. Pot resultar molt positiu per a la nos-
tra institució municipal que el PPhagi pres
una decisió d'aquestes característiques.

Qualsevol persona amb un mínim de
bona voluntat crec que els ha de felicitar
per aquest canvi d'actitud.

S'ho han cercat, i s'ho mereixen.
Però també no deixa de ser cert que esde-
venen molt trists alguns fets que tenen a
veure amb el procediment i la manera
com el PP que govema a Cort ha pres
aquesta decisió. Resulta molt trist i lamen-
table que:

- ho hagin decidit després de massa
anys d'espera ¿hl fan comptes anar comp-
tabilitzant-ne tot el muntant de mica en
mica?;

- ho hagin fet després d' haver-se opo-
sat sistemàticament a la seva aplicació;

- ho hagin tengut present, no per ini-
ciativa pròpia, sinó com a resultat de la
réplica a una esmena presentada per l'o-
posició;

-ho hagin aprovat pocs moments des-
prés d' haver-se negat a sol•licitar que fos
jutjat un dels més grans dictadors del ter-
cer món;

- ho hagin volgut aplicar desIligant-
ho per complet del Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, per tal de poder
repartir-ne el muntant sencer a la seva
manera;

- i, sobretot, ho hagin volgut inclou-
re dins els pressuposts de l'any que ve,
després d'haver impedit que aquesta pro-
posta pogués ésser votada per tots els par-
tits del Consistori.

Avui per avui és en aquest darrer aspec-
te que voldria parar una mica més d'es-
ment: El PP que governa a Cort, amb un
tarannà gens democràtic, ha imped,t que
la destinació del 0,7% dels pressuposts
municipals al tercer món fos votada per
tots els partits polítics del Consistori: s'ha
estimat més fer-ho tot solet.

Els seus motius deurà tenir. Efecti-
vament, ningú no li pot negar el dret que
té a fer-ho així. Tot i que no hi havia cap
norma que l'hi obligas.

Potser formalment deu haver complit
amb tots els requisits. Però, des d'una
perspectiva ética, estética i sintética, crec
sincerament que aquesta práctica políti-
ca té molt poc de democrática. És el meu
parer.

Tot i que els membres del PP que gover-
na a Cort no tenen cap mirament a l'ho-
ra d'autoproclamar-se demòcrates, el cert
és que, a la seva práctica política, se'n
posen el llistó molt baix. Sens dubte massa
baix. Sota mínims, per davall 0.

Amb una gran capacitat d'instru-
mentalitzar iniciatives d'altri en profit
propi, estan duent a la práctica allò de
rebutjar avui amb força, allò que  demà
arribaran a assumir en exclusiva.

Jo no sé si és bo o no és bo que ho
facin així; sí que crec que és bo que se
sàpiga que l'hi ho fan. Per tenir-ho ben
present, ara, i també en altres cir-
cumstàncies.

Som un d'aquells que no pot deixar
de valorar aquesta práctica política, la d'a-
plicar així el 0,7% dels pressuposts muni-
cipals a projectes d'ajuda al tercer món,
com a èticament poc recomanable, estè-
ticament intolerable i sintèticament del
tot inexistent.

Cecili Bucle i Ramis
regidor del PSM-Nacionalistes de

Mallorca a l'Ajuntament de Palma

Amor
particular

Com t'ho podria dir
perquè em tos senzill, i et
fos veritat,
que sovint em sé tan a prop
teu, si canto,
que sovint et sé tan a prop
meu, si escoltes,
i penso que no he gosat
mai ni dir-eho,
que em caldria agrair-te
tant temps que fa que
t'estimo.

Que junts em caminat,
en la joia junts, en la pena
junts,
i has enripien tan sovint la
buidor dels meus mots
i en la nostra partida
sempre m'has donat un bon
joc.
Per tot això i coses que
t'amago
em caldria agrair-te tant
temps que fa que t'estimo.

T'estimo, sí,
potser amb timidesa,
potser sense saber-ne,
t'estimo, i et sóc gelós
i el poc que vale m'ho
nego, si em negues la
tendresa;
t'estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força,
que empeny i que es
revolta, que
jo...

Que passaran els anys,
i vindrà l'adéu, com així ha
de ser,
i em pregunto si trobaré el
gest conecte,
i sabré acostumar-me a la
teva absència.
Per?) tot això será una altra
història,
ara vull agrair-te tant
temps que fa que t'estimo.

T'estimo, sí,
potser amb timidesa,
potser sense saber-ne,
t'estimo, i et sóc gelós
i el poc que vale m'ho
nego, si em negues la
tendresa;
t'estimo, i em sé feliç
quan veig la teva força,
que empeny i que es
revolta, que
jo...

T'estimo...

Lletra i música:
Lluís Llach
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La dinámica
de l'amor (i II)

"Sempre fem prendre mal a aquells
que estimam. Hom diria que després
del moment en que volem Paltri, el des-
tinam a dolors que encara no l'havíem
pas abastat".

(Maurice P.M.B. Maeterlinck, 1862
Gant-1949 Cannas, escriptor flamenc).

"El secret de la felicitat en l'amor
no rau tant a ser cec com a cloure els
ulls quan cal".

(Simone Signoret, 1921-1987, actriu
francesa).

"Sols l'amor pot ajudar a viure",
"En l'amor hom comença per engan-

yar-se un mateix, i de vegades arriba a
enganyar l'altre".

(Oscar Wilde, 1854-1900, escriptor
irlandés).

"Estimar no és pas mirar-se l'un a
l'altre; és mirar plegats en la mateixa
direcció".

(Antoine de St.-Exupery, 1900-1944,
escriptor i aviador francés).

"Sols existeix una amor gran a l'om-
bra d'un gran somni".

(Edmond Rostand, 1868-1918, poeta
francés).	 •

"Al fons de cada ánima hi ha tre-
sors amagats que sols descobreix l'a-
mor

(Eduard Rod, 1857-1919, escriptor
`117

francés).
"Sols ens és massa antipàtic algú

quan ens sembla que no li hem caigut
gaire simpàtics. Prou n'hi hauria si algú
que menyspream hom ens digués: "Ahir
en tal em parlà força bé de vós, u sou
ben simpàtic" perquè començassim a
estimar-lo".

(Jacinto Benavente, dramaturg
madrileny).

"On no hi ha amor, posau amor, i en
traureu amor_".

(St. Joan de la Creu a Maria de l'En-
carnació, Segòvia, 6-7-1591).

"El jorn que me n'aní
a la recerca de ma vida i del meu jo
una gran cosa sentí en mi
quan guaití arrere
i diguí adéu
sentiment d'amor
que em dugué a tu una i•lusió
arrere quedà un avenir
una seguretat i un qué se jo
en aquell moment vaig copsar
petites coses que tenen
gran valor
sentiment d'amor
que em porta devers tu
amb ma dolor"
(Sentimiento d'amii, 1977, Jesús de

la Rosa, del grup Triana).
"La lluna i l'amor, quan no creixen

minven".
(Proverbi portugués). 11
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FIRES DE POLLENÇA

lesNa Margalida Colomar es una de
madones de la Gerreria Colomar (Can
Cocarroi) a Pollença. Va obrir aquesta
gerreria el seu padri Bernat Colom fa
devers cent anys.

Na Patrícia i en Juan José des Rafal Vell
assequen flors ¡les venen per les fires
de Mallorca.

En Mariano Escobar és el gerent de l'em-
presa Frio Alfrisa a Pollença. Una
empresa que te delegacions a Menor-
ca (al polígon Poima) i a Eivissa (a Sant
Josep de sa Talaia). Són especialistas
en fred industrial.També posen aire con-
dicionat. Per unes 300.000 ptes. posen
fred i calentor a una casa.

Fa 10 anys que en Gabriel Cánaves va
obrir l'empresa Motonáutica Bonaire
al Port de Pollença. Fa tot allò que esti-
gui relacionat amb iots i barques.

Fa 32 anys que n'Ángel Gonzalez és el representant a Mallorca del Grup Frei-
xenet. El trobarem a la Fira de Pollença amb les sayas hostesses.

Fa 10 anys que en Leo Casanova de
Barcelona i na Sara Martin de Portugal
Llegeixen Tarot per les fires i mercats
de Mallorca.

La Família Jóst d'Alemanya viu a Inca.
Fabriquen i comercialitzen joguines. Va
a la Plaga Major de Ciutat i a les tires
dels pobles.

Fa 11 anys que en David Panther, d'as-
cendéncia anglesa regenta la botiga Tele-
sat Televisió via satélit) al Port de
Pollença.

Fa 4 anys que en Maties Ximelis va obrir
l'Escola de Busseig Scuba Pollentia
al Port de Pollença.

Na Francesca Riera és la madona de la
Botiga Ecológica Eco Mallorca del
carrer de Sa Mostra d'Inca. Eren a la
Fira de Pollença.

N'Andreu Salom, fa paners i corda bote-
llas i barrals. N'andreu és el pare del
Col.laborador de l'ESTEL, Andreu Salom
i Mir.

Fa 16 anys que n'Antoni Reines té una
fábrica d'esperdenyes al carrer dels
Molins de Campanet. Quan va tancar la
fábrica de sabates on feia feina, es va
establir pel seu compte.

Na Francina Barceló de Sa Pobla és la directora comercial del Laboratori home-
opàtic del Grup Witfoharm Diebes Diettel amb seu a Valencia. La distribuidora
és al Port de Pollença tenen delegacions a Manacor i a Ciutat.



DE POLLENÇAFIRES

Fa 18 anys que na Francisca Truiol va
obrir un taller de cerámica a la ciutat
d'Inca. La trobarem a la Fira de Pollença.

Fa 15 dies que na Caterina Aguiló regen-
ta la botiga d'articles de regal Arte-
mis al centre de Pollença.

Des de l'any 63, en Cesar Samarini de
Barcelona fa de rellotger a Pollença.
Els rellotgers de la comarca li duen les
reparacions a fer. És el rellotger de l'A-
juntament de Pollença i de sa Pobla.

rrentiEn
le la forma

más adecua(

En Tomeu Frau és assessor energétic
de GESA. Instal.lar plagues fotovoltai-
ques per produir electricitat i col.lec-
tors per escalfar aigua.

Na Joana Rotger exposa cada any els
seus brodats a la Fira de Pollença. Te
el taller-botiga al carrer de Saralegi del
Moll. Va obrir aquesta botiga la seva tia
Maria Palou després de la guerra. A la
foto amb la seva col.laboradora Maria
Martorell.

Fa 43 anys que en Llorenç Nadal regen-
ta La Matança, Embotits Fortesa a
Pollença. La va obrir el seu padrí Miguel
Fortesa l'any 1938.

En Jaume Llompart és l'amo del Bar
s'Alborada a la Plaça de Pollença.

Fa 10 anys que na Maria Oliver va obrir
el Taller de Ceràmiques Oliver al carrer
de santa Cándida de Llucmajor. Fa 6
anys que exposa a la Fira de Pollença.

Fa 4 anys que na Maria Torrandell expo-
sa confecció antiga en drap a la Fira
de Pollença. Te botiga oberta al carrer
Sion del mateix poble.

Fa 12 anys que n'Inma Platko fa joies
en corall i fa muntages de botonades.
Cada anys exposa a la Fira de Pollença.
Te botiga oberta al Moll.

Fa 18 anys que en Martí Lluís regenta
la Ferreria Mir a Pollença. Cada any
va a la Fira. A la foto amb la seva filia
Maria Magdalena.

Fa 25 anys que na Margarida Mariano
fa cerámica i 15 que fa siurells a
Pollença. La trobaren a la Fira.
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L'econacionalisme
necessari
BERNAT JOAN I MARÍ. PRES. D'ESQUERRA
REPUBLICANA-ILLES BALEARS I PITIÜSES

Si bé és cert arreu del món
que els recursos són finits i
que l'augment de la pobla-
ció humana fa que s'hagi de
tenir en compte la seua
inqüestionable limitació,
aquest fet encara resulta més
evident en ecosistemes més
limitats, com ara els de les
illes. Una illa, per definició,
constitueix un territori
envoltat per aigua per tots
els costats, amb una limita-
ció territorial, sense sortides
que no passin per la utilit-
zació de mitjans marítims o
aeris, i ami-) uns recursos
naturals, en certa manera,
més fàcilment quanti fica-
bles.

En el context d'uni fica-
ció europea, d'altra banda,
s'estan atribuint uns papers
ben definits a les diferents
zones del continent europeu
i de les illes adjacents. En
aquest context esmentat, a
les illes Balears i Pitiüses ens
tocará jugar (com ja ocorre
ara mateix), sembla que ine-
vitablement, el paper d'una
mena de reserva turística.
Així mateix, cada vegada
més també jugam el paper
de lloc de residència de
majors procedents de l'Eu-
ropa més opulenta, que
vénen a aprofitar el nostre
millor clima i precisament
aquests condicionaments
ecològics més favorables
que troben a les nostres illes.

Europa es queda el parc
industrial més lleuger -com
ara la fabricació d'instru-
ments relacionats amb la
implantació de les nove s .

tecnologies de la informa-
ció, indústria farmacéutica,
etc-, mentre que la indústria
pesada que está en mans de
les transnacionals del nos-
tre continent va a parar a paï-
sos del tercer món, on l'e-
missió de dióxid de carbo-
ni encara té lliure mercat, on
els treballadors treballen per
pocs diners i on les seues
possibles reivindicacions
són brutalment reprimides
(militarment, si cal). Euro-
pa i el món industrialitzat en
general, doncs, garanteixen
que es puguin traslladar les
indústries més contaminants

a aquests països, amb la
condició, si cal, d'instal.lar-
hi dictadures militars més o
menys ferotges (ja passaran
uns anys després factura als
dictadors corresponents, si
fa falta).

De la nostra limitació
ecológica, derivada del fet
de ser illes i del paper que
se'ns ha encolomat, doncs,
se n'hauria de derivar una
actitud defensiva més deci-
dida. Si volem deixar res a
les futures generacions que
encara sigui organitzable,
ordenable i arranjable.

Les nostres limitacions,
per tant, haurien d'afavorir
la consciència col.lectiva de
la necessitat que fructifiqui
entre nosaltres una posició
decididament econaciona-
lista. El nacionalisme dels
ciutadans de les illes Bale-
ars i Pitiüses no pot ser -ni
ha de ser- expansiu ni xovi-
nista. Tampoc no ha de pre-
tendre basar-se en imposi-
cions anacròniques, ni tan-
car-se a propostes organit-
zatives de les més diverses
(l'estat nació en el sentit tra-
dicional del terme constituirá
una pura antigalla just en
entrar el nou mil.lenni). Al
contrari, ha de ser imagina-
tiu i innovador. Però no pot
perdre de vista la conjunció
entre tres elements impres-
cindibles: defensa del propi
territori, capacitat de plani-
ficació en mans de les prò-
pies institucions illenques i
necessitat de cohesionar una
identitat col.lectiva própia,
que serveixi d'eix vertebra-
dor d'aquest nacionalisme
d'alliberament que conside-
ram del tot necessari.

Les Balears i PitiüseS
ecològicament nacionalis-
tes, dones, han de reforçar
la seua identitat col.lectiva
-en el si dels Països Cata-
lans-, la seua consciència de
defensa del medi ambient i
la seua voluntat d'articular
políticament tot això.

Sense aquestes tres con-
dicions, la dissolució, el des-
vertebrament i la indefensió
més absoluta davant les
grans empreses turístiques
será inevitable. Q
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La guerra
just
acaba de
començar

InlInat' n or ..

1971-1974: a l'avantguarda de la Iluita per la Unlversitat de les
Illes Balears ¡contra el classisme cultural hi eran presents-encapça-
lant qualsevol acció reivindicativa- Miguel López  Crespi  Liorenç
Capellà, Joana Roa, Miguel Farra Martoreft..

L'any 1973, en Josep Meliá, en Blai Bonet, n 'Anto-
ni Sera i en Manuel Vázquez Montalbán concedi-
ren el premi de narra,tiva "Ciutat de Manacor" a
l'escriptor poblar Miguel López Crespí. El recull de
contes guardonat portava per títol "La guerra just
acaba de començar" fou segrestat pel Tribunal
d'Ordre Públic franquista.
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L'antifranquisme a Mallorca. V LLIBRE

Mallorca 1974: Les primeras manifestacions antifeixistes deis
estudiants mallorquins; la lluita per una Universitat de les Illes (I)

MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ

L'any 1973 començava, a
Mallorca, amb la detenció de
dos membres del PCE:
Claudio Bonilla Fernández i
Antonio Luna Castellanos

L'any 1973 començava, a
Mallorca, amb la detenció de dos
membres del PCE: Claudio Boni-
lla Fernández i Antonio Luna Cas-
tellanos. La premsa informava:
"Claudio Bonilla se adscribió al 'par -

tido comunista en agosto de 1971,
teniendo frecuentes entrevistas con
otros miembros de la citada fac-
ción. Antonio Luna se relacionaba
especialmente con 'comisiones
obreras', de cuyos fondos le fueron
encontradas en su domicilio ano-
taciones de entradas y salidas, fac-
turas de material propagandístico
y clichés para multicopista, de con-
tenido subversivo".

Pel gener de 1974,1a revista Lluc 
es feia ressò de les protestes ciuta-
danes contra la supressió de les tres
seccions de la Facultat de Filoso-
fia i Lletres. Aleshores començava
a congriar-se un fort moviment  ciu-
tadà que exigia una universitat al
servei del nostre poble. L'editorial
de Lluc resumia aquesta exigència
cada vegada més sentida per amplis
sectors ciutadans, dient: "La reac-
ció de la gent davant d'aquesta
mesura unilateral de l'administra-
ció es va deixar sentir immediata-
ment entre amplis sectors de la socie-
tat mallorquina, on es produí una
certacapacitat de mobilització: des
de la petita burgesia fins als nuclis
dels professionals i assalariats de
l'anomenada classe mitjana, tots sen-
tiren la sotragada. D'aquí les nom-
broses cartes publicades als diaris
ciutadans, emprant l'única possibi-
litat d'expressió pública: les Cartes
al Director".

Érem a les acaballes de la
dictadura. La societat
mallorquina començava a
despertar després de tants
d'anys d'opressió social i
nacional, d'indiferència dels
poders públics envers les
necessitats més imperioses de
la nostra terra

Érem a les acaballes de la dic-
tadura. La societat mallorquina
començava a despertar després
de tants d'anys d'opressió social
i nacional, d'indiferència dels
poders públics envers les neces-
sitats més imperioses de la nos-
tra terra. I, indubtablement, una
d'aquestes necessitats urgents era
gaudir d'una Universitat de les
Illes.

El curs 1973-1974 haviaestat
eminentment conflictiu. Apa-
rentment no passava res. Les
classes es feien amb tota norma-
litat, però grups actius d'estudiants
pugnaven per anar creant orga-
nitzacions antifeixistes (la majo-
ria de signe marxista-leninista o
carrillista). A començaments de
maig de 1974 els carrers de Palma
veurien la primera gran mani-
festació estudiantil de protesta
contra les mesures educatives de
la dictadura franquista. Es trac-
tava de dir que No! a una impo-
pular Ley General de Educación 
que impediria l'accés normal dels
estudiants a l'ensenyament.
Alguns intellectuals • ja havíem
demanat públicament la retirada
del projecte. Dia 7 de maig de
1974 sortia publicada en el Dia-
rio de Mallorca aquesta protesta
col lectiva dels intel•lectuals
mallorquins. Aleshores, solida-
rizant-nos plenament amb el
moviment estudiantil, dèiem: "La
mesura proposada pel Govern
d'establir unes determinades pro-
ves d'accés a la universitat ha sus-
citat una reacció negativa entre
la major part dels alumnes, pares
de família, professors i diverses
entitats relacionades amb la vida
col•ectiva espanyola.

'Els sotasignants, treballadors
de la cultura, expressen també la
seva preocupació i disconformi-
tat amb aquesta nova trava que,
d'esser aprovada, significaria,
una vegada més, un triomf del
classisme cultural, que vol recluir
el just dret a l'accés a la cultura,
a una cada vegada més petita 'élite'
de privilegiats.

'En definitiva, i una vegada

més, creiem que aquesta mida,
d'esser aprovada, significaria una
altra dificultat per als fills de les
classes populars que dins l'actual
estructura classista de l'ensen-
yança, ja tenien prou dificultats
i entrebancs per a fruir del just
dret a una formació università-
ria".

Signàvem la carta: Llorenç
Capellà, Miguel López Crespí,
Antoni Serra, MargaridaTous, Isi-
dor Marí, Manuel Soler Pala,
Anna Montaner, Joana Roca,
Jaume Bover, Josep Maria Llom-
part, Pere Llabrés Martorell,
Josep Amengual Batle, Damià
Ferrà-PoN, Pere Bosch, Sebas-
tià Verd, Antoni Tarabini, Joan
Miralles, Antoni Figuera i Cli-
ment Garau.

L'any 1973, en Josep Meliá,
en Blai Bonet, n'Antoni Serra
i en Manuel Vázquez
Montalbán m'havien
concedit el premi de
narrativa "Ciutat de
Manacor" per un recull de
contes titulat La Guerra just
acaba de començar. El premi

va consistir en l'edició de mil
exemplars subvencionats per
l'Ajuntament

Espitjat per les necessitats de
la vida quotidiana, vaig començar
a treballar a la Llibreria Logos,
amb Domingo Perelló, un llibreter
d'un tarannà i una categoria pro-
fessional que ara seria difícil de
trobar. Aquell mateix any (1973),
en Josep Meliá, en Blai Bonet,
n'Antoni Sena i en Manuel Váz-
quez Montalbán m'havien con-
cedit el premi de narrativa "Ciu-
tat de Manacor" per un recull de
contes titulat La Guerra just acaba
de començar. El premi va con-
sistir en l'edició de mil exemplars
subvencionats per l'Ajuntament.
De la publicació s'encarregà l'e-
ditorial Turmeda, fundada i diri-
gida per Aina Muntaner i Anto-
ni Serra. Aquí començaren els
problemes amb el TOP (Tribu-
nal d'Ordre Públic franquista). Em
processaren i vaig haver d'enco-
manar la meya defensa a un advo-
cat que em pensava que era pro-
gressista (Ignasi Ribas), alesho-
res destacat membre del carri-

llisme illenc partidari de la polí-
tica del PCE de "reconciliació
nacional" amb la hurgesia i els
franquistes "aperturistes". Amb
el temps aquest dirigent espan-
yol del carrillisme illenc ordí -
juntament amb altres elements
simpatitzants del P"C"E- un furi-
bund atac -mitjançant plamflets-
contra l' escriptor mallorquí que
signa aquest article pel simple fet
de no haver participat en les
seves activitats polítiques en con-
tra de la lluita per la República,
el socialisme revolucionari i la
independència dels Països Cata-
lans. I

La primera mesura que decretà
el TOP fou segrestar l'obra. Però
anàvem vius en aquells temps!
En previsió del fet, ja se n'havia
realitzat una distribució entre
amics i companys de diverses
organitzacions polítiques. A la Lli-
breria Tous -autèntic cau de la
Turmeda- n'Antoni Serra els va
demostrar que no n'hi havia cap
exemplar; i a casa meya, quan hi
vingueren a escorcollar, només
en trobaren cinc exemplars. Els
homes de la Social tornaren al

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
V LLIBRE

de 1•4- López Crespí

Cada quinze dies alL'ErreattpLlo (d'agost del 1998 fins a l'agost del 1999)
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Dirigents i militants del comunisme illenc (OEC) a l'avantuarga de la Iluita per
una universitat al servei dels interessos de les classes populars.
Aleshores la majoria deis polítics que ara viven del "cuento"-enganar la gent-
no sabien res de la nostra història ni sabien que era la Iluita per la Ilibertat
En la fotografía podem veure Jaume Obrador (tercer per l'esquerra) i Francesc
Mengod (primer per la dreta). Jaume Obrador i Francesc Mengod eren dirigents
del comunisme mallorquí (OEC).
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carrer de la Soledat decebuts i amb
la cua davall les cantes.

Hi hagué una compra i una
venda militants. En poques set-
manes s'exhaurí el llibre. Per als
lectors de començaments dels
setanta, alió, adquirir un recull
de narracions segrestat pel TOP,
era una forma més de lluitar con-
tra la dictadura.

Finalment, em posaren una
multa -que, com de costum, no
vaig pagar- i s'aconseguí que no
anás a la presó.

Era una época en qué les
editorials catalanes i
espanyoles ja editaven
legalment algunes obres
essencials dels clàssics del
marxisme i la història del
moviment obrer fins
aleshores prohibides

En Domingo estava content
de tenir, empleat a la Llibreria,
un autor "famós". Devia pensar
que, tenint-me treballant amb ell,
el que em donava de sou ho guan-
yaria amb nous clients esquerrans.
En això no s'errà gens ni mica.
A poc a poc, la llibreria Logos es
convertí -juntament amb la Tous,
que dirigia n'Antoni Serra- en un
dels caus ciutadans on tothom

podia trobar el material marxis-
ta o anarquista que desitjava. Era
una época en qué les editorials
catalanes i espanyoles ja edita-
ven legalment algunes obres
essencials dels clàssics del mar-
xisme i la història del moviment
obrer fins aleshores prohibides.

Per la llibreria venien a pro-
veir-se de material "de combat"
-tant individualment com per a
les diverses organitzacions anti-
franquistes que començaven a
funcionar- la gent que es movia
per les catacumbes clandestines:
els Tarabini, Celestí Alomar, Pep
Vílchez, Miguel Ángel Riera (el
revolucionari, no l'escriptor.
manacorí!) i n'Isidre Forteza, na
Francesca Bosch, militants dels
'diversos grups que s'anaven for-
mant, n'Eusebi Riera, la família
Thomás (tots els fills), na Mari-
sa Gallardo i en Josep M. Dolç
de l'OTE (Organització Trots-
quista Espanyola)... Record en
Jaume Vidal Amengua] a la recer-
ca de llibres i revistes de cine.
En Jau me Vidal, anys més enda-
vant, després de casar-se amb na
Magdalena Aguiló, aniria a viure
just damunt del meu pis, al carrer
Antoni Marqués Marqués, i allá
muntà nombroses projeccions de
cinema revolucionari soviètic per

a militants i simpatitzants d'OEC
o per a les Plataformes Antica-
pitali stes d'Estudiants.

Els !libres més venuts -per
a muntar seminaris de forma-
ció marxista- eren, evident-
ment, els manuals de Marta
Harneker i uns petits quaderns
amb obres cabdals de Marx i
Engels (Salad. preu i benefici,
entre d'altres)

Els llibres més venuts -per a
muntar seminaris de formació
marxista- eren, evidentment, els
manuals de Marta Harneker, les
obres de Lenin, Mao, Gramsci,
Trostki i uns petits quaderns amb
obres cabdals de Marx i Engels
(Salari, preu i benefici, entre d'al-
tres). "Fundamentos" ja havia
editat les obres completes de
Mao Zedong, i els maoistes les
compraven a quilos. En Miguel
Tugores, del PTE, quedava exta-
siat davant els llibres del gran
revolucionari xinès, com esperi-
tat, i les recomanava a tothom.
A vegades, la Brigada Social hi
compareixia a escorcollar, per?)
dins la botiga tot el que teníem
era completament legal. El truc
que empràvem per a enganar els
policies era tenir allò més com-
promès dins el cotxe, el qual
deixàvem aparcat als carrers dels
voltants de la plaça dels Patins.
En Domingo, que tenia permís
d'importació, aprofitava les
comandes de llibres de text a l'es-
tranger (normalment material d'i-
diomes per a col.legis i instituts)
per a incloure, en la comanda,
títols prohibits d'editorials sud-
americanes o d — Ebro", "Ruedo
Ibérico" o l'Editorial "Progreso"
de Moscóú. Els llibres subver-
sius ens arribaven mesclats amb
les gramàtiques d'anglès o ale-
many, i de seguida l'amagàvem
dins el cotxe. Quan compareixia
un client que volia aquest mate-
rial, jo els acompanyava al vehi-
cte. i allá, d'amagat, miraven les
novetats que havien arribat. N'I-
sidre Forteza, que ja pertanyia al
Grup de Formació Marxista-Leni-

nista (a punt d'unificar-se amb el
MCE) era uns dels clients més
habituals de la secció prohibida.

Ningú no podria imaginar-se
la quantitat infinita de classes de
marxisme i seminaris que es feren
amb els manuals prohibits com-
prats a la llibreria Logos!

Al si del P"C"E començava
una campanya antileninista
pitjor que la que havia fet la
dictadura en quaranta anys
de blasmar les idees del
comunisme. La croada
contra les idees de Lenin
seria llarga i no finiria fins
als començaments de la
transició

Malgrat certa fama d'esquerrà
radical, la gent d'en Carrillo
encara provava de captar-me
(com més endavant, en els anys
que vaig dirigir amb Francisca
Bosch a l'Ateneu Popular "Auro-
ra Picornell", ella mateixa em
confessà). En Miguel Miravet,
un fiscal afiliat al P"C"E molt
famós aleshores entre l'oposició
al règim, muntà un seminari
especial a casa seva pera convèn-
cer-me de la bondat de la políti-
ca carrillista de reconciliació
amb els franquistes moderats. En
Jaume Bonnín fou l'encarregat
de dur-me a escoltar el sermó.
Com hom pot imaginar, no ser-
viren de res aquelles maniobres
gens dissimulades. En Miguel
Miravet, cada parell de setma-
nes, compareixia per la llibreria
i em portava caramulls de Mundo
Obreip (Fórgan del P"C"E) per
a provar de consolidar les prè-
diques del seminari. Una con-
versa amb Pep Vílchez em féu
veure novament que els "refor-
mistes" -com els anomenàvem -
no canviaven ni de táctica ni d'es-
tratégia. Una horabaixa en Víl-
chez vingué a comprar llibres
com de costura i anàrem a fer un
café al bar de la cantonada, prop
de la botiga. Na Francesca Bosch
ja l'havia convençut de la bon-
dat dels pactes i la reforma del
règim. Estigué una bona estona

intentant raonar que "a Espan-
ya" ja no es podien portar a la
práctica les idees de revolució
socialista propugnades pels clàs-
sics, els pares fundadors de la Pri-
mera, Segona i Tercera interna-
cionals. En el P"C"E comença-
va una campanya antileninista
pitjor que la que havia fet la dic-
tadura en quaranta anys de blas-
mar les idees del comunisme. La
croada contra les idees de Lenin
seria llarga i no finiria fins als
començaments de la transició
quan, en una conferència del
P"C"E realitzada al Poble Espan-
yol de Ciutat, una direcció for-
mada per Manolo Cámara, Josep
Valero, Francesca Bosch, Cate-
rina Moragues, Francesc Garcia,
Manuel Domènech, Enrique
Acosta i Antoni Sancho (entre
d'altres), i controlada per un
membre del comité central carri-
!lista (en Zaldívar), es blasmà
públicament contra el leninisme

davant tota la militància, enterrà
definitivament les idees del fun-
dador del primer Estat proletari
del món. Era sorprenent; el PCE
enterrà la política i la filosofia
revolucionàries de Lenin vint
anys i escaig abans que no Ielt-
sin, el nou tsar de Rússia!

La xerrada d'en Pep Vílchez
no em va convèncer. Record que
quan Ii vaig explicar la necessi-
tat d'anar aprofundint en la
democràcia fins a fer-la socia-
lista, em digué, exaltat: "A ningú
no interessa ja la revolució socia-
lista!". Era el que ja sabia de feia
una pila d'anys: els carrillistes
havien esdevengut uns demò-
crata-burgesos i havien perdut
qualsevol mena d'arrels amb
tradició histórica del socialisme.

1 Els altres signants (tots ells
simpatitzants de la política
espanyola del carrillisme
[P"C"El) del pamflet contra l'es-
guerra revolucionària de les Illes)
eren: Antonio Maria Thomás,
Gabriel Sevilla, Alberto Saoner,
Bernardo Riutort, Ignacio Ribas,
Gustavo Catalán, José Maria
Carbonero, Jaime Carbonero i
Salvador Bastida.

IIE
PARES, EDUCAU-ME EN
CATALÀ, A MALLORCA
Hl HA EL MEU FUTUR

Mallorquí!

La llengua catalana, pròpia de les
Mes Balears, és oficial a Mallorca.
Els teus fills tenen el dret i el deu-
re de saber-la. Exigeix escoles ca-
talanes al teu poble o barriada.
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA (XXVII)  

El desgovern oligàrquic: Joan I el calador (1387-1396)
PER RICARD COLOM —TLE 964 207607  

"La llengua i la història són els botins més apreciats a l'hora de sotmetre un poble"

1392: Aspre conflicte de Valencia
amb el batle de Moya (Castella) pels
arancels de la fusta transportada pel
Túria des de l'Aragó.

• 1392-1394: Conflicte, amb ame-
naça armada, de Valencia contra Xelva
(Serrans) zona aragonesa del País
Valencia, pel pasturatge del bestiar.

d. 1392: El Consell Menor o de
trenta mallorquí és constituït per 30
membres (3 cavallers, 6 ciutadans, 6
mercaders, 5 menestrals, 10 forans.

1.4.1393: L'expedició contra la
descontrolada Sardenya ha d'eixir de
Portfangós, al delta de l'Ebre, però per
manca de tot ha de ser ajornada.

30.4.1393: El rei incorpora la
morisca Onda (Plana  Baixa) a la Coro-
na.

Primavera 1393: Els catalans per-
den el castell de Joiosa Guarda a Sar-
denya. El rei, com que no pot reunir
soldats, armes ni diners ni tan sols a
Valencia, cerca ajut entre els corsos
pro-catalans: encarrega Albert Satril-
la de traslladar-se de Sardenya a
Còrsega, on el cap "catalanista" Arri-
go del la Roca accepta i socorre els cata-
lans de l'Alguer.

1393: La projectada expedició a
Sardenya és *ruda 3 vegades (a 11-
8, 15-9 i1-l0, per manca de tot.

Bernat de Cabrera i Maria de Luna
(muller de l'Infant Martí), de Catalun-
ya estant, empenyoren terres i rendes

(Ángel Guimerà, 1847-1924)
per a portar a Sicília naus i tropes de
reforç per auxiliar els assetjats a Cata-
nia pels rebel.lats sicilians.

Els jurats de Valencia, intercepten
càrregues de blat en vaixell a Ciutat
de Mallorca, a causa de la fam.

Naus castellanes obliguen naveg-
ants genovesos a descarregar a Carta-
gena el blat que duien a Valencia.

Enrique III, de 14 anys, es fa càr-
rec del govern de Castella.

Fernando de Trastámara (futur rei
dels catalans) oren muller. Elionor d'Al-
burquenque. Plegats són dels majors
oligarques castellans (ell és senyor de
Lara, Cuéllar, Medina del Campo,
Olmedo, etc.)

Retaule (gòtic) de l'Esperit Sant, a
Manresa, obra mestra d'un Pere Serra.

Creació, sota patrocini reial, del
Consistan de Barcelona pera fomen-
tar la poesia (d'esti I llenguadocià), des-
tinat a aquells qui viuen de llurs ren-
des e patrimoni no estiguen ociosos
(segons Joan I per la ploma de Bernat
Metge).

1392-1394: Noves topades
almogàvers contra tropes granadines
devers Oriola.

1393-1405: Caresties.
1394: Reprenen l'encunyació del

divuitè de Valencia. Encunyació de tim-
bres d'or a Perpinyà.

Estiu 1394: Nou ajornament, ja
de finitiu, de l'expedició a Sardenya.

Una part dels diners recollits han de
ser destinats a pagar deutes reials i les
25 galeres aplegades son enviades a
socórrer l'infant Martí.

1394-1405: Sequeres, males col-
lites i fams a Mallorca.

Ca.1394:1397: Neix Johan Gens-
fieisch Gutenberg, inventor occiden-
tal (alemany) de la impremta.

d. 1394: Pere Sanglada fa part del
cadirat del Cor de la Catedral de
Barcelona de fusta tallada, a la neer-
landesa.

28.9.1394: Mort Climent VII, papa
d'Avinyó, és elegit papa Pero Mar-
tines de Luna (Benet XIII), qui es
nega a acceptar la solució proposta per
la Universitat de París: fer renunciar
tots dos Papes, el d'Avinyó i el de Roma.
L'entestament d'aquest papa aragonés
a no renunciar allargarà molts d'anys
el Cisma d'Occident, i indirectament
ajudarà l'entronització d'una casa reial
castellana a la Confederació.

1395: Fra Antoni Canals, mentor
de l'aristocracia valenciana, escriu la
seva traducció del Valed Máximo: E
com lo dit rey (Massinissa) fos bar-
bre, que vol dir hom estrany als cata-
lans, turchs o tartres. S'adreça als
jurats barcelonins fent-los esment que
tradueix el llibre de liad en la ,'ostra
vulgada ¡lengua materna valenciana:
per primera vegada, amb quatre adjec-
tius, algú parla de llengua valenciana,

per() més aviat té el sentit d'estil de
prosa que no pas de cap forma dialec-
tal (Ilavors molts escasses), tanmateix
hi afig: jatsia que altres l'hagen tret en
llengua catalana.

Rebrot de la pesta al País valen-
cia.

Vicent Ferrer, cridat a Avinyó per
Benet XIII, hi esdevé confessor i capel-
là domèstic seu i penitencian seu.

Bernat Metge és enviat en ambaix-
ada a la Con papal d'Avinyó (Occità-
nia), on coneix les obres humanístiques
de Petrarca. Prest escriu Apologia,
d'estil petrarquiá, inspirat en el Secre-
tara d'en Petrarca. Novetat: Diàleg
filosòfic en vulgar.

Gestions de la Cort reial sobre les
Remences pageses.

1395-1397: Rebrot de la pesta.
26.4.1396: Una carta entre mer-

caders italians de productes no manu-
facturats: 6 sobre 7 de la Corona són
fornits a Valencia.

1396: Terratrèmol al regne valen-
cia.

El Consell de Cent, a la petició del
monarca i dels seus consellers que la
ciutat de Barcelona subvencionas la
celebració dels Jocs Florals i con-
tribufs económicament a les instal.lació,
dins al Confederació, del Papat aviny-
onés, la situació del qual a Occitánia
havia esdevingut insostenible, respon
negativament, i tramet ambaixada al
rei per a demanar-li que posi ordre a
ses fiances i expulsi els mals consellers
corruptes. Jacme March, oncle d'Ausiás,

duu la !letra reial als consellers
barcelonins per a sufragar justes
literàries i li contesten amb desdeny.

També la ciutat de Valencia redac-
ta un memorial de greuges i el rei fa
empresonar un missatger valencia.

Segons els jurats valencians, el rei
viu manllevat, amh l'ajut de les viles,
can, després de les vendes i hipoteques
del Cerimoniós, no té res més que
deutes.

Eiximenis escriu el Llibre de les
dones, després treslladat al francés, Batí
i castellà, moderadament favorable a
la condició femenina.

Bernat Metge escriu La medicina
apropiada a tot mal, poema burlesc en
forma epistolar. Metge és un dels con-
sellers reials blasmats per les ciutats
com corruptes i conspiradors.

El moviment contra oficials, con-
sellers i familiars reials esdevé tan gen-
eral i violent que el mi mana a les autori-
tats d'oferir-los protecció. Les autori-
tats de Barcelona arriben a acusar als
consellers de conxorxa amb el
prestamista Luchino Scarampi, qui,
segons aquells ciutadans, era a França
reclutant soldaders per envair el Prin-
cipat.

El comte Joan d'Empúries és
empresonat al castell de Castellví de
Rosanes.

Epidemia infantil a Mallorca.
El mi fuig de Barcelona per la pesta.
El deute municipal barceloní arri-

ba a 386.963 lliures (169.000 el
1360).

Els dilemes de la decadència nacional segons Toynbee: les reaccions vitals
Seguim amb les reaccions d'Estu-

di de la Història d'Arnold Joseph
Tonynbee:

"En tercer lloc, si passam al plànol
de la vida, hi trobarem de bell nou dos
parells de reaccions dissemblants...
variacions del mateix moviment únic:
una transferencia dels camps d'acció
del macrocosmos al microcosmos...
En un parell, el temperament de les reac-
cions és violent:

-reacció passiva: arcaisme.
-reacció activa: futurisme.
En l'altre parell. mansoi:
-reacció activa: transfiguració".
L'arcaisme són les actituds i ideo-

logies reaccionàries o nostàlgiques
estructurades de manera militant. El futu-
risme són les utopies socials col.lecti-
vistes.

El desapegament és el menenfo-
tiste eixorc o l'escapisme espiritualis-
ta també bàsicament eixorc. La trans-
figuració és la combinació és la d'es-
piritualitat amb l'acció social transfor-
madora: és la creativitat cercada, l'élan
d'en Bergson, el bressol religiós de les
civilitzacions naixents.

"Arcaisme i futurisme miden per
substituir ami) una mera transferencia

en el temps (...), l'estora pera viure en
el microcosmos en lloc del macrocos-
mos és abandonat per la prossecució
d'una utopia que ha de ser assolida -si
hom suposa que de debò pot esdeve-
nir-se "en la vida real"- sense cap inci-
tació per a plantar cara a l'ardu canvi
del clima espiritual...

L'arcaisme (és) una perversió de
la mimesi de les personalitats creado-
res contemporànies devers una dels
avantpassats de la tribu: és a dir, una
caiguda del moviment dinàmic de la
civilització a la condició estática on cap
veure ara la humanitat primitiva (...),
una d'aquelles temptatives d'interrom-
pre forçadament un canvi (...) Sem-
blantment podem definir el futurisme
com el rebuig de tota mimesi (...) (Els
uns i els altres), en cercar Ilurs opcions
"fácils" (...) queden condemnats al
desenllaç violent, perquè intenten una
fita contraria a l'ordre de la natura. La
recerca de la vida interior, per dura que
pugui ser, no constitueix cap impossi-
bilitat, però és intrínsecament impos-
sible desfer-se del present cap al pas -
sato cap al futur. Les utopies arcaiques
i futuristes són literalment "atopies":
són "enlloc". Aquestes dues coartades

seductores són inabastables, i l'únic i
segur afecte de llençar-s'hi es enter-
bolir aigües mitjançant una violèn-
cia que no hi aporta cap solució..."

Arcaismes són els integrismes reli-
giosos i polítics, els feixismes, els
nacionalismes romàntics i ètnics. Durant
el nostre segle XIX el carlisme i l'in-
tegrísme catòlic foren els nostres més
típics arcaismes. Ara tenim l'integfis-
me islàmic sobretot. A hores d'ara, a ca
nostra, dins el nacional isme català, ten-
deixen a l'arcaisme els grups de tall
romàntic, ètnic, purista, militarista o
dretá (o no esquerrà), com ara Pales-
tra o Estat Català.

Els futurismes prototípics són l'a-
narquisme i el marxisme. "Futuristes"
son Catalunya Lliure, Maulets, PSAN,
PUA, AUP/MDT, etc... i en menor
mesura, ERC, JERC, UI, etc.

Potser fou Valentí Admirall el més
destacat precursor modem d'aquesta
escola dins el nacionalisme català.

"La transfiguració i el desapega-
ment difereixen del futurisme i l'ar-
caisme en el fet que es fan canee d'un
canvi autèntic en el clima espiritual,
i no un mer trasllat en el temps..."
(- )

El desapegament ( o la "invulne-
rabilitat" / "apátheia" dels estoics o
"imperturbabilitat" / "ataraxía" dels
epicuris)... segons el poeta Horaci, "els
bocins d'un món que s'ensorra em cope-
gen impàvid'; els budistes abandonen
un món índic en desintegració per una
"serenitat" / "nirvana". És un camí que
duu a fora d'aquest món. Els seu objec-
tiu és fa atractiu. El motor que duu el
viatger filosòfi c a través d'aquesta dre-
cera és una embranzida d'aversió i
no pas l'esperó (creatiu) del desig...
Per al filòsof una fugida exitosa d'a-
quest món és un fi en si mateix i real-
ment tant se val allò que el filòsof fa
de sa vida una vegada travessat el bran-
cal d ella seva ciutat del recés. (... ) men-
tre que el camí del desapegament és un
pur moviment de retir, el de la trans-
figuració és de "recés i retorn".

O sia, front al totemisme tribal de
la tradició (arcaisme) i de la idolatria
cega de les ideologies del progrés (futu-
risme) el desapegament i la transfigu-
ració no fugen pas del present i la dura
realitat. Però, mentre que la transfigu-
ració ve a ser el retrobament del Sant
Grial, la coya de Plató, l'esbarzer de la
flama de Moisès.

El desapegainent és la privacitat,
l'apoliticisme, l'orientalisme, el filo-
sofisme també pot degenerar en
menenfotisme i panxacontentisme.
L'optimista futurisme dels feliços '60
s'escota devers les acaballes dels 70,
a ea nostra. cap a un progressiu desa-
pegament: hippisme, drogues, misti-
cisme, ecopacifisme, etc... El desa-
pegament és socialment, prou eixorc.
Ausiás Marc podria ser una cas de desa-
pegament nostrat i turmentat, segons
el miris. - •

La transfiguració és el pol espiri-
tual actiu: la flama creativa. A ca nos-
tra podríem esmentar-hi Ramon Llu I I
°Torras i Bages. Potser Maciá o Batis-
ta i Roca, però aquests són més dub-
tosos. Prou cristians catalanistes hi
podrien ser inclosos. També Gandhi,
Martin Luter King, Moisés, els apòs-
tols, etc.

La transfiguració és l'única alter-
nativa creativa de redreçament nacio-
nal real, perquè combina capacitat i
temps sense idolatries encegadores. És
la flama del Canigó de qué Catalun-
ya ha menester. 12

Ricard Colom
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COMUNICATS DE PREMSA

Nova agressió
a la

mallorquinitat
La detenció de l'activista

independentista Tomen Martí
per efectius de la Policia Nacio-
nal, pel fet de "no querer hablar
en castellano", posa de manifest
-una vegada més- que les forces
d'ordre dels cossos estatals
actuen més com a forces d'ocu-
pació colonials que no com a for-
ces de protecció dels ciutadans
en conjunt.

L'actuació de la Policia
Nacional i de la Guardia Civil a
Mallorca ve mancada massa
sovint del slegut respecte a la
legislació democrática vigent, per
les seves actuacions intimidató-

ries i clarament injustificades
contra les mallorquines i els
mallorquins que Iluitam per la
nostra independencia nacional.

Quan una població conside-
ra majoritáriamenrt que no resul-
ta "convenient" usar la seva
pia llengua en els contactes ine-
vitables amb les forces d'ordre
públic que formen part dels cos-
sos de seguretat "nacionales", és
perquè hi ha importants déficits
democràtics en el si d'aquests
propis cossos armats, uns défi-
cits dels quals cal responsabilit-
zar-ne políticament els seus supe-
riors polítics, sigui per la seva
manca de voluntat de canviar
l'actual situació, sigui per la
seva incapacitat d'impedir que
les forces armades espanyoles
actuïn freqüentment contra els
ciutadans que els paguen i al ser-

vei dels quals han d'estar en la
seva condició de funcionaris
públics.

Quan arribará la propera
denúncia? Qué s'haurà fet des
de la Delegació del Govern per
evitar la repetició d'aquests fets
improcedents? Quina és l'acti-
tud del Govern i del Consell a
l'hora de defensar els ciutadans
que són penalitzats per l'exer-
cici dels seus propis drets
democràticament reconeguts?

La nostra condemna més
ferma de les actuacions policials
contra els nostres patriotes i l ' e
xigència que s'iniciïn les inves-
tigacions oportunes i es sancio-
nin les actuacions improcedents
que atempten contra el règim de
drets i llibertats democràtics.

ERC-Mallorca

12-N, en
defensa de la

terra
El nostre poble va prenent

cada cop més consciencia que
els canvis produïts a ca nostra
en els darrers decennis han supo-
Sat costos en territori i per-
sonalitat difícilment "recupe-
rables", tot i que s' hagin gene-
rat també uns beneficis indub-
tables en el camp del consum.

La terra que trepitjam és
indissociable de la voluntat
d'esser dels catalans de Mallor-
ca: el nostre futur com a poble
i com a nació passa per dispo-
sar d'un territori habitable, amb
les seves pedres, les seves plan-
tes i els seus animals, inclosos

els humans que ara ens hem de
mobilitzar necessàriament per
la defensa del nostre espai vital.

La urbanització del territo-
ri, lligada gairebé sempre a
practiques especulatives molt
arrelades en una illa governa-
da majoritàriament per un par-
ta al servei deis grans cons-
tructors i dels especuladors,
ens aboca a un incert futur en
una illa sense sectors produc-
tius i totalment dependent del
turisme, un sector que no podem
controlar en absolut i que difí-
cilment optará per una illa que
al ritme que duim acabará ofe-
rint ciment, renou i brutícia
com a principal referent: ara en
tenim una mica, aviat ho ten-
drem tot.

ERC-Mallorca

El Govern Balear i la Ciutat de Palma
Algunes qüestions a plantejar-se

I". SENSE HAVER-SE
ELABORAT LA LLEI DE
CAPITALITAT

El municipi de Palma ha de
suportar la cárrega de molts ser-
veis públics que ha de prestar a gent
que no hi resideix. En el cas del
turisme que la visita, s'hi estan asso-
lint unes dimensions tan conside-
rables que s'arriba a haver d'aten-
dre xifres multimilionàries d'u-
suaris de serveis públics munici-
pals. El Govern de la Comunitat
Autónoma no pot donar l'esquena

fins ara, no hi ha aportat ni un
cèntim- al finançament, per exem-
ple, de l'Empresa Municipal de
Transports Urbans de Palma (en
situació d'autèntica fallida técni-
ca)

2 . NUL•LES INVERSIONS AL
TRANSPORT
ALTERNATIU:TREN/TRA
MVIA

Se n' ha parlat molt, per?), a hores
d'ara, no hi ha res concret que es
pugui emprar com a mitjà de trans-
port alternatiu a l'ús del cotxe par-
ticular Un tren que havia d'anar des
d'Andratx fins a l'aeroport, passant
pel tramvia per la Badia de Palma,
o del tren cap a la Universitat, res
de res.

Aclarir, de manera definitiva, qué
és el que fa comptes fer el Govern
Balear en relació amb la carretera
de Valldemossa, cada dia més intran-
sitable pel gran embalum de vehi-
cles que hi circulen diàriament. Tenir
present els interessos legítims dels
residents a les zones de Son Espan-
yol, Sa Garriga, Son Sardina, es Secar
de la Real, Cas Capiscol (a l'altura
de Pryca, qué?). Reclamar que el pro-
jectat Parc Bitt no serveixi per des-
truir més encara el paisatge de
Mallorca, l'entorn rural, el medi
ambient Máltractat, etc. Etc.

4a. NA BURGUESA, PARC
NATURAL / LA PEDRERA
D'ESTABLIMENTS

Insatisfacció ciutadana per no
haver-se aconseguit encara la decla-
ració de Na Burguesa com a Parc
Natural, com també respecte de la
normativa permissiva en materia de
pedreres que afecta la pedrera d'Es-
tabliments.

5a. ¿T DEL "CARNATGE", I DE
L'AEROPORT, QUÉ?

¿Qué s'ha fet de tot aquell
macro-projecte inicial de recon-
vertir l'espai del Carnatge en una
obra gegantina que, a hores d'ara,
sembla que roman dins l'oblit del
Govern Balear? ¿Per quin motiu,
a hores d'ara, AENA fa el sord a
les demandes ciutadanes de col•lec-
tius que resideixen a prop de les
instal•lacions aeroportuaries i que
en pateixen les conseqüències més
negatives? (Renous insuportables,
contaminació de les aigües, enve-
rinament de bestiar i de cultius, ter-
cera pista, etc.)

6. MOLT MAL EXEMPLE DE
COOPERACIÓ AMB EL
TERCER MÓN.

Mentre Rosa Estarás farda de
donar més de 350 milions a la Repú-
blica Dominicana (Hospital d' Hi-
güey, prop de zona hotelera mallor-
quina), Jaume Matas signa fastuo-
sament un conveni amb la Funda-
d() Vicenç Ferrer només amb 5
milions de pessetes per ajudar
l'Índia.

T. MAL PAPER DEL GOVERN
BALEAR EN RELACIÓ
AMB GESA

? Amb motiu de la greu explo-
sió produïda al Passeig Marítim de
Palma, en la qual apareix implica-
da aquesta empresa pública sub-
ministradora de gas, cal demanar-
hi explicacions, exigir-hi respon-
sabilitats i interessar-se per les solu-
cions que duguin a evitar d'altres
accidents tan greus.

?El tancament de la central eléc-
trica de Sant Joan de Déu, a hores
d'ara, encara no ha arribat ni sem-
bla que arribi en dates properes, tot
i els plantejaments de tancament que
el Govern Balear acostuma allançar
al vent, sobretot quan hi ha alguna
moguda ciutadana que ho reclama
amb insistencia.

8 . EL CONTROL DE LES
OBRES INCLOSES DINS
EL PLA MIRALL

La manca de participació direc-
ta dels partits de l'oposició i de les
entitats ciutadanes a l'interior del
Consorci Mirall-Palma entre el
Govern Balear i l'Ajuntament de
Palma, ha de dur a exigir un més
estricte control per part del Govern
Balear sobre la realització d'aquesta
ingent quantitat d'obra pública (30
mil milions de pessetes) que s'in-
verteix en tan poc temps (8 mesos).
Molta mà d'obra barata recent arri-
bada a l'illa s'hi está emprant, mol-
tes empreses constructores locals
no hi han pogut accedir, molts de
particulars no han pogut obtenir
ajuts...

T. L'INSTITUT BALEAR DE
LA VIVENDA

Cada cop més la promoció públi-
ca de vivenda que ha de fer aquest
organisme públic s'està endinsant
decididament en el món de la pura

i dura promoció d'habitatges per a
la gent amb més poder adguisitiu,
deixant d'atendre els col•lectius
més desfavorits de la societat bale-
ar: joves, dones totes soles, minusvá-
lids, gent sense recursos, etc. Seria
ben interessant arribar a saber guan-
tes promocions hi ha previstes per
a aquells col•lectius i guantes se'n
preveuen en regia) delloguer: sem-
bla que no n'hi ha cap de nova en
perspectiva immediata.

loa. LA UNIVERSÍADA QUE
S' ACOSTA

És dar i evident que la realit-
zació de la Universíada recau de
manera desproporcionada sobre les
espatlles del municipi de Palma, si
hom atén les aportacions que s'han
compromès a fer-hi d'altres admi-
nistracions públiques: centrals,
esportives. universitáries, autor-16-
m iques, etc.

I 1 a. EL PERSONAL DE LA
C.A.I.B.

Enlloc de més transparencia en
la realització de les proves selecti-
ves recentment realitzades, es detec-
ta un increment de RESERVA DE
PLACES PER A "ENXUFATS"
alts càrrecs de l'administració
autonómica, militants significatius
del PP.

Ir. TERCERA EDAT /
JOVENTUT

Política balear més orientada a
acontentar superficialment col•lec-
tius de persones majors o col•lec-
tius de gent jove que no troba qué
fer ni on anar ni com orientar-ne la
vida cap a un futur més esperança-
dor. 12

Cecili Buele i Ramis
Regidor del PSM-Nacionalistes
de Mallorca A l'Ajuntament de

Palma

Si hom tengués l'oportunitat de Y. DESDOBLAMENT
fer-ho, m'adreçaria al Govern Bale- 	 CARRETERA DE
ar i li formularia una dotzena de 	 VALLDEMOSSA/PARC
QÜESTIONS PER PALMA, que, 	 BITT
com a regidor del grup municipal
del PSM-Nacionalistes de Mallor-
ca a l'Ajuntament de Palma, se m'o-
corre que serien les més significa-
tives:

, ,........,,,. ,,,,, 1 ',7
--v1144.-p.1,t4 sOSffil: VS1,1Y :' 	 , _ Soly.:,1,,..,1,4L„-hy,

	

''''':•:1"1	
yfrc ,̀r''	 ""..„	 t 1

 ' ,I, )--.' ' ' '-'" ,	 ' ''51

',. 5 1 n 
' '	

> 1,1V:1 
.to	

'	
, .1t..	 •	 ' 1 ' ,

„:1,,	

we,•";.,41; 41,,,, 4,	

41 tkt.,,,-
.-. .7" „, - - ,,,..•"

1:11 '51;11

.1,,z.'	
9 11 <-

a la 
, :- - -, cO: 7-1*Ihr, i''5,1

,0
 .,.; >1.1:='

,.,:/:<1111.4.,<, < g
i.,e-..1.1.11= I-, /.	 '4,17-<'.

1

ny ,,, „y, 1 ALA :
, y 4 

-

III...
"t'II véj5.»..•'	

t ,„ A	

A

A	

wIA

NI
	A

,	
,t	 '

NGIJA14'EN C ATALA



HISTÒRIA D'UNA FOTOGRAFIA

Lluc 1975: detencions d'Antifeixistes

El Monestir de Lluc en els anys setanta.

Aúca de Narcís 011er (1846-1930)
Del dinou gran escriptor de novel.la i narració

1.Al carrer la Cort, de Valls, 	 25. On es casa l'Oleguer
és on fa els primers badalls. 	 amb la Tuies i el diner.

2. Bella vila dels calçots,	 26. Es carteja amb escriptors
dels xiquets i d'altres dots.	 com Clarín, Pérez Galdós...

3. Sense pare, de petit,
el seu oncle l'ha acollit,

4. És un home cultivat
i vol fer-lo un advocar.

. •
5. En Narcís s'hi posa bé
i en l'estudi és el primer.

6 Té un cosí, Josep Yxart,
que com ell estima l'art.

7. En venir la Setembrina
un futur nou s'endevina.

8. 1 en Narcís 011er tenim
fet un seguidor d'en Prim.

9. Quan se'ns casa amb la
Rabassa,
de política ja passa.

10.Es confessa bon demócrata
que viu com senzill burócrata.

I I . Com que vol estar ben
ample
se'ns instal.la al nou Eixample.

12.On fa de procurador
i en temps lliure, d'escriptor.

13.Aviat fa coneixença
amb la gent de "Renaixensa".

14.Amb Croquis del natural
queda clar que l'home val.

15.De l'Yxart i d'en Sardà
bons consells sap escoltar.

16.Que el van fent un
novel.lista
del corrent més realista.

17.Talent crític i sagás
del nou món que surt al pas.

18.Així neix La papallona
situada a Barcelona.

19.On Lluís, l'estudiant,
Higa com tot un galant.

20. Mentre deixa a la cuneta
la infeliç de la Toneta.

21. Com que és una obra de pes,
traduïda és al francés.

22 A cop d'ull, a simple vista
diuen que és naturalista,

23. Mestre Zola pontifica:
"Si de cas ho és una mica".

24. Va escrivint més i més
obres
Vilaniu, L'escanyapobres.

27. Que no entenen com pot
ser
el gran èxit de l'011er.

28. Li proposen canviar
i que escrigui en castell.

29. Ell però no accepta el duel
i al país segueix fidel.

30. A La febre d'or descriu
en Gil Foix, un home actiu,

31. Un nou-ric que ha fet for-
tuna
i ha acabat sense una engruna.

32. És real fotografia
de la nova burgesia.

33. Mil vuit-cents noranta-nou.
ja s'acosta un segle nou.

34. Noves modes, nous mod-
els,
que l'011er rep amb recels.

35. I segueix la seva via
publicant La bogeria.

36. Una obreta genial
que parteix d'un fet real.

37. És l'estudi minuciós
d'un senyor partit en dos

38. Serrallonga, Daniel,
a qui molts prenen el pèl

39. Com que creu que és esno-
bisme
no vol re amb el modernisme.

40. Tanmateix és Pilar Prim
la novel.la més sublim.

41. On Deberga i la Pilar
amb tothom s'han d'enfrontar.

42. I on després de fer i desfer
l'amor venç, perd el diner.

43. A partir del nou-cents sis
va fent com si no existís.

44. Car se s, nt tot decebut
de la 'fàtua joventut".

45. Sense tremp i poques ganes
treu a llum Rurals i urbanes.

46. Descripc ions i narracions
fruit de velles il.lusions.

47. Per distre's de cabòries
escriurà unes grans Memòries.

48. Un autèntic document
que ens deixava en testament.

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE  

12°11t1114 1" DE DESEMBRE DE 1998

Els detinguts a Lluc el Primer
de Maig de 1975 érem: Joan
Antoni Alomar Cladera, Biel
Bassa, Miguel Bueno, Baltassar
Darder, Mario González, Julio
Jurado, Miguel López Crespí,
Maria Mairata, Buenaventura
Sala, Jaume Serra Ferrer, Sebas-
tià Serra, Cathy Sweeney i Auro-
ra Vidal. A Inca ens ingressaren
a la gargola municipal. El servei
d'informació de la Guàrdia Civil
ens interrogà a fons, però no tra-
gueren res en clar. A l'endemà ens
posaren en mans del jutge i aquest
decretà la nostra llibertat provi-
sional. Potser rebé instruccions
des d'amunt de no complicar més
el problema. Hi havia massa mes-
tres, professors, intel.lectuals
coneguts, i no era qüestió de fer
el joc a l'oposició muntant un pro-
cés monstre que es podria girar
contra el règim. De totes mane-
res, l'enrenou va ser sonat. Mallor-
ca i la resta de l'Estat s'assaben-
taren de l'acte antifranquista de
Lluc! A Madrid, la capital de l'Es-
tat, hi havia hagut quaranta detin-

guts! A Mallorca, per poc arri-
bam a la mateixa xifra. A Vigo
fou pitjor: la Policia assassinà a
trets l'obrer de FENOSA Manuel
Montenegro. No em sabia greu
la detenció, les molèsties i cops
de la Guàrdia Civil. Allò estava
assumit. La lluita era així, i hom
ja sabia al que s'exposava en
militar amb l'esquerra. El que em
va preocupar era que els mitjans
de comunicació remarcaven que
l'acte -"en el cual participó el últi-
mo Premio Ciudad de Palma, el
escritor Miguel López Crespí" -
era només de la Junta Democrá-
tica de Carrillo. Per unes estran-
yes circumstàncies de la vida, jo,
que des de jove no havia tornat
a tenir contactes ferms amb el
PCE, ajudava, d'una forma indi-
recta, a promocionar la política
d'aquest partit a nivell de l'Estat.
Mai, en tota la transició, cap acte
del PCE, cap acció carrillista, ten-
gué el ressò exterior dels fets de
Lluc. Dia 3 -nosaltres ja érem
al carrer- Arriba informava:
"Mallorca. Incidentes en el

Monasterio de Lluc. Trece dete-
nidos". Nuevo Diario: "Deteni-
dos cuando repartían propagan-
da de la Junta Democrática. Entre
los sospechosos se encuentra el
último Premio Ciudad de Palma,
Miguel López Crespí". Diario de
Mallorca: "Acto político ilegal en
Lluc: trece detenidos por arrojar
propaganda subversiva desde la
azotea del monasterio". Mundo
Diario: "Trece detenciones en
Mallorca en relación con la Junta
Democrática". ABC: "Trece dete-
nidos en un monasterio de Mallor-
ca". Diario de Barcelona: "Pri-
mero de mayo en nuestro país:
trece detenidos de la Junta Demo-
crática en Mallorca". Ràdio París,
la BBC de Londres i Ràdio Espan-
ya Independent repetiren el que
deia la premsa espanyola, tot
recalcant la "força" de la Junta.
Tants d'anys criticant el refor-
misme del PCE, i ara havia fet
més per la seva política que molts
dels seus quadres dirigents (ben
cert que d'una manera invo-
luntària). Em vaig conformar pen-
sant que eren coses de la vida i
hom no hi podia fer res. El cert
era que el nerviosisme del règim,
la seva necessitat d'aturar la llui-
ta popular, anava provocant un
efecte contrari a l'esperat. La gent
havia perdut completament la
por, i el vaixell feia aigua arreu.
Ni l'assassinat de Puig Antich, ni,
pel setembre de 1975, la brutal
execució dels cinc joves antifei-
xistes -afusellats el matí del dia
27- no podien aturar la marxa irre-
versible de la història.

(Miguel López Crespo
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Dites relacionades amb els animals
1) Gat alabau, la cua u cau. (Ángel

Daban)

2) Gat amb guants no mata rates.
(Ángel Daban)

3) Gat de frares,fart i gandul. (Ángel
Daban)

4) Gat de gener, ratador i mioler.
(Ángel Daban)

05) Gat de geno; val molt diner. (Ángel
Daban)

206) Gat de mar, sap navegar. (Ángel
Daban)

207) Gat en sac i vi en carabassa. (Ángel
Daban)

208) Gat escaldat, aigua tèbia (em.
(Ángel Daban)

209) Gat escaldat, l'aigua freda lifa por.
(Ángel Daban)

210) Gat golfa i noia finestrera, tapeu
lila gatera. (Ángel Daban)

211) Gat gras honra la casa. (Ángel
Daban)

212) Gat i conill, tot és d'un cel. (Ángel
Daban)

213) Gat i conill, tots són d'un pèl. (Ángel
Daban)

214) Gat i gos, casa mitjana. (Ángel
Daban)

215) Gat miolador mai no será bon caça-
dor. (Ángel Daban)

216) Gat miolador mai será bon rata-
dor. (Ángel Daban)

217) Gat miolador, gener a la porta.
(Ángel Daban)

218) Gat que esternuda, senyal de pluja.
(Ángel Daban)

219) Gat que miola i gos que lladra la
casa guarden. (Ángel Daban)

220) Gat que molt miola, cava poquet.
(Ángel Daban)

221) Gat que no caca no el vull a casa.
(Ángel Daban)

222) Gat que no surt de casa mai no
sap qué passa. (Ángel Daban)

223) Gat sobre bacó, no vol companyó.
(Ángel Daban)

224) Gat tancat, no cara rates. (Ángel
Daban)

225) Gat vell, gateta tendra. (Ángel
Daban)

226) Gat vell, no li ensenyis d'agafar
rates. (Ángel Daban)

227) Gats amb gats no s'esgarrapen.
(Ángel Daban)

228) Gendre i sogra, gat i gos. (Ángel
Daban)

229) Hi ha tants afortunats amb set vides
com els gats. (Ángel Daban)

230) Homes i gossos, al carrer; dones
i gats a casa. (Ángel Daban)

231) Ja Ii passarà, com al gat la tos.
(Ángel Daban)

232) Jurament d'enamorat, se'n riu
d'all el gos i el gat. (Ángel Daban)

233) L'any passat em va esgarrapar el
gat i aquest any se m'ha inflat el
cap. (Ángel Daban)

234) La llenya d'obac no escalfa iii un
gat. (Ángel Daban)

235) A la nit, tot gat és gris. (Ángel
Daban)

236) La perdiu s'ha de menjar entre tres:
un home, un gat i un gos. (Ángel
Daban)

237) La rata que només té un forat, aviat
será menjada pel gat. (Ángel
Daban)

238) Les dones a casa, com els gats; els
homes al carrer, com els gossos.
(Ángel Daban)

239) Llaurador entre advocats, sembla
un ocell entre gats. (Ángel Daban)

240) Llana amb ull de perdiu, vent de
garbiu; si fa ull de gat, vent de lle-
vant. (Ángel Daban)

241) Mai no són de la mateixa opinió,
el gat i la rata. (Ángel Daban)

242) Matar un gat a casa, porta desgrà-
cia. (Ángel Daban)

243) Menja, menja gat sardina, que ja
cagarás l'espina. (Ángel Daban)

244) Menja, menja, gat, que tot ho
pagarás plegat. (Ángel Daban)

245) Menjar rescalfat, doneu-lo al gat.
(Ángel Daban)

246) Nadal nevat, ¿ara de gat. (Ángel
Daban)

247) Ni dormis amb gats ni caminis des-
cale. (Ángel Daban)

248) Ni gat amb cascavell ni casament
de dona jove i home vell. (Ángel
Daban)

249) Ni mosso dormidor ni gat miola-
dar. (Ángel Daban)

250) No escuris maje! plat: ja ho faran
el gos o el gat. (Ángel Daban)

251) No et fas d'aigua que no corri, ni
de gat que no mioli. (Ángel Daban)

252) No et fiïs de cel estrellat ni de gat
esverat. (Ángel Daban)

253) No et fiïs de gata que de nit s'a-
faita. (Ángel Daban)

254) No s'han de guardar els gatets de
la primera gatinada, perquè no són
ratadors. (Ángel Daban)

255) On no hi ha farina sempre estan
com gat i gos. (Ángel Daban)

256) Pa comptat, no se'l menja el gat.
(Ángel Daban)

257) Paciència, Ii diu la gata a la rata.
(Ángel Daban)

258) Paga, que és gata. (Ángel Daban)

259) Peix comptat, se l'ha menjat el gat.
(Ángel Daban)

260) Pel febrer, bodes de gats i marra-
meus pels teulats. (Ángel Daban)

261) Pel gener els gats cerquen muller.
(Ángel Daban)

262) Pel gener, bodes de gats i marra-
meus pels terrats. (Ángel Daban)

263) Pel gener, els gats al joquiner.
(Ánel Daban)

264) Pel gos es coneix l'amo, i pel gat
la mestressa. (Ángel Daban)

265) Pel juny i pel juliol, els gats de
panxa al sol. (Ángel Daban)

266) Per les velles, brou d'estrelles;
pels hereus, broa de peus; pels
fadrins, brou d'escorpins; pels
casats, brou de gats; per les joves,
brou de polles. (Ángel Daban)

267) Per Sant Mark el bon galés nat i
per Santa Creu ja hi veu. (Ángel
Daban)

268) Per Santa Creu el gat ja s'hi veu,
i el que no s'hi veu no el campa-
reu. (Ángel Daban)

269) Per vell que sigui i gastat, cava
alguna rata el gat. (Ángel Daban)

270) Procurador, si és gat vell, procu-
ra per ell. (Ángel Daban)

271) Prop d'un home descuidat sempre
hi (robarás un gat. (Ángel Daban)

272) Quan al gat es passa la pota per
l'orella, fati' nevada bella; quan
es passa la pota per la testa, aviat
fati: tempesta. (Ángel Daban)

273) Quan el gat es renta la cara, la
pluja es prepara. (Ángel Daban)

274) Quan el gat gira la cua al foc, sen-
yal de fred. (Ángel Daban)

275) Quan el gat miola, el gener s'a-
costa. (Ángel Daban)

276) Quan el tall és en el plat, qui coneix
si és liebre o gat? (Ángel Daban)

277) Quan els gats es renten la cara,
canviará el temps. (Ángel Daban)

278) Quan les mosques piquen i es lle-
ven els gats, l'aigua a grapats.
(Ángel Daban)

279) Quan no está el gat, les rates
ballen. (Ángel Daban)

280) Quan no hi ha gats, les gates
ballen. (Ángel Daban)

281) Quatre coses no poden mancar a
casa: la xemeneia, el corral, la
dona i el gat. (Ángel Daban)

282) Qui convida al taverner, está gat
o no té diner. (Ángel Daban)

283) Qui guisa dolf guisa per molts; qui
guisa salat guisa pel gat. (Ángel
Daban)

284) Qui li posará el cascavell al gat?
(Ángel Daban)

285) Qui molt juga amb el gat, en sor-
tirá esgarrapat. (Ángel Daban)

286) Qui no té feina el gat pentina.
(Ángel Daban)

287) Qui no té només un gat, amb ell
es combat. (Ángel Daban)

288) Qui no té res afer; el gat pentina.
(Ángel Daban)

290) Sastres i sabaters sempre són dos,
els sastres amb un gat, els saba-
ters amb un gos. (Ángel Daban)

291) Sastres i sabaters, amics com gat
i gos. (Ángel Daban)

292) Sense voler, el gat arrapa. (Ángel
Daban)

293) Ser un orgue de gats. (Ángel
Daban)

294) Set vides té el gat. (Ángel Daban)

295) Si vas convidat, un ull al plat i l'al-
tre al gat. (Ángel Daban)

296) Si vols ésser amic del gat, grata-
li el cap: (Ángel Daban)

297) Sogra i nora, gos i gat, no men-
gen al mateix plat. (Ángel Daban)

298) Senir més por que el gat a l'aigua.
(Ángel Daban)

299) Sot pot ser i deixar de ser, menys
que una rata mortafaci el niu sota
la cua d'un gat viu. (Ángel Daban)

300) Ulls de gat, Déu me n'apart. (Ángel 
Daban)

301) Gat amb guants no agafa rates.
(Ángel Daban)

302) Un gat i un gos, casa mitjana.
(Ángel Daban)

303) Un gat negre porta sort. (Ángel
Daban)

304) Un ull al plat i un altre al gat. (Ángel
Daban)

305) Usures, sogres i gats duen mals
resultats. (Ángel Daban)

306) El colom menja plata i caga plom.
(Elena Oliver)

307) Alaba't, ruc, que a vendre et duc!
(Elena Oliver)

308) Animal que yola, a la cassola.
(Elena Oliver)

309) No et fies d'aigua mansa que no
corre, ni de gat que no miola. (Elena 
Oliver)

310) Quan els gats són fora, les rates
van a Honre. (Elena Oliver)

311) Animal que no coneguis, no li vagis
per darrere. (Elena Oliver)

312) Tothom pot comprar un gos , però
no tothom pot aconseguir que aquest
mogui la cua. (Quim Independen-
tista Cataba) Proverbi Xinès.



16 le' DE DESEMBRE DE 1998 19113111I  

MALLORCA CONTRA L'ESPECULACIÓ CAPITALISTA

Vint-i-cinc anys contra l'especulació capitalista
(Manifest Pel futur dels mallorquins signat per Rafel Estarás, Miguel López Crespí,

Joan Moll, Gabriel Janer Manila, Climent Garau, Jordi Calafat i  Mercè Truyols)
La nit del 12-N va ser un clam
contra el ciment i els especuladors

El poble mallorquí Ola aixecat
dempeus contra la brutal especulació
capitalista que patim. La nit del 12-N
va ser un clam, una exigencia, l'ex-
pressió del desig d'acabar definitiva-
ment amb la política de destrucció de
la nostra terra que porten endavant els
successius governs de la dreta. Es trac-
tava de lluitar contra el desmesurat i
desordenat creixement urbanístic que
ha con vertit la nostra terra en víctima
dels grans monopolis especulatius
europeus.

Manifest en defensa de Mallorca
signat per Rafel Estarás, Miguel
López Crespí, Joan Moll, Gabriel
Janer Manila, Climent Garau i
Mercè Truyols

És de remarcar -coincident amb
aquestagran demostració popular con-
tra la dreta capitalista i la seva bestial
política antimallorquina- el manifest
en defensa de Mallorca signat per Rafel
Estarás, Miguel López Crespí, Joan
Moll, Gabriel Janer Manila, Climent
Garau i Mercè Truyols. El manifest
-en la I ínia de donar supon a la con-
centració convoc a pel GOD-, deia,
en un iment de sumar més finges a la
manilestació:

"A tots els qui sentim una pun-
zada cada vegada que veiem un nou
indret de ca nostra envaït pel ciment
i ens produeixin íntim rebuig el ,

Portar un adhesiu antiracista va ser
motiu s u licient pequé cinc caps rapats
de la ciutat de Valencia s'encaressin
contraen Guillem Agulló Salvador. Feia
temps tenien votada. En Gui-
llem era un adolescent de Burjassot
(L'Hortit) que simpatitzava amb for-
macions juvenils de l'esquerra inde-
pendentista. El grupuscle feixista va
aprofitar les més mínima excusa per
violentar-lo amb empentes i cops. En
la més absoluta de les indefensions, en
Guillem fou apunyalat mortalment.

Corria l'any 1993. El pitjor dels
espanyolismes rebrotava, per enésima
vegada, i tacava de sang el País Valen-
cia. Per tant, el cas no oferia dubtes
sobre els culpables. No obstant això,
la pressió potent i organitzada que s'ai-
xecà entorn dels assassins va aconse-
juir capgirar pan dels fets. Dels cinc
implicats en la mort només un d'ells
ha estat condemnat a presó. Segons el
jutge no hi va haver indicis de móbils
polítics al darrera dels succés. De la
sentencia se'n del iva que el crim no
fou sinó el fatal desenllaç d'una bara-
lla entre delinqüents. La familia Agu-
lló fou repetidament insultada i ame-
naçada mitjançant anònims:  "Pareixia
quefórem nosalt res els assassins, quan
el mort era el nostre fil!", em deia la
mare. Tant la tragedia com els mesos
posteriors foren igualment aterridors
per. als Agulló-Salvador. Els pares d'en

arguments que pretenen justificar-
ho, no ens és permès callar ara.

'Potser el silenci en que molts
s'han mantingut, hagi donat peu a
malentesos. Aquells que estan
omplint Mallorca de ciment han
cobrat coratge, en creure en una apa-
rent indiferencia dels mallorquins.
Per això ha arribat el moment de
dir el que cal. Els límits de satura-
ció s'han sobrepassat ja fa temps i
no podem consentir que es seguei-
xi per aquest camí.

'Denunciem i rebutgem les
cerimònies de la confusió que s'es-
tan1.1 . questran t. No és possible estar
dient que es vol participar en una
manifestació contra el ciment i a la
vegada estar aprovant dia a dia
mesures que l'afavoreixen. Aquells

Guillem hagueren de rebre tractament
psiquiàtric per sortir-se'n d'aquell mal-
son que els perseguia. Les víctimes es
sgnvertiren en botxins, si més no així
ho van fer creure les escorrialles d'un
anticatalanisme ferotge.

En aquest sentit, resulta curiós
verificar que Theodor Lessing assen-
yala que els caçajueus nazis es creien
perseguits precisament pels indefen-
sos jueus alemanys. Amb el pas del
temps, la història ha aclarit per sem-
pre més qui eren els agressors i qui
eren les víctimes d'aquell holocaust.
El Tercer Reich només feia que atri-
buir a un enemic interior fictici, la comu-
nitat jueva, certs desitjos i caracterís-
tiques que li eren pròpies. El sentiment
de persecució que experimentaven els
hitlerians era, al capdavall, una forma
d'exterioritzar idees, culpes, instints,
faltes... que originen una distorsió para-
noide de la realitat. Es percep el món
en funció de la pròpia ideologia. Els
servidors de la causa antisemita etzi-
baven, des d'un punt de vista psicoa-
nalític, un mecanisme de defensa que
acostumen a usar els opressors contra
els oprimits. Aquesta és una estrategia
coneguda amb el nom de projecció,

que actuen així, el que senten davant
el ciment és satisfacció en veure els
seus plans acomplerts.

'No és necessari intentar esta-
blir una línia entre els uns i els altres
ja que aquesta línia ja existeix.
L'únic que cal és acabar amb el que
seria un silenci irresponsable i
expressar-ho públicament. El pro-
per dia 12 de novembre, a la mani-
festació convocada pel GOB i a la
qual s'ha unit, a nivell institucional,
el Consell Insular de Mallorca, hi
hem de ser tots els qui volem Mallor-
ca lliure de ciment amb un futur
obert pels mallorquins. Els enci-
mentadors, aquells que han apro-
vat a correcuita plans urbanitzadors
per poder seguir fent-ne de les seves,
hi sobren. El seu paper no pot ésser

que ens permet entendre els motius que
inspiren i expliquen certes conductes
humanes. Sigmunt Freud i la seva filla
Anna apunten que la projecció és una
manera de reduir l'angoixa, la por, la
frustració. David G. Myers, estudiós
del tema, al•lega que la projecció dis-
fressa els impulsos amenaçadors atri-
buint-los a d'altres: El I m'odia pot ser
una projecció del sentiment real. Jo
l'odio o m'odio a mi mateix '.

Tot i que existeix un temor reve-
rencial a fer servir el català en els tri-
bunals, tot i que persisteix l'exclusió
del català en els registres civils i mer-
cantils, tot i que el retrocés del català
entre els joves de la regió metropoli-
tana de Barcelona és un fet, tot i que
el 97% dels notaris establerts a Cata-
lunya ignoren el català, tot i que no hi
ha cap garantia que els ciutadans puguin
comprar un medicament en que el català
també hi figuri, tot i que el català ocupa
un lloc residual en les pantalles cine-
matogràfiques, tot ¡la testimonial ofer-
ta de publ icacions en catalá en elsquios-
cos, tot i que el català no existeix en
el camp de la informática, tot i que la
normalització del català es debat entre
la involució i l'estancament... N'Es-

el de protagonistes, sinó el d'espec-
tadors atents, per veure el que els
mallorquins exigim al respecte.

'Fem una crida a tots els que fins
ara han callat, però que senten com
nosaltres, per unir les nostres veus
en un crit de: PER UNA MALLOR-
CA AMB FUTUR, A BAIX EL
CIMENT!

La manifestació ha estat un èxit
grandiós, una fita histórica

La manifestació ha estat un èxit
grandiós, una fita histórica. El poble
mallorquí ha sortit al carrer per a
demostrar a les ciares el seu rebuig a
la bestial especulació capitalista a la
qual está sotmès. Milers d'homes i
dones han sortit al carrer per rebutjar
el bestial pla de carreteres del PPi con-
tra les salvatges urbanitzacions. Com
deia el president del GOB: "El PP ha
arribat a aprovar un nombre d'urba-
nitzacions tan gran que la població de
Mallorca podria arribar dins als dos
milions i mig d'habitants".

Una gran demostracló de la ferma
voluntat dels mallorquins de dir
PROU! a l'especulació capitalista
i al ciment

Entre les moltes personalitats que
poguérem veure en la manifestació des-
tacaren els escriptors Gabriel Janer
Manila. Miguel López Crespí,
Miguel Ferrà Martorell i Antoni
Serra; l'expresident de l'OBC Climent

perançaAguirre, l'ABC, el Foro Babel,
la COPE i tants altres defensors del
nacionalisme imperial ens voten ven-
dre la cabra que l'espanyol pateix una
discriminació continuada respecte al
catalá. En aquesta línia d'insolències.
en Vidal Quadras feia notar que la nova
Llei del Català era un experiment tota-
litari i absurd: Rebaixa els sis milions
de ciutadans de Catalunya a la cate-
goria de conillets d'índies". L'expre-
sident del PP de Catalunya assegura-
va que la Ilei convertirá l'ensenyament
en un gegantí camp de reeducació: A
les escoles imperaran els torturadors
lingüístics".1 per arrodonir-ho, afegia
que els escolars d'entre 3 i 8 anysseran
"alienígenes que han de ser integrats
ami calcador". En termes similars,
Jorge Trias Sagnier, un altra català de
la cúpula espanyola del PP, ha titIlat la
política lingüística de la Generalitat de
"goebbel.liana", en referencia al res-
ponsable de propaganda del partit de
n'Adolf Hitler, tal com explica n'Eduard
Voltes en La guerra de la ¡lengua.

Malgrat les maquiavéliques veus
que s'alcen per tal de preservar l'es-
panyol d'unes envestides fantasmes, és
obvi que el català avui camina amb

Garau, els arquitectes Pere Nicola
i Neus Inyesta; l'advocat Gabrie
Feliu; els vicerrectors Maria Petru
i Eduard Cesan; tota la plana majo
de l'avantguarda comunista (OEC
que encapçala la lluita anticapitalist
¡perla  II ibertat de Mallorca en els anys
setanta com, per exemple, l'exbatl
nacionalista d'Esporles Pere Tries, l'ex-
regidor del PSM Jaume Obrador, les
conegudes dirigents antifeixistesJose-
fina Valentí, Margalida Chicano
Sansó i Ángels Roig. Hi eren també
l'expresident del Consell de Mallorca
Maximiliano Morales, el capita del
vaixell "Sirius" Peter Swartz, el metge
Nofre Pons, el dirigents de Revolta
Guillem Ramis i Domingo Morales,
el di rector de l'Estel, Mateu Joan

Igualment hi havianombrosos mili-
tants dels diferents partits i sindicats
de les Illes: CNT, CCOO, UGT,
CGT, USO, una nombrosa represen-
tació del Collectiu ',libertad F,stel
Negre, de Revolta, del GOB i d'Unió
de Pagesos.

Un gran èxit, en definitiva, aques-
ta manifestació del 12-N. Una gran
demostració de la ferma voluntat dels
mallorquins de dir PROU! a l'espe-
cu lació capitalista, al ciment, als espe-
culadors dels PP, a una burgesia egois-
ta, a uns nou-rics sense cultura i sense
ánima que ens han venut al capital espe-
culatiu espanyol i europeu.

(Redacció)

crosses en el seu propi país. I que l'es-
panyol. encara avui, és l'única  llengua
que, contra natura, viu plenament nor-
malitzada a Catalunya. Perquè. ales-
hores, aquesta necessitat de con fondre
i extorsionar l'opinió pública quan qui
gaudeix d'una salut de ferro és la
gua espanyola?

Som davant un altre cas de pro-
jecció. L'espanyolismc d'ara projecta
sobre les evolucions del fet català els
seus propis defectes i el seu esperit
un i forniador i excloent, que mai reco-
neix en si mateix. L'espanyolisme
d'ara que diu defensar una Catalunya
bil.língüe ha intentat situar en el País
Valencia, l'assignatura de catalá, tra-
dicionalment coneguda com valencia,
en llengua optativa de l'educació, sense
qüestionar-se mal l'obligatorietat de l'es-
panyol. L'espanyolisme d'ara pres-
siona perquè Puerto Rico sigui una illa
amb l'espanyol com a única llengua
davant rópció d'una remota cooficia-
1 itat amb l'anglès. L'espanyolisme
d'ara s'oposa a la possibilitat que el
català esdevingui oficial a la Franja
de Ponent. Enfront l'espanyolisme
d'ara, que viu a Catalunya del victi-
mísme i d'unes amenaces que ningú
sap d'on provenen, cal rescatar la
memòria i la dignitat.

Quim Gibert, Ilicenciat en
psicologia per al U.A.B

Manies persecutòries de l'espanyolisme
"Cree el ladrón que todos són de su condición" refrany espanyol
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
CARRER BERGA, 64
07600 S'ARENAL
Tlf. 971 44 06 41

Mallorca meya,
estimada
PER CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR

BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL DE S'ARENAL

HORARI:
De dilluns a divendres de 15'30 a 20'00 h.

A MÉS DE LLIBRES I REVISTES TAMBÉ
DISPOSAM DE VIDEOS I C.D.

VOS HI ESPERAM A TOTS!

Consell Insular
de Mallorca	 •

Mallorquí, oh! mallorquí,
De que tu te pots queixar?
Si Déu te va regalar,
Un admirable jardí.
A on tu pots viure-hi
Amb pau i tranquil•litat,
Amb aire purificat,
Per el teu cos enriquir.

A Mallorca pots trobar,
Una molt garrida terra,
Tant a dreta com a esquerra,
De tot hi podrás sembrar.
Apte pel l'ametllerar,
Pels garrovers i pereres,
Vinyes que fan bon vi, elles,
També un gran olivar.

Vestida despès pinar,
De mates i carritxeres,
Ullastres, olivó fan elles,
Pel tord poder-ne menjar.
De dins Europa vendrá,
Aquell garrit estornell,

- Aquí molt s'atipa ell,
Per fam no haver de passar.

Aquell qui és pescador,
A sa vorera és seurà,
Sa seva canya durà
Un ham per agafar-ho.
Oblada de gros grossor
El seu sarró omplirá
I a ca seva anirà,
Tot ple de satisfacció.

El qui sia caçador
Se'n anirà a sa garriga .
Duu s'escopeta garrida
I es ca de companyó.
Te molta d'il•lusió,
Veure es ca anib so conill,
Desafiant tot perill,
Just per tal d'agafar-lo.

Els caçadors de filats,
Preparen seva abeurada
Una barraca enxarxada,
Per estar-hi amagats.
Allà estaran fumant,
Esperant venguin a beure,
Ningú s'ho podrá mai creure.
Lo molt que aniran pensant.

Amb molts d'aucells agafats,
Se'n anirà a ca seva,
Sa dona queda contenta,
Ja té carn pels seus cuinats.
De col tendre ben fermats,
A dins el forn los courà,
Per dinar o per sopar,
Seran ells molt celebrats.

Aquell home ja major,
Que ha complit vuitanta anys,
Tots els seus grossos afanys,
Es lo seu visitar-ho .

Pensa quan va poblar-ho
De vinya i de figueres
Ametllers per ses voreres,
Pereres de gran dolçor.

La Illa Mallorquina és,
Com una perla encantada,
De tot mal temps, ben guardada,
Déu de tot la protegeix.
És un terreny bo, aquest,
Cap altra se'n pot trobar,
Son ritme, conservará,
Per això mai no pateix.

Degut a estar aïllada,
Lliberta per tot costat,
La mar li dona s'embat,
Perquè sia refrescada.
Li serveix de bona mare
Per voler-la protegir,
Es per ella un jardí,
D'aroma purificada.

Tenint Mallorca aquest do,
De tant bona qualitat,
Molta gent conta s'edat,
Del seu estimat valor,
Va augmentat de població,
De forma desmesurada,
Sa idea ha pegada,
Del bon clima viure-lo.

Per això, s'humanitat,
Que dona valor a sa vida,
De allargar-la se mira,
Cerca sa tranquil•litat.
Davant d'un mon desbordat,
De vici i de renou,
Mallorca és un redol,
Que com ell no n'hi ha cap.

Per aquí no hi ha yola,
Que lava pot escampar,
Ses muntanyes que aquí hi ha,
Mos inspiren glòries grans.
Aigües per beure els humans
En serveix en tot moments
Això són uns aliments,
Que favors en fan bastants.

En cap moment ha tingut,
Mallorca devastació,
No ha tingut cap tibió,
Que mos ha donat disgust.
Un ritme pausat i just,
Ho ha viscut tota gent,
Del Ilevant i el ponent,
Ha seguit un ritme agut.

Per viure tranquil la vida,
Com Mallorca no n'hi ha,
Bon aire per respirar,
Que t'envia sa garriga.
El pinar i la sivina,
L'estepa i l'ullastrar,
La brisa de la gran mar,
Lo teu nas sempre respira. ÇI



Tomás Forteza, 24 • 462686

Castelló 12005. Es tracta d'un si
tema de Ilarga trajectória provae
arreu del món, molt adabtable
econòmic.

Les persones interessades en le
activitats de les Associacions i club
UNESCO poden adreçar-se a
Federació Catalana de la Unesc
Mallorca, 207-08036 Barcelona. T
932534367.

Necessitam persones amb idees
ganes de tirar endavant la nost
!lengua i la nostra cultura. Associc
ció la Brúxola. Tlf. 93 4353323.

Coleccionau Fanzines? Voleu sabe
que fan els/les independentiste
del Tarragonés? Subscriviu-vos
Butlletí del Col.lectiu independer
lista "El Timbaler de Bruc". Per 60
peles el rebreu cada dos meso
durant un any. Bústia Postal, 7
43893 Altafulla.

Si us interessen les Ilengues minc
ritzades de més a prop, adreçe
vos a: Llengües Vives. Bústia Pos
tal 5224/08008 Barcelona.

Si vol rebre l'Euskararen Berripa
pera (en foraster) gratuitament escri
viu a: Hizkunta Politikarako.Welling
tongo Dukea, 2 - 01020 Vitoria-Gas
teiz (Araba).

Coleccionista d'adhesius compra
camvia, recolleix material d'esque
rra revolucionaria o independentis
ta. Coleccionisme I.S.G.Bústia Pos
tal, 135-48980 Santurzi-Biskaia.

Motos
Salom IJeroni Pou, 9 • Tel. 468136

ANUNCIAU-VOS DE FRANC A

Nom 	
 
DNI 	

Cognoms 	Tel. 	

ATENCIÓ
• Escriviu un sol anunci per cupó
• Usau lletres majúscules
• Escriviu dins el requadre el text

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
VIdkraakkl,. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal d%IvIallorca 
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Llog per dies apartament a Palma-
nova. Es ideal per trobades amoro-
ses. Tel. 469441.

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

Traspàs fusteria al carrer d'Antoni
Rosselló a la barriada de la Sole-
dat de Ciutat. Tlf. 271065

Cerc cases per Hogar tot l'any (anys
98/99), amb piscina. Tlf. 864424.

Cediria amarrament al club nàutic
s'Arenal a canvi de compartir barca
de pesca esportiva. Tlf. 971 74 05
25.

Cerc casa amb piscina, 3 ó 4 habi-
tacions per a temporada d'estiu
1999. Tlf. 971 86 40 91.

Venc pis a s'Arenal prop de la plat-
ja. 971262046.

SERVEIS
PROFESSIONALS

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

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

La Casa Catalana de Mallorca
ensenya ball de bot i sardanes. Tel.
753559.

Si vols fer feina arnl els àngels, apun-
ta't al "Taller deis Angels". Informa-
ció al telèfon 281642 (Xesca).

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

S'ofereix pintor empaperador, econò-
mic, seriós, ràpid i net. desplaçament
per tot Mallorca. Tel. 203239

Pneumàtics Son Ferriol. Equilibrat
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'artsgrá-
fiques o comercial de publicitat. Tel.
297667.

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

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

Televisors, vídeos, radio-cassettes,
els arreglam. Electrónica J. Garcies.
C/Francesc Frontera, 10.Te1.264335.
Coll d'en Rabassa.

Gabinet de Psicoiogia.Neurosis, tras-
torns de carácter, psicoterapia infan-
til, depressió. Tel. 427193.

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

Jubilat de 60 anys, s'ofereix per cui-
dar jardí, garaix, xalet, etc. Carnet
de conduir camions i cotxes. Tel.
971477217.

PERSONALS

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

Vull deixar d'ésser esclau dels cas-
tellans. Cap partit polític m'ajuda a
aconseguir la Ilibertat. Me vols aju-
dar tu? Telefona'm al 964 531 175.
Josep Casalta.

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

Als Països Catalans es fa molt bona
música! M'agrada, pero, en espe-
cial la que surt de Mallorca a càrrec
d'en Tomeu Penya. Independentistas,
si somnieu en una nació 'hure plena
de música catalana i de vibracions
nostres, escriviu-me: Francesc Bujet.
Passeig del Migdia, 32-2-3-17200
Palafrugell.

Ens agradaria cartejar-nos amb
al.lots i al.lotes que com nosaltres
estiguin penjats/penjades per Lax'n
'busto i que defensin la nostra (len-
gua. Raquel Llagostera Costa.
Gardenia, 4-08880 Cubelles.

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'alta-
ria, catalá.Vu II conèixer senyora pen-
sionista entre el 50 i 70 anys, per
no estar tot sol. Tenc bona pensió i
pis amb 5 habitacions i dos banys.
Cerca'm al 462536. Ferran.

Hola! Som una allota felanitxera.
Som molt independentista, i estic
boja pels Sau, pels Ocults i pels Pets.
Segur que si m'escriviu feim una gran
amistat. Som molt divertida. Adéu.
M. Glòria. Carrer d'en Magalla-
nes,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 entrevista podeu
escriu re a n'En Caries. C/ Reis Cató-
lics,31-07008 Ciutat de Mallar-ca.

Vull intercanviar revistes, cómics, fan-
zines i adhesius amb tots aquells
joyas que estiguin orgullosos de tenir

sang catalana o basca a les sayas
yenes. Pau Arranz- C/ 2 Volta 31-
07209 Son Mes-quida-Mallorca.

Cerc al.lota fins els 33 anys amb les
ungles Ilargues, romántica, una
femella maca. Escriu-me a: Oscar,
C/Ausías March, 36-6-1 07003 Ciu-
tat.

Jove de 29 anys, fadrí, amb estudis
universitaris, agradós i simpàtic,
desitjaria conèixer al.lota 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 independentista anda-
lusí i m'agradaria mantenir corres-
pondencia amb independentistes
catalans. Antonio. Apartat 74 Sant
Fernando (Cádis).

Hola! Soc un noi de 12 anys. En dic
Josep i soc del Barça. m'agrada el
futbol i el bàsquet. Voldria cartejar-
me amb alguna persona. Sóc català.
Escriviu-me. Josep Chillida. C/ la
Bassa, 23 43530 Alcanar (Tarrago-
na).

Hola, Em dic Raquel i tenc 14 anys.
Tenc ganes d'escriure'm amb gent
de 1 4 a 16 anys. Si vols escriure'm...
Raquel González-C/ Ansel Calva,
13, 1 1 31-08950 Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona).

Som un jove de 24 anys, fadrí, can-
sat d'espanyolistes monàrquiques.
Vull cartejar-me amb al.lotes inde-
pendentistes d'entre 20-28 anys.
Som simpàtic, idealista, seriós en
temes de parella i català. Prometo
respondre. La meya adreça és:
Miguel Angel Rodriguez; Pl. Poeta
Juan Boscán, 4-4c; 18013 Grana-
da (Andalusia).

Cerc al.lota sense fills de 22 a 28
anys. Signe Lleó o Sagitari, que sia
capaç d'estimar sense traïció. Tele-
fona'm al 512018 dies feiners a par-
tir de les 23 hores.

Fadrí sincer de 30 anys, simpàtic i
agradable vol conéixer al.lota formal
per una relació seriosa de parella.
Escriu a: Sebastià, carrer des Cubells
6, 07660 Cala d'Or, o telefona'm al
657739.

Es passen treballs per ordinador. Per-
fecció, netedat i rapidesa. Interes-
sats trucar al tlf. 474404.

Atenció: administrativa cerca ami-
gues i amics per a sortides, excur-
sions, i a l'estiu anar a la platja. Bús-
tia Postal 1400-07080 Ciutat.

Cercam músics per a crear una
Banda de Música a s'Arenal de
Mallorca. Tel. 971 26 17 19. Maties.

Som un alemany de 38 anys, cerc
amigues i amics pera sortides i més.
També vull estudiar la llengua mallor-
quina. Escriu-me a la Bústia Postal
97 - 07080 Ciutat.

Sóc un noi de 31 anys. Soltar. No
minusváfid. Voldria mantenir corres-
pondencia amb noia minusválida que
tengui bon carácter, culta, es senti
sola. Escriu a la Bústia Postal 163
-08400 Granollers (Valles Oriental).

Capritxós, especial, diferent i atrac-
tiu jove de 27 anys, cerca dona inde-

pendent i intel.ligent que vulgui com-
panyia, canicies, massatges i sexe
durant les sayas estades al princi-
pat, a canvi d'ajuda económica.
Manel 907843901-973603214.

COMUNICATS
La Generalitat de Catalunya ofereix
a entitats i de franc llibres, fulletons
i material informàtic sobre la nostra
història nacional. Per rebre'ls, cal
enviar una sollicitud a la Generali-
tat 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 pera professors d'histò-
ria, ciencias socials, català, centres
d'ense-nyament, biblioteques...

Si vols rebre la revista L'ILLA gratis,
la pots demanar a Edicions Broma-
ra, Polígon Industrial, 46600 Alzira,
Tel. 96-2402254

Pera tots aquells i aquellas que vul-
guin lluitar contra l'invasor, contra els
traïdors, contra l'explotació obrera,
i per una terra Iliure i catalana, els
Maulets tenim obert l'apartat de cor-
reus 349 C.P.43480 de Salou (Tarra-
gona), per a qualsevol informació o
col.laboració contra l'ocupant.

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

Si voleu rebre Ilibres en català gra-
tuïts sobre diferents temes d'actua-
litat, socials o teològics, sols us cal
escriure a Cristianisme i Justicia,
carrer Roger de Llúria, 13, Barce-
lona 08010, o telefonau al (93)
3172338.

La delegació catalana de la CSEM,
grup d'ajut als països de l'Est, fa una
crida per enviar roba, menjar, saba-
tes, medicines etc. Per demanar adre-
ces on enviar-ho personalment, po-
deu adreçar-vos a: Benjamí Planes,
CSEM, passatge Miguel Carreras,
11, 08206 Sabadell. Tel. (93) 7262
918.

Professora titulada fa classes de sol-
feig, piano i harmonia. Individuals 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, revis-
tes, informació, etc, sobre el tema
d'alliberament nacional, escriviu a
l'Associació «Xavier Romeu ”. Apar-
tat de correus, 36. 43480 La Pine-
da. Tarragona.

El Consell Nacional Català ofereix
diversos llibres, gratuïtament, a tot
aquell que els els demani, al voltant
deis drets i història 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 Republicana
(JERC), i rebre els nostres butlle-
tins, escriviu ara mateix a: JERC-
Illes. Santiago Russinyol 1, ¿tic.
07012 Ciutat de Mallorca.

Estam interessats en un intercanvi
cultural amb persones i institucions
deis Països Catalans que desitgin
informar-nos sobre el passat i el pres-
ent del dits països i estiguin inte-
ressats en qüestions vinculadas a
l'Argentina. Escriviu-nos a: Baigorria
1337 .200 Rosario-Argentina.

Acció Cultural del País Valencia i el
BlocJaume I ja ésa I nternet. Si voleu
intercanviar propostes d'acció i Ilui-
ta, o informar d'activitats, etc., podeu

connectar:ACPV @v1c.servicom-es

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

Subscripcions gratis a cómics en
català per a nins de 6 a 10 anys. "El
Llaüt de Xàbia" -Apartat 53- Xàbia
03730 Patrocinat pel Magnífic Ajun-
tament de Xàbia.

Cursos gratuïts de lengua andalu-
sa. Podeu adreçar-vos a: LLENGUA
(Enseniansa a Dittansia delaYenwa
Andalussa) P. Pedro Romana, 1-4-
2-14007 Còrdova.

Si ques recibir el Puxa Asturias en
to casa, y de baldre, sólo tienes qu'en-
viar la direicion a: Endecha Astur-
Puxa. Cal Llangreu, 10, 2 1-Xixon
33206-Asturies.

La meya col.lecció té 20.000 adhe-
sius polítics. Faig exposicions. Crec
persones que hem facin arribar
enganxines de l'Esquerra Revolu-
cionaria. Paniello-Apartat 139 - 22400
Monsó-Osca.

"El Full" és una publicació interna
de l'Associació Roca i Ferreres. Si
voleu rebre'l gratuïtament comuni-
queu-nos el vostre nom i adreça:
Apartat de correus 9247, 08080
Barcelona.

Lluita, la revista de l'independentis-
me valencia és a Internet: http:
//www. estelnet. cornillluita.

Si voleu afiliar-vos a sindicats nado-
nals catalans: C. S. C " 93 4541188.

Oferim de franc cursos bíblics i subs-
cripcions a revistes cristianes en
català: Ajuda Evangélica dels Paï-

sos Catalans. Apt. de Correus 1.022.
12995 Castelló. Tlf. (964) 207607.

Els Castellers de Mallorca, neces-
sitam gent!! Si t'agrada passar-ho
bé. Si vols tenir nous amics sans i
saludables. Si t'agrada fer pinya amb
un projecte nou: Fes-te Castellar!!
Vine a veure'ns!! Assagem els dis-
sabtes a l'Escola d'Adults son Canals.
Garrar son Canals,10. Telèfon
452414, 'sidra

Pintors, escultors, fotògrafs, etc.,
interessats en exposar les sayas
obres, així com gent interessada en
comprar o simplement en visitar
l'exposició del moment, podeu pas-
sar pel Café es Museu. Carrer Gui-
llem Timoner, 10-Felanitx.

Atots els menorquins que Iluiten per
l'alliberament i reunificació nacional,
si voleu rebre informació sobre el
Partit per la Independencia (PI) i de
la seva branca juvenil. Joyas inde-
pendentistes deis Països Catalans.
Escriviu a: Maür-Ruben Vinent.
Carrer deis Frares,49. Cat-07701
Maó. Monarca.

Animo a tots els independentistes
de Is Illes i de la resta deis Països
Catalans que solen anar a les fes-
tes de Menorca per l'estiu a que aju-
din, a més de beure pomada, a
fomentar la consciencia nacional.
Porteu tots el mocador indepen-
dentista al coll.

Grup folclóric sense gaire preten-
sions cerca sonadors i sonadores,
cantaires i gent engrescada per
seguir fent coses. Actuam alguna
vegada, no guanyam gaire, però ens
ho passam d'alió més be. Ens reu-
nim els dimecres a les 2030 al Rafal
Vell (Antiga escola). Som gent aco-
Ilidora. Trucau al 971 505374

Els nacionalistas interessats per un
sistema d'intercanvi cultural i turis-
me alternatiu per a nacions sense
estat, podeu informar-vos a: Turis-
me Alternatiu: Bústia Postal 1.171

Col.laboreu! Ajudeu-nos! Per ur
projecte de documentació d'indrets
de les Illes i deis Països Catalans
necessitem targetes postals (novel
o utilitzades de "Escudo de Oro
Biblioteca Catalana de Krefeld
Box 1665 0-47716 Krefeld Ale-
manya. Tel. 07-49215126635.

Classes particu la rs.Totes les assig
natu res i tots els nivells. Patas grups
Professors/es titulats. Preus econò-
mics. Telf. 971467931. Ciutat de
Mallorca .

Centre d'educació de persones
adultas la Balanguera. Som un cen-
tre (gratuit) depenent de la Conse
Ileria d'Educació del Gobern Bale-
ar. Tenim places ;Dures per cursa
el següents estudis: Graduat esco-
lar, modalitat presencial i distancia,
preparació Proves no Escolaritza-
des, FP 1 especialitat administra-
tiu; alfabetització; formativa comu-
na, Informática, Ball de Bot: Pro-
ducció de Programes de Radio,
Mecanografia. Si estau interessats,
truqueu al 971730265. Si surt el con-
testador automàtic, pots deixar el
teu nom i telèfon i ens posarem en
contacte amb tu. Ánim!

BORSA DEL
MOTOR

Si vol un cotxe nou de la nostra
gamma, véngui ion parlarem. Agèn-
cia oficial Renault.Tel. 413867. Son
Ferriol.

Venc Harley Davison Heritatge Sof-
tail Clàssic. Modelo 95 matrícula IB
1995 BY. Tlf. 971820717.

VENDES

Venc piano marca TLEYE L, un quart
de coa, en bones condicions. Mig
milió de pessetes. Tlf. 939 373 151.

Venc figures d'escaiola novas per
decorar o policromar: àngels,
betlems, fruites, flors.. , per lots o a
la menuda. Trucau capvespres i
vespres al 971 29 44 44.

111=i E.	 11:=1> I=1" 111=1>A4
Cluan hagis Ilegit aquest
periòdic, si no en fas la

col-leccié, regala'l a un amic,
veí o parent

EL PAÍS HO NECESSITA



E.Wld
EL CATALÀ

empreses!
La llengua catalana encara no és una i lengua normal.
/el , . -.aclamar sovinr a les adminIstracions -..l.tatals que ia
-espectessin a les Latalanes que la promoguessin,peró eilLara
,/:/.s l propia sucietat catalana la que zé la majur respui,aaniiirar
en defensa, la nostra /lengua. la socterat catalana aurn tuca

Lotes. I .at
JE dek arnbits un la nostra 'lengua encara no ha assulit le
normalitat és e món de les empreses. 1 els/les Lunsumidors/es

Inolt a din La legislació vigent ens permet exigir ets
nustres drets Lollectius en defensa de la llengua que
ens caracterítra com a poblé De ces nc ens serveix la legislació
si els/les consumidor - no demanem e, que ens per:oca. La
darrera responsabilitar és nustra
Pe, això, la Plataforma per la Llengua er
que:
extgeixis ei Latala Lurn a consumido; a les euyruSes

de distribució
demanis pu uductes etiqueta*, en la nostra !lengua
proteasea a les gren$ euqu eses su udUCtures que

sistemática.. /edt es negJen a etiquetar er catala discriminen
així la I lengua
demangs la etolació en catala Lant a nivel' extern
intern, i respuuguis la publicitat gratuita demananr que te
la trametin en /...atalá
demanis els prospectes o nstruccions en la teva I lengua

El cacal* no és una Ilengua inferice A cap altr., peró
per a fer vale- els .seus drets és necessari que reclarnem
la leva presentía amb aquesce altres iniciatives que
vulgis portar a terme.
Si el vols compromerre com a consumidor/a er la defensa
de la I lengua pots collaborar més intensament en les
campanyes que desenvulupa la Plataforma warrant de
complementar rnai de substituir, la pressió social
que hem d'exigir Lorn a •.onsumidors i
consumidores

LATA
FORMA

R LA
LLENGUA

SER VIAUTO
OPEL ARENAL S.A.

SERVE I OFICIAL

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

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

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

C/ Weyler, 12 • Tel. ¡fax 60 04 45 Pla de Na Tosa
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Camp de golf a Cala d'Hort? No, gràcies
La notícia ha corregut per tot Eivissa com un regueró

e pólvora. La comissió de govern de l'Ajuntament de
ant Josep de sa Talaia, el passat dilluns donava Ilum
erda a la construcció d'un camp de golf a Cala d'Hort.

La nova, naturalment, ha estat extraordinàriament
e olémica, perquè violenta la voluntat majoritària de la
e oblació d'Eivissa i Formentera.

Tal com han demostrat diversos sondejos -i si les
utoritats no s'ho creuen caldria que es fes una Consul-
a popular en forma de referéndum per tal de compro-
ar-ho-, la ¡inmensa majoria de la gent de les nostres
Iles está radicalment en contra de la construcció de nous
amps de golf. La voluntat popular, en aquest sentit,
embla que és del tot inequívóca.

Si la democràcia consisteix a fer efectiva, en forma
'acció de govern, la voluntat de la gent, una política

democrática passaria per no autoritzar, a Eivissa, l'au-
torització de nous camps de golf.

Com ha ocorregut ja en diverses ocasions, emperò,
el govern municipal de sant Josep de sa Talaia no ha
escoltat la voluntat de la gent, ans al contrari, ha actu-
at descaradament com a gestora dels interessos de les
constructores, en aquest cas concret de la promotora del
Camp de golf de Cala d'Hort. Les persones que patim
aquest tipus de govern municipal -esperem que ja no
sigui per molt de temps- estam molt acostumades,remperò, a veure actuacions d'aquest tipus, en qué  inter-
essos particulars passen per davant de la voluntat de la
majoria de la col.lectivitat. En aquest cas, la representació
popular esdevé cada vegada més i més discutible.

Els camps de golf són propis de llocs amb unes condi- 

Dimarts
tancat

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

TENNIS
SON FUGO

Tennis
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

Tircijs ARAGON
ENVELATS BALCÓ - TERRAIA - CAPOTES-
ENVELATS PLANS - COBERTORS PISCINA -

LONES - TREBALLS A MIDA

Aragó, 112 - babees
Telèfon 27 01 00
	

07008 Palma de Mallorca

cions naturals prou diferents de les que es donen a l'il-
la d'Eivissa. Mantenir àmplies extensions de gespa
implica un consum extraordinari de recursos hídrics.

A Eivissa, l'aigua constitueix un bé escàs. La sobre-
explotació que s'ha produït durant aquestes últimes
dècades de desenvolupament del tot incontrolat ha com-
portat un autèntic desastre ecològic en relació als recur-
sos hídrics. Actualment bona part de l'aigua que hi ha
al subsòl de la nostra illa, i que hauria de poder util-
itzar-se tant per al consum hum à com per a l'agricul-
tura, no es pot utilitzar ni per una cosa ni per l'altra
perquè s'ha salinitzat fins a uns nivells increíbles. És
impossible que enlloc se serveixi aigua a la població,
venuda com a aigua potable, tan dolenta com la que ven
actualment la companyia "Aguas de Formentera '.

Si, parlant en general, els recursos naturals són no
només finits sinó fins i tot escassos, aquestes circum-
stáncies es donen de manera molt especial a les illes,
multiplicadament, a les illes ja sobreexplotades, com és
el cas d'Eivissa.

L'illa, per tant, entenem que no pot aguantar, de man-
era sostenible, de continuar creixent. Construir un camp
de golf a Cala d'Hort implica no només un augment de
la despesa de recursos naturals, sinó la creació de tota
una oferta turística que anirà relacionada amb l'explotació
de l'esmentat camp (apartaments turístics, d'altres establi-
ments...).

Davant el despropòsit de la corporació municipal de
Sant Josep, només queda, ara mateix l'alternativa dels
recursos davant la Justícia i, eventualment, la mobil-
ització popular. La decisió ha estat talment desencerta-
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da. Caldria que les autoritats municipals que han donat
llum verda a la construcció del camp de golf tenguessin
consciencia de la irresponsabilitat en qué han caigut i
que comencassin, ja, a estudiar la manera de posar-hi
remei.

Segurament, empero:), no deu entrar dins els seus cál-
culs. Ells són mers gestors dels interessos particulars
de sectors com ara els que promouen el camp de golf.
Si no funcionás així, la cosa, a qui se Ii ocorreria que
un camp de golf pot ser declarat d'interès social?. .12

Bernat Joan i Marí
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Manifestació contra la
impunitat dels genocides
PER MARINA FERRÀ I HAMELYNCK

Dimarts dia 27 d'octubre vaig assistir a una mani-
festació contra la impunitat dels delictes de genoci-
di.

I en particular per demanar que es pugui jutjar a
Espanya al general Augusto Pinochet per crims con-
tra la humanitat. Pinochet va ser el cap d'estat  xilè
des del seu cop d'estat, el dia 11 de setembre de 1973,
quan les forces aèries comandades pel general Pino-
chet bombardetjáren el palau presidencial de la Mone-
da. El president de la República de Xile, Salvador
Allende d'ideologia socialista morí durant l'assalt. A
partir d'aquí començà una dictadura de desset anys.
El govern de la qual és responsable de la desaparició
i tortura de 10.0(X) persones, la majoriajoves de  tendèn-
cia esquerrana. El servei secret xilè també ajudà als
seus veinats de la dictadura argentina, aixt que també
seria culpable de delicte de genocidi a l'Argentina.
Aquesta manifestació ha estat una més de les que s'han
convocat a tot el món i especialment a Xile i Espan-
ya per demanar que el recurs del jutge Garzón segues-
qui en marxa. A Xile, que viu en democràcia des de
l'any 1990, han convocat manifestacions els partida-
ris de Pinochet i els enemics ideológics .del dictador.
Les esquerres i les Mares i padrines de la plaça de
"Mayo" han mostrat sentiments molt profunds de joia
perquè veuen una esperança de que es faci justícia.
Desgraciadament la democràcia xilena té moltes
herències de la dictadura. El general Pinochet ja s'ha
encarregat de seguir com cap suprem de les forces
armades, de tenir un seient al parlament com a sena-
dor vitalici i així mateix ha firmat una  sèrie de decrets
que limiten la capacitat d'acció del president de la
república de Xile. Per la qual cosa seria impossible
jutjar-lo a Xile ja que té immunitat parlamentària. Per
això els familiars de desapareguts i els partits d'es-
querra s'han sentit satisfets de qué a la fi es pugui jut-
jar a un dictador com Pinochet encara que sigui a un
altre país. No ens podem oblidar de precedents com
els judicis de Nuremberg, contra els genocides del
régim hitleriá l'any 1945 i 1946.

A la manifestació del passat dia 27 es llegí un
manifest on es destacava que Espanya és competent
per cel lebrar un judici contra el general Pinochet. El
moment més emotiu de l'acte va ser quan una exi-
liada del régim xilè que viu a Mallorca adreçà unes
paraules als assistents. A la manifestació es reparti-
ren pósters i pegatines amb el lema: No a la impuni-

Presoners d'esquerra torturats per la dreta feixista de
Xile.

tat dels genocides! i "PINOCHET ENTRE REJAS"
. La gent reunida per a la situació va repetir crits com
: "¡Pinochet asesino!". I entre altres pancartes hi havia:
"a todo cerdo le llega su San Martín" ,"¡Garzón no
sueltes al huevon!" , "Judici a Pinochet. No! ala impu-
nitat dels genocides", "La sang dels innocents clama
justícia."," Pinochet, dictador, et volem a la presó"
,etc. És necessari crear un tribunal internacional per
jutjar aquesta casta de delictes contra la humanitat.
Darrerament s'ha establit un tribunal a la Haia per tal
de poder jutjar els crims a l'Ex- Iugoslàvia, i d'altres
crims per l'estil. És una passa més perquè aquesta
casta de crims comesos contra els drets humans no
puguin restar dins la impunitat del país on s'han comès.
A la manifestació assistiren els principals líders de
partits d'esquerra i de sindicats com el P.S.M.. Esque-
rra Unida, C.N.T., P.S.O.E., etc. A part d'escriptors
com Miguel López Crespí o Miguel Ferrà i Marto-
rell...

Visitau la página de
L'ESTEL a Internet!

Us podeu subscriure per E-mail a

estel@balearkom.es

indicant les dades que figuren
a la butlleta de subscripció.

Les trobareu també a

http//www.balearkom.es/usuarios/esteV

1956 - 1996
40 ANYS DE TELEVISIO, ,

40 ANYS DE MANIPULACIO.

"SI NO ANEU AMB
COMPTE, ELS MITJANS
DE COMUNICACIO, US

PORTARAN A ODIAR ALS
OPRIMITS, I A ESTIMAR

ALS OPRESSORS".
Malcolm X

CAFÈ-BAR JIMMY JAll
Correr del Clos, 53

08700 IGUALADA (Anoia)
Tel. (93) 803 34 26

20 1- DE DESEMBRE DE 1998 1 9 l'a'112  

Immortalitat
PER RICARD COLOM

• "Quan ma veu callará amb la mort, ma cançó et seguirá cantant amb
el seu cor viu".

(Rabindanath Tágur, 1861-1941, escriptor bengalí).
"No és pas la mort la que ens furta els éssers estimats. Al contrari, ella

ens els serva i els immortalitza en la seva adorable joventut. La mort és
la sal de la nostra amor. És la vida la que dissol l'amor".

(Françoise Mauriac, 1885 Bordeus-I970, novel•lista).
"Qui es conserva com és, sempre presta aqueix mateix servei a la

humanitat: en serva el seu jo, extrau un bocí de veritat i el salva de la
torrentada del canvi. Com més assimilat a la seva época viu algú, tant
més mor quan ella se'n va. Com més ateny algú a servar sa propia  essèn-
cia, tant més es conserva per a la posteritat".

(Stefan Zweig, escriptor austríac, s. XX, a la Biografia de Stendlial).
"El suïcidi és el més immortal dels delictes".
(Massimo Bontempelli, 1878-1960, escriptor ¡tal i).
"La virtut i el coneixement generen immortalitat; br  mancança és la

mare de la mort".
(Talassi de Líbia, s. VII, a Centúries 1:38).
"I així bailarás davant ta mort, ací, al cim d'aquest tossal, als acaballs

del dia. I en la teva darrera dansa faràs esment del teu combat, de les bata-
lles que has guanyat i que has perdut, esmentaràs les teves joies i astora-
ments... Ta dansa parlará dels secrets i meravelles que has atresorat. I ta
mort seurà ací a guaitar-te.

El sol ponent brillará damunt de tu sense cremar, com feu avui. El
vent será suau i doll i el teu turó tremolará. En arribar al final de ta dansa
guaitaràs el sol, car mai no tornarás a veure'l ni despert ni somiant, i
vors ta mort apuntará cap al sud. Cap a la immensitat".

(Viatge a Ixlan, Carlos Castaneda, anys 1960).
"La majoria dels homes moren per a ser soterrats; sols una part, els

elegits, moren per a ressuscitar"
(Gregorio Marañon, 1887-1980, escriptor i metge foraster).
"Bona mort és porta de bona vida".
(Ramon Llull, l'entusiàstic creador i místic catalá de Mallorca al seu

Llibre dels mil proverbis, 1233-1315).
"Quan ja seré cobert sota els ama rantes,
Si el meu esperit ressuscitat,
En la Ilum perdura,
Tant de bo pugui reviscolar en el cant ardent
D'un torda! cim d'una alzina,
Dalt un turó".
(Traduït de l'occità. Antoni Perbosc, póeta occità. s. XIX-XX)
"Si jo em call, mor; per?) en haver parlat, si muir no em cal!".
(Henri Barbusse, 1873-1935, escriptor francés).
"Fins que no hagis estat oblidat del tot, no hauràs pas acabat itinb la

terra. Morir no és encara prou!"
(Henri Mondor, 1885-1962, escriptor i cirurgià francés)
"Viure als cors que deixem arrera de nosaltres, lo no és morir".
(Thomas Campen. I 777-1844; poeta, biògraf i historiador escocés).
"Qui posseeix l'amor no dubta ja de la immortalitat".
(Principis i preceptes del reten: a l'eridi,ncia, Lanza del Vasto, dei-

xeble de Gandhi).
"Greu i tot dubtant
escric aquests mots: Els morts,
Car els morts
(Potser són els únics vius, els únics reals .
I jo l'aparició, jo el fantasma).
(Greu i tot dubtant, Watt Witman, 1819-1892. Gran poeta nord-ame-

ricà de la vida i la fraternitat).
"La tragèdia de la mort és que transforma la vida en destí".
(André Malraux, 1901-1976, escriptor i polític francés). 12
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És mala política preocupació-
n desacreditar l'oposició

Mostrant son absolut cinisme
Escoltem als polítics actuals
Que semblen imbècils totals

Encolomant estúpid derrotisme.

Cercant desacreditar l'opositor
L'omplen amb porques acusacions

I ja ens tenen fins els "dallons"
Amb uns discursos que fan pudor.

Semblen oracles indiscutibles
Denunciants ofenses sofertes

Amb ses tergiversacions cobertes
D'unes simulacions impossibles

Que si arribessin a ser certes
Serien imbecil.litats tangibles.

Farcits d'equívoca contundéncia
Sos discursos, aixecant el crit

Son conseqüència del seu neguit
Amb que volen tenir preeminència.

A tots ells res més el importa
Que imposar els seus criteris
A despit de polítics misteris

Que oculten aquesta dèria tan forta.

Tergiversen sense contemplacions
Rebutjant amb nostra incredulitat
Alió que imprudents han inventat
Volent convèncer alienes opinions

I, guiats per eixes falses raons,
Els engeguen a "prendre pel forat".

Embarcats en obscenes campanyes
Són tan porques ses iniciatives

Que caldria un munt de lavatives
Per netejar ses brutes entranyes.

Empren recargolats procediments
Per tal de satisfer sa ambició

I fan, molt pudenta presentació
Del que amarga el seu pensament.

Voler batre nostra credibilitat
Amb molta tergiversació solapada
Es una qüestió, massa equivocada

A retreure alguna irregularitat
I es sospitosa aixa mentalitat

Del gamarús que l'ha provocada.

Cada cop que es fan eleccions
I s'engega la electoral campanya
S'eleva el volum de la patranya

Amb el nombre de contradiccions.

Adreçats a conquerir el vot
No els importa gaire el votant
La seva oportunitat és constant

Malgrat que tant seis en fot.

Maltracten la nostra intel•ligéncia
Amb capgirades manifestacions
com si guanyar a les eleccions
fora l'objectiu de sa existencia.

I obrar obeint sa pròpia consciéncia .
Ho descarten de ses obligacions.

Mentre el món el seu camí segueix .
Es succeeixen moltes eleccions

Hi ha polític ben ple d'"espolons"
Dient clarament el mal que pateix.

Molts obliden que la sinceritat
Es una virtut i no pas un pecat
I obtenen el que s'han proposat
Publicant el que s'han inventat.

No són pas nens entremaliats
Fruint infantil entreteniment,
Els qui torben la nostra ment

Encolomant-nos fets adulterats.
Són uns polítics caragirats

Que cerquen governar a molta gent.

Reflexió

Aquell qui als polítics creu
Creient-se al seva sinceritat,
O be té les orelles al terrat

O d'elles k llana no se'n treu.

Jaume Alfonso i Barceló
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L'assassí Pinochet i els assassins franquistes
Molts dels defensors del nou

ordre mundial aprofiten la deten-
ció d'en Pinochet per a recolzar les
institucions internacionals que l'im-
perialisme está promovent, des de
la OTAN fins a la ONU i en parti-
cular el projecte del Tribunal Penal
Internacional.

Això és una falsificació barro-
era. En Pinochet fou detingut en el
marc de les relacions i convenis
entre estats sobirans, en contra dels
interessos dels Estats Units. Tot el
contrari de la suposada "justícia glo-
bal" que representaria el sotmeti-
ment dels estats i les nacions a ins-
titucions dependents de les multi-
nacionals i en última instancia, de
l'imperialisme nord-americà.

El dret d — ingerencia" que pre-
gonen ONGs, tot tipus de xerrai-
res i el Lord que ha declarat immu-
ne en Pinochet, és la negació de la
sobirania dels estats, de les nacions,
dels pobles, per a perseguir amb
tota l'arbriterietat a qui interessi en
cada moment als especuladors i les
mu I tinacionals, com a passat i passa
amb els "tribunals" imposats per la
ONU en els Balcans i en els Grans
Llacs. Són la negació de tot dret.

Per damunt de les maniobres
dels governs i de les instàncies ofi-
cials de tants de països, la democra-
cia exigeix que en Pinochet sia jut-
jat i condemnat. És inacceptable que
se'l protegeixi sota cap pretext. La
democrácia exigeix que tots els
assassins de la dictadura de Xile, i
tots els assassins de la dictadura
d'en Franco sien ,jutjats, condem-
nats i castigats. I aquesta feina no
pot ser confiada a institucions anti-
democràtiques d'estats sotmesos
als Estats Units.

Recordem els fets: l'onze de
setembre de 1973, l'exercit xilè sota
el comandament d'Augusto Pino-
chet, enderrocava el Govern del pre-
sident Allende. El cop havia estat
preparat per la CIA i multinacio-
nals nord-americanes. La negació
dels drets democràtics, la prohibi-
ció de partits i sindicats, la repres-
sió més sagnant dominaren Xile
durant més de vint anys. Xile fou
un laboratori d'aplicació de les
polítiques del FMI: Destrucció de
la seguretat social i de les conquestes
socials, privatització a ultrança,
desreglamentació.

La resistencia dels treballadors
i el poble de Xile, la solidaritat inter-
nacional, convenceren als Estats
Units de que per a preservar allò
que havien aconseguit a Xile, els
convenia organitzar la "transició"
a la espanyola. La Internacional
Socialista es va avenir a col•labo- -

rar amb la Democrácia . Cristiana
en orquestrar el suposat pas a la
"democràcia'. En Carrillo, en Gue-

rra i altres, anaren a donar classes
de "transició" a Santiago de Xile,
mentre la banca nord-americana
saquejava el país.

El règim suposadament
"democràtic" s'establí sobre la base
de mantenir íntegre, igual que a
Espanya, l'aparell repressiu i les for-
ces armades colpistes, amb tot el
seu comandament, que en el cas de
Xile incloïa al propi dictador. Es
promulga una "amnistia" que era
un "punt final", semblant al decre-
tat a Espanya el 1977 per a donar
tranquiNitat als responsables d'as-
sassinats i tortures. Ningú va tor-
nar als treballadors la seguretat
social que els havien robat. En arri-
bara la jubilació, el dictador es trans-
forma en senador vitalici. Tots els
governs, totes les institucions inter-
nacionals acceptaren aquesta
"democracia".

Una detenció incontrolada. En
una situació internacional marca-
da pel des control de tots els meca-
nismes econòmics i de dominació
del capital , la detenció del gene-
ral Pinochet ha revoltat el pati, sense
permís, segons sembla, del govern
dels Estats Units, ni de els institu-
cions internacionals, controlades
totes pels Estats Units (entre elles
la Unió Europea). A cap govern
va passar pel cap detenir en Pino-
chet. 1 menys que a cap, a fona-
mental i stes pro USA com els
governs de sa graciosa majestat
británica i de la Corona espanyo-
la.

D'on va sortir la detenció d'en
Pinochet? La decretà en Garzón,
el jutge que féu explotar el cas GAL.
Es va recolzar en la querella pre-
sentada pels missers Joan Garcés
i Manuel Murillo en nom d'una acu-
sació particular. En Joan Garcés és
una respectat socialista que fou
secretari de n'Allende. Manuel
Murillo és el misser del comissari
Alvarez en el cas GAL.

Per altre banda, a més dels obs-
tacles posats pels franquistes caps
del Ministeri Fiscal nomenats per
n'Aznar, han cridat l'atenció les
declaracions d'en Felipe González
dient que no correspon a la justí-
cia espanyola judicar els crims d'en
Pinochet, sinó a un futur tribunal
internacional.

Tot indica, dones, que de fet
estam davant una prolongació de
les pugnes en torn al GAL. L'em-
presonament d'en Barrionuevo i la
possibilitat d'un judici al general
Galindo han elevat les tensions entre
jutges, militars i grups de pressió,
les di verses institucions hereves del
franquisme. Aleshores el jutge Gar-
zon procedeix contra en Pinochet:
ni oblit ni perdó. El missatge és clar:
si se jutja a Pinochet, ex president,

senador, capita general ( perquè no
jutjar en Galindo i als "filipistes"?

D'aquesta manera, la crisi de l'a-
parell d'Estat franquista ha permès
que es produís aquesta detenció
"incontrolada", aquesta crisi inter-
nacional. En Pinochet, ("un dels
majors assassins del segle", decla-
ra el diputat laborista Jeremy
Corbyn) está detingut. La CIOSL
declara: "Els crims contra la huma-
nitat imputables al general Pino-
chet foren comesos, en gran part,
contra sindicalistes xilens". I la cen-
tral sindical xilena, la CUT, decla-
ra no veure "cap raó, per a qües-
tionar i obstaculitzar aquesta pro-
cés penal.

Guineus i gallines... En Josep
Borrell recrimina al Govern l'ac-
tuació dels responsables del Minis-
teri Fiscal, acarnissats defensors de
la suposada legalitat del cop d'es-
tat i la dictadura d'en Pinochet. Cal-
dria preguntar-se si la mateixa
audiencia nacional (de Jaque forma
part en Garzón) no és una guineu.
No sols per ser successora - i conti-
nuadora del Tribunal d'Ordre Públic
franquista, sinó perquè a Espanya
van pel carrer i ocupen tota classe
de càrrecs públics ex ministres d'en
Franco amb les mans ben tacades
de sang.

Damunt aquest punt, EL
MUNDO rivalitza amb EL PAÍS
en explicar que allò que val contra
en Pinochet i el GAL no val con-
tra els altres assassins franquistes.
Que la transició espanyola és dis-
tinta. Però un assassí és un assas-
sí, i una dictadura és una dictadu-
ra. El reaccionari president xilè,
Eduardo Frei, va poder tirar en cara:
"Aquí, en Espanya, hi va haver un
govern que durà quaranta anys, i
la institucionalitzat actual espan-
yola neix d'aquest govern, sense que
per això hi hagués a Espanya pro-
cessos contra drets humans".

Tornam, dons, a l'embull dels
qui en el cas GAL pretenen que cal
jugar a la guerra bruta només a par-
tir dels governs d'en González, per-
qué allò d'abans és la "transició".
Aquests "demòcrates a mitges"
reconeixen que la "transició" és una
operació antidemocrática que ha
menat a un règim en el que les ins-
titucions hereves de la dictadura
segueixen tenint un poder de veto
i tutela, incompatible amb la sobi-
rania popular.

El judici i càstig d'en Pinochet
¡deis altres assassins d'aquestes dic-
tadures només poden aconseguir-
lo la lluita deis treballadors i els
pobles per la democràcia, per aca-
bar amb el poder de les institucions
herencia d'aquestes dictadures.

Pere Felipi Buades
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Bosnians
EN VICENÇ DE SON

RAPINYA

Uns quans dies va romandre

Davant sa Llonja, instal•lat,

D'artesania, un mercat

Ben ple de solidaritat,

Per aidar al poble bosniá

A teixir un nou futur

Ben ple de pau i llibertat.

Un cop obert el recinte

He quedat meravellat,

De veure els seus objectes,

Tots ben treballats a mà.

Jerseis, sabates, mocadors

Flabiols, capses i pipes.

Cobretaules, vestits i catifes.

De les bales maleïdes

Que han causat tan gran dolor,

Avui elles reciclades

En clauers i encenedors.

Uns per cloure les ferides

Que la guerra hi ha deixat,

Altres són per escalfar

Els cors que romanen

Encara avui ben glaçats.

La validesa del terme "Balears"
com a referent pera Mallorca, Menor-
ca, Eivissa, Formentera i altres illetes
i illr ts dels voltants considerats en
el seu conjunt, no suposa que es pugui
procedir a descartar "automática-
ment" una denominació com "Pitiüs-
es" al.legant que és "un invent", que
no té tradició d'ús en l'actual etapa
histórica catalana o bé que és una
extensió més de la máxima estratég-
ica "divide y vencerás" de l'enemic.

De fet, a les illes d'Eivissa i de
Formentera només se les anomena
habitualment així quan apareixen
formant un cos únic, i això es dóna
quan es fa referència als organismes
administratius conjunts, com poden
esser el Consell Insular (en singular:
enc que sigui de dues ínsules, a For-
mentera saben molt bé que "Insular"
vol dir en la práctica "d'Eivissa"), la
Delegació del Govern central, la
Delegació d'Hisenda,etc.Aixó condi-
ciona que des d'Eivissa es vegi el
terme "Pitiús" com a neutral i des de
Formentera es vegi com a "imperi-
al

Actualment, "Balears" és també
un concepte administratiu que, al
marge de la seva propia història i de
la història de les Balears en sentit

estricte, es refereix a invents també
prou evidents com són la "provincia
de Balears" o bé la "Comunitat
Autónoma de les Illes Balears", con-
stituida sobre el mateix motlo).

La distancia entre les illes és ben
escassa en la majoria dels casos que
es puguin considerar (llengua, cul-
tura, societat, economia, menees, val-
ors, actituds, etc. I això és així perquè
essent bocins de la nació catalana (com
definia Eivissa el poeta eivissenc de
la Renaixença Felip Curtoys) és nor-
mal que la distancia entre la població
de les diferents illes sigui molt infe-
rior a la que qualsevol d'aquestes pre-
senta respecte de Zamora o Albacete,
posem per cas, senzillament perquè
aquests darrers nuclis pertanyen a una
nació diferent.

D'on surt, idó, el "distancia-
ment"?

En primer lloc, de la ignorancia
mútua, especialment evident en el cas
dels mallorquins, j a que els desplaça-
ments des de les altres illes a Mal-
lorca moltes vegades són impre-
scindibles —imperatius legals o de salut
sobretot- i això comporta una certa
coneixença.

En segon lloc, de I ' aillament con-
substancial a qualsevol territori insu-

lar, cosa que crea certs "endemismes".
En tercer lloc, de les actituds polí-

tiques de les élites insulars locals, que
s'han caracteritzat pel domini caciquil
del seu propi territori perfectament
acotat i per preferir l'exclusivitat del
petit domini.

En quart lloc. de les tradicionals
baralles "familiars", la qual cosa
inclou les reaccions contra el pare i
patró.

Mostra de tot això, que des de
certs ambas es pot interpretar com
una mena de Memorial de Greuges
des de qualsevol de les illes que no
sigui Mallorca, és que l'esmentat "dis-
tanciament" ha comportat -per exten-
sió- una identificació de "Balears"
amb l'illa de Mallorca com a refer-
ent i destinatari i beneficiari.

Aixíja durara els anys de la Seg-
ona República espanyola, l'any 1931
els batles menorquins reunas a es Mer-
cadal rebutjaren una autonomia Balear
amb Mallorca i optaren per la incor-
poració a la Catalunya central autóno-
ma o bé seguir la via independent
(Menorca autónoma en solitari).

Actualment, el teixit social i
polític mostra que els partits nacional-
istes amb representació parlamentaria
plantegen una acció política especí-
fica i independent per a cada illa, la
qual cosa dificulta encara més el
procés de vertebració en qué caldria
aprofundir per fer bona la dita de "la
unió fa la força". Al darrerdebat sobre
l'estat de l'autonomia (?) només des
del PPes va fer un plantejament glob-

alitzador, i això deixa en molt mala
posicióels líders i els socis dels altres
partits a les illes que no són Mallor-
ca. En aquesta línia, Crespí declara
que el PSOE no vol que el possible
pacte de progrés a Eivissa pugui
suposar un grup parlamentari propi
i Antich presenta un perfil tan exclu-
sivament mallorquí com Sampol
Munar o Grosske

I el teixit social? GOB-Mallor-
ca-Menorca-Formentera i GEN -
Eivissa, OCB-Mallorca-Menorca-
Formentera i IEE-Eivissa, amb I 'afe-
git que el GOB-Menorca i l'OCB-
Menorca segueixen plantejaments
absolutament locals i sense gaire coor-
dinació efectiva amb els seus
homòlegs nominals de les altres illes.
etc, etc.

D'aquí, en part, la nostra feble-
sa davant el nacionalisme espany-
obsta; d'aquí. la necessitat de cercar
vies de diàleg i d'acció conjunta
davant l'adversari comú. Construir
les Balears és avançar en la con-
strucció de la nació catalana, una tasca
que s' ha d'enfocar tant des de la glob-
alitat com des de la particularitat, i
això no s'aconsegueix amb actituds
com la del pacte de progrés inten-
tant fer recaure la culpa de les últimes
decisions del Govern en matèria
urbanística sobre els diputats del PP
de les illes menors, especial ment quan
la representació no és paritaria i els
parlamentaris mallorquins voten
també les decisions que afecten les
altres illes.

"Balears"?
PER JOSEP SERRA.

PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-

MALLORCA

El Real Mallorca torna a batre récords
recupera el liderage en la Lliga de les Estrelles
PER RONNIE WOISKI BONET

RCD MALLORCA
VILA-REAL	 O

ALINEACIONS

MALLORCA VILA-REAL
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Camvis Mallorca: Arpón
(56 min.) per lbagaza, Soler
(59 min.) per Engonga,
Chupa López (67 min,) per
Biagini.

Camvis Vila-Real:
Craioveanu (54 min.) per
Imanol, Alberto (68 min.) per
Pasqual, G. Sanjuán (85
min.) per Diaz.

INCIDÈNCIES:

• Arbitre: Losantos Omar
Targetes grogues: Siviero, F.
Niño, P. Soler, Pasqual, Albelda,
Imano!, Alberto.
Espectadors: 12.000 amb una
recaudació de 6.197.300 que seran
donats integrament a les víctimes
de l'huracà "Micht".

Terreny de joc: En perfectes con-
dicions.
Gol: Minut 32 Dani de penalti

El Real Mallorca seguí una jor-
nada més, invicte i és líder en soli-,
tari de les estrelles. No és cap broma
ni és el 28 de desembre. Esta pas-
sant de veritat i és una cosa palpa-
ble per a tots els aficionats, juga-
dors, directius i mitjans de comuni ,

cació nacionals i internacionals.
El partit venia precedit per un

altre de competició europea i el can-
sament físic es deixà notar entrada
la segona part; fou Ilavors que el
Mallorca es comporta Com un dels
"grans" , un gol primerenc de Dani
que amb molta astúcia s'inventa una
jugada de poc perill que dona un
penalti molt dubtós que el col.legiat
no dubtà en xiular.

COMENTA RIS

Cúper: " a vegades se guanya
sense jugar bé", "ser líders és impor-
tant perquè estimula molt", "no
deixa de ser una anécdota felil .que
ens obliga fins i tot a seguir fent
feina".

Irulegui: fou clar que tomaren
n'Arregui, cosa que no xiulà el
col.legiat", "resulta just? Parlar de
justicia o d'injustícia al mon del fut-
bol és molt relatiu, encara que con-
trolarem millor el partit".

Ben prest, el totpoderós Barce-
lona ve a l'Illa i es preveu un ple
històric al Lluís Sitjar.



Llibres Mallorquins

Orient, Occident de María de la Pau Janer
Maria de la Pau Janer és una

excel.lent escriptora i periodista.
Filia de Gabriel Janer Manila. Lli-
cenciada en filología catalana. Ha
publicat novelles truria qualitat
extraordinaria. Ens referim a ElLs
ulls d'ahir (1988), finalista del
premi Ciutat de Palma 1989;
L'hora deis eclipsis (1989), premi
de narrativa Andròmina 1989;
Marmara (Premi Sant Joan de
Novel.la 1993) i Natura d'anguila
(Premi Carlemany de Novel•la
1995). En literatura infantil edita
L'illa d'Ornar (Premi de la Críti- Maria de la Pau Janer
ca Serra d'Or al millor llibre juve-
nil publicat a Catalunya l'any 1990) i La bruixa
que va perdre un secret (1994). Ha obtengut el
premi Valed Serra i Boldú d'investigació sobre lit-
eratura popular per la seva tesina de licenciatura
Introducció a les rondalles del cicle de Vespas trans-
format publicada per les edicions de l'Abadia de
Montserrat. La seva tesi doctoral és publicada a
l'editorial alemanya Domus Editoria Europaea de
Frankfurt amb el títol: Les rondalles del cicle de
l'espós transformat: Pervivencia en la Literatura
Catalana de Tradició Oral. Tumbé ha publicat l'es-
tudi El mite del comte Arnau, Propostes diclac-
tiques a l'editorial Moll. Com a periodista, ha
col•laborat a Baleares, Diario de Mallorca, Lluc,
TV3, Centre Territorial de Televisió'Espanyola a
Balears i a Radio Nacional d'Espanya. Des de 1990,
fa classe de literatura a la Universitat de les Illes
Balears.

Orient. Oceídent
Orient. Occideitt, novel-la final-

ista del Premi Sant Jordi 1997,
dibuixa dos mons en principi allun-
yats i ben diferents. Però per
damunt seu s'irtiposa el factor
humà, un vendaval de passions que
s'emporta clixés i convencions per
deixar al descobert la veritable
essència de l'anima humana. Maria
de la Pau Janer despulla els seus
personatges i els exposa amb tota
la seva bellesa també amb tota
la seva brutalitat- a través d'unes
vides que qüestionen els límits

imposats per les respectives civil-
itzacions.

A n'Aixa, una noia òrfena de Betlem, se li obre
el món quan coneix en Tarik, un jove palestí amb
qui manté una relació secreta que la fa somniar des-
pena. Mentrestant, a Barcelona, un periodista mal-
lorquí, en Caries Roca, també viu una experiencia
exultant en convertir-se en escriptor de moda amb
l'ajut inestimable del seu nou amor, na Lara. Dues
històries d'amor en dos escenaris ben diferents que,
tanmateix, a mesura que avancen mostren un seguit
de paral.lelismes, primer curiosos i després inqui-
etants, fins a trobar-se en un clímax tan sorprenent
com esclatant. Una novel -la excepcional la de Maria
de la Pau Janer que ens permet copsar la segura cón-
solidació d'una de les més importants escriptores
dels Països Catalans. 12

(Secció de Cultura de l'Estel)

I La pedrera de les maravelles
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Les imatges de fotografies
que han estat publicades a la
premsa local parlen per si soles.
La pedrera, que está situada al
camí de les Meravelles (ben a prop
de Can Torrat), s'està convertint
en un abocador incontrolat on es
vessen i depositen de mala mane-
ra tota casta de deixalles. A les
restes de material de construcció
que s'hi emmagatzemen, s'hi
afegeixen tones de material divers
abocat de manera incontrolada.

Des del grup municipal del
PSM-Nacionalistes de Mallorca
s'entén que correspon a l'Ajun-
tament de Palma vetlar pel com-
pliment de la disciplina urbanís-
tica, prendre mesures protecto-
res del medi ambient i preservar
la seguretat ciutadana a tot el
terme municipal. Com també
sancionar, quan s'escaigui, les
infraccions que s'hi cometin.

Per això, els nacionalistes del
PSM han recordat que, entre d'al-
tres mesures, el Pla Director Sec-
torial de Pedreres de les illes Bale-
ars (Decret 77/1997, de dia 11 de
juny: BOCAIB núm. 93, de dia
26/07/97) estableix que:

- "Totes les pedreres inacti-
ves en el moment de l'entrada en

vigor d'aquest pla director sec-
torial de pedreres quedaran sub-
jectes als plans de restauració o
reutilització regulats en aquesta
normativa, i, previa audiencia dels
titulars dels terrenys, es proce-
dirà mitjançant el Consorci a la
restauració o reutilització de les
pedreres". (Disposició transitò-
ria tercera)

- "El propietari de la pedrera
ha de presentar a la Conselleria
de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral una sol•licitud
d'autorització d'aquesta per a
aquest ús com a abocador, acom-
panyada de l'informe geològic
oportú, fet per un tècnic compe-
tent en la materia" (apartat 9.8).

Des del grup municipal del
PSM-Nacionalistes de Mallorca
a l'Ajuntament de Palma s'ha
demanat als responsables polítics
de les àrees d'urbanisme, man-
teniment i sanitat que informin
adequadament, pel que respecta
a la pedrera de les Meravelles,
sobre:

- Les actuacions municipals
d'inspecció que s'hi han fet fins
ara, des que va ser aprovat el pla
director sectorial de pedreres
(27/07/97).

- Un informe detallat sobre el
grau de compliment de les nor-
matives establertes al pla de res-
tauració o reutilització que regu-
la el pla esmentat.

- Un informe detallat sobre els
resultats obtenguts d'aquestes
inspeccions. 12

Ciutat, 7 de novembre
de 1998.

Arrossos secs
Paella amb ceba i alls secs

• 125 gr. de bacallà, arremullat tres o quatre hores
abans, i fet miquetes;

* 400 gr. d'arròs,

* 200 de ceba tallada fina;

• 200 gr. d'oli; tres o quatre alls partits sense pelar;
pebre-roig safrà, un polsim de pebre-negre, aigua i
sal.

A l'oli ja ben calent, se li tiren els alls; ja daurats,
la ceba, i la sal, i se sofrig el conjunt; quan aquella
transparente, el bacallà, i es regira tot uns moments; es
posa l'arròs, i se sofrig, ben mesclat també, i s'afegeix
una culleradeta de pebre-roig, i abocant-li l'aigua ben
calenta, que es tindrà preparada (quatrequintes parts
d'un litre); es tasta de sal i es tiren el safrà i la pols de
pebre-negre, s'aviva o s'esmorteix el foc fins eixugar-
se el gra. Q

PASSATEMPS

L'ESTEL
INFORMA'T INFORMA'T

INFORMAT	 INFORMAT



Unió Mallorquina i la
defensa de la terra

Abans de res, crec que els mallorquins estam d'enhorabona davant  l'èxit aclaparador que va
tenir la manifestació multitudinaria en defensa de la terra mallorquina el passat 12 de novem-
bre. Això tira per enterra la poca fe i la desconfiança que tenen segons els nacionalistes plo-
ramiques amb el poble mallorquí. No sé quants en vaig sentir que deien que seria un fracàs,
que els mallorquins són molt mal de moure, sobretot si l'assumpte en qüestió no ens afecta la
butxaca i més en dia feiner... Idó au: vint-i-cinc mil manifestants en defensa de Mallorca. Vint-
i-cinc mil tapamorros als desconfiats en el poble mallorquí. Per?), no passeu ansia: maldament
l'èxit fos així de gros, no els sentireu bravejar gens ni mica. No en sentireu cap, que eixampli
la pitrera ni que sigui per un dia. El pessimisme que duen aferrat és  crònic. No té remei ni com-
positora.

També n'hi ha que es demanen qué hi feia, a la manifestació, un partit de dretes com UM.
No conec la posició oficial d'aquest partit. Per?) cree que el  missatge que més bé s'escau a un
partit mallorquí de centre dreta ha de ser que, de creixement  econòmic, sien volem. Penó a força
de renovar les obres velles i a força de cercar reduir places velles a turisme magre, per trans-
formar-les en cabuda per a turisme de duros. No pot ser mai que no hi hagi un sector d'hotel-
ers i turoperadors amb visió de futur que no vegin que amb Factual abús de territori i amb la
superpoblació que qué és víctima Mallorca, a termini llarg o fins i tot maja, acabarem matant
la gallina dels ous d'or. És amb aquest sector, que ha de cercar d'entendre's de bon de veres els
mallorquinisme de centre-dreta. Si això és fa i es diu, ben segur que l'electorat mallorquí de
centre-dreta comprendrà el missatge. No és tracta de no créixer pus. És tracta de créixer bé, no
de la manera com permet -més ben dit- com promou el PP.

Els qui vulguin invertir en més places, tenen l'opció d'invert ir pel Carib o pel Nord d'Àfrica,
o per la Península. D'aquesta manera faran negoci sense espanyar encara més Mallorca i, al
mateix temps, evitaran a la gent d'allà haver d'emigrar per fer feina. 12

Jordi Caldentey  
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L'ajuntament de Palma es nega a solelicitar
l'extradicció d'Augusto Pinochet

Amb el núm. 37 de l'ordre del
dia de la sessió plenària de l'Ajun-
tament de Palma de dia 29 d'oc-
tubre passat, figurava una proposi-
ció relativa a la sol•licitud d'ex-
tradició d' Augusto Pinochet, la qual
havia estat presentada pel grup
municipal d'Esquerra Unida. Entre
d'altres, també el regidor del grup
municipal del PSM-Nacionalistes
de Mallorca, Cecili Bucle i Ramis,
hi va intervenir.

Parla el senyor Bucle (PSM-
Nacionalistes de Mallorca):

"El nostre grup municipal, el
PSM-Nacionalistes de Mallorca a
l'Ajuntament de Palma, respecte
d'aquest punt,votarem a favor. I
entenem per qué el Partit Popular
no votará a favor. No ens sorprén,
és el normal.

¿O és que vostès han votat mai
a favor de qualque cosa d'aquestes?
¿O és que vostès han sortit mai pels
carrers a defensar amb la seva cara
i les seves mans, i amb la seva ven,
la democràcia que tenim, abans de
tenir-la? ¿O és que vostès hi creuen
en les manifestacions pel carrer? No
hi han cregut mai. I, si no hi han

cregut mai, ¿com hi poden creure
ara?

Millor dit, hi ha hagut una veg-
ada, lamentam moltíssim que con-
vocassin actes públics al curen
Però com que no estan avesats a
anar-hi, varen fer el paper trist que
varen fer, i ens varen fer fer a nos-
altres, de posar-nos just enfront
d'allà on es manifestava la gent.
baix: com que feia ombra, havien
d'estar a l'ombra les autoritats,
mentre la gent que es manifestava
estava al sol.

No estan avesats a anar pel car-
rer a manifestar-se a favor de la
democràcia. Aposta no ens sorprèn
que, quan es diu l'Ajuntament de
Palma insta el govern de l'Estat
espanyol que sol•liciti a la justícia
británica l'extradició de Pinochet,
en base a aquestes acusacions de
terrorisme i genocidi, ho troben
massa fort.

Clar que ho troben massa fort.
¿I quants de vostès han atès exili-
ats xilens que han vengut a establir-
se aquí a Palma, i els han ajudat a
trobar una casa per poder-hi viure,
quan fugien de Pinochet?"

Diu el Batle (PP):
"Jo sí, jo sí".

Segueix el senyor Suele (PSM):
"Multes gràcies, senyor burle.

Per tant, hauria de votar a favor,
hauria de votar a favor d'aquesta
gent que vost¿, ha defensat, perquè
aquesta gent que vostè ha defensat
és aquesta gent que ha estar nzal-
tractada per Pinochet. No pot votar
a favor d'en Pinochet. Sr. Bat/e: no
puc comprendre com aquest Ajan-
tament de Palma és possible que
rebutgi una proposta de condemna
institucional de Pinochet. O no
sabem el que vafer 0„si ho sabem,
no ho valoram."

Parla el senyor Baile (PP):
"Precisament hetn de votar en

contra, per la seca intervenció
d'ara mateix. Aquesta defensa que
vostè fa d'això a tots nosaltres, tan
demòcrates com vostè, ens obliga
a votar en contra".

Diu el senyor Ripoll (PP):
"Gràcies, Sr Alcalde. Sr Buele

no lo vea tan negro todo. Mire, las

cosas son mucho más sencillas. Me
parece fuera de lugar, fuera de
tono, que si las manifestaciones, que
si no sé qué, que si no sé cuánto...
Y mire, Sr Bucle, cuando alguien
quiere dar, como usted ha dado en
estos momentos, lecciones de
democracia, lecciones de defensa
de derechos humanos, Dios me
libre y me ahuyente de los fanáti-
cos, de los fariseos y de los
hipócritas. La democracia se basa
en diálogo, se basa en consenso, se
basa en paz.

La democracia se basa en el
respecto de cada una de las acti-
tudes. Y cuando alguien fanática-
mente, por muy lícito que sea el
objetivo, como es la búsqueda de
la paz, la búsqueda de la democ-
racia, la defensa de los derechos
humanos, es capaz de insultar
acusar o intentar acorralar a un
sector de ciudadanos, porque no
están de acuerdo con lo que él dice,
Dios me libre de él. Porque éste
seguro que me mata un día, porque
ése no es demócrata. Los fanatismos
acaban en dictaduras, en .fasels-
mos. Y es el ejemplo de la historia,

Sr Bucle. Y no creo que usted sea
fanático, ni fascista, ni anti-
demócrala. Pero ha dado un ejem-
plo de todo ello. Es muy triste, Sr
Buele„rumamente triste. Este grupo
municipal, este partido le respeta
pmfundamente. Pero no le admite
ni una sola de SUS palabras. Y menos
que usted nos vaya a dar lecciones
de democracia, de sensatez, de
querer vivir en paz, en concordia,
de querer vivir en diálogo, en
sociedad, respetándonos los unos
a los otros. Ni usted tiene toda la
verdad, ni la tengo yo. Pero respeto
su verdad. Y Dios me libre de inten-
tarle acusar de alguna de las cosas
que nos ha acusado aquí. Es triste,
y hoy usted ha escrito una mala
página en este Ayuntamiento. Ha
sido lamentable. Gracias, Sr.
Alcalde."

SE SOTMET A VOTACIÓ LA
PROPOSTA D'INSTAR QUE SE
SOL.LICITI L'EXTRADICIÓ
D'AUGUSTO PINOCHET I ÉS
DENEGADA PER 12 VOTS A
FAVOR (PSOE, PSM, EU) 115  EN
CONTRA (PP). S2

El confessionari

Fungairinho,
serpent verinosa

-Pau als pecadors.
-I a sa mare.
-Vaja, vaja, don Eduard.
-No comencem amb ironies. Nornés vaig dir que en Pinochet

interrompé temporalment la democràcia a Xile per llavor poder-la
restaurar. Això és positiu: Introduí la democràcia i ara Xile va bé.

-Vostè s'ha passat, Fungairinho.
-No bon home. Alió que feu en Pinochet no fou més que dur la

pau a aquell país.
-La pau dels cementiris.
-No está demostrat que assassinés ningú. N'Allende es suïcidà.

Ja ho veu!1així tots els altres: foren autosukidats per les seves per-
verses idees revolucionaries.

-Mala cosa un cop d'Estat.
-Pinochet no fou un terrorista. No volgué subvertir l'ordre insti-

tucional. La cosa se li escapà, per?) ell no ho volia.
-Vostè, a més, nega un genocidi.
-No hi va haver genocidi. No es masacraren els indis, ni els

negres, ni els asiàtics, ni els jueus. Només es cercà als rojos.
-Un coMectiu que tenia un nexe emití.
-Una colla de delinqüents. Fitxis en Espanya: durant quaranta

anys els rojos foren perseguits i a partir del 77 tots continuaren tan
amics. Tots els polítics d'esquerres i dretes perderen la memòria i
es donaren la mà.

-Els polítics són cínics.
-Per això seis carregaren a Xile. Arriba Espanya!
Pau i perdó.

Traduït de La Vanguardia
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Fes-te escoltar al
Consell Escolar •

Si vols una escola on pares i mestres treballin més junts.

Una escola on els alumnes tinguin més ganes d'aprendre

on, a més, tots hi puguin donar la seva opinió

Si	 vols	 una escola així,	 fes-te escoltar.

Participa a les eleccions al	 Consell	 Escolar el	 mes de

desembre. Ara és el moment de fer-ho. Perquè només així

podrem fer l'escola que volem.

Perquè tots hem de fer escola.

Fes-te escoltar al Consell Escolar.
Convocatòria d'eleccions al Consell Escolar (desembre'98)

Ara és demà
Generalitat
de Catalunya
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Guerra de diccionaris
El 21 d'octubre de 1995 , a les pàgines d'El Punt

de Girona, l'historiador Jordi Ventura subscrivia una

página d'opinió (Errors lamentables al Diccionari de

l'IEC), molt crítica amb l'aleshores flamant Dicciona-

ri de la Llengua catalana de l'Institut d'Estudis Cata-

lans (1995), nota que acabava així: Si un mer recor-

regut de les pàgines del Diccionari ja fa trobar-hi tants

errors, cal demanar-se qué resultaria de la recopilació

conjunta dels que els diversos especialistes podrien

recollir, cadascun amb el seu tema específic. (...) cal-

dria vendre'l amb recepta i amb advertències sobre la

seva poca fiabilitat". I el novembre del 95 la Revista

de Catalunya acollia un article del mateix Ventura

(Alguns errors al Diccionari de l'IEC) amb la mateixa

crítica negativa. D'aleshores ençà s'ha succeït un dego-

teig d'opinions majoritàriament adverses envers un o

altre aspecte del treball del DIEC. Ara la revista Els

Marges ofereix una d'aquestes "possibles recopilacions

conjuntes" (no exhaustiva, ni de bon tros; l'exhausti-

va diríem que encara está per fer) a càrrec de F. Este-

ve, J. Ferrer, LIMarquet i J. Moll. Es tracta d'un exer-

cici força sistemàtic de control de qualitat del producte

"Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC", i el resul-

tat -desoladora conclusió perquè, en definitiva, estem

parlant del diccionari normatiu de la !lengua  pròpia

d'aquest país- és que aquesta obra no passa satis-

factòriament cap dels indicadors de qualitat que són

plantejables en una obra de tanta iesponsahilitat. De

"producte altament deficient i insatisfactori " el titilen

els autors de l'estudi. Fem un resum de les conclusions

d'aquest control de qualitat proposat per aquests estu-

diosos:

1) El DIEC ha fracassat a l'hora d'esdevenir per la

seva aportació el diccionari de referencia de la llengua

estàndard en un doble sentit: "no ha estat capaç d'ac-

tualitzar el DFabra (1932) més enllà del que ja ho havia

fet el Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana (DGEC)

en les seves successives edicions" ni ha aprofitat en

profunditat la gran quantitat de materials bons que aquests

anys han aparegut, sobretot en el Diccionari  català-valen-

cià-balear d'Alcover i Moll i en el Diccionari etimolò-

gic i complementari de la llengua catalana de Joan Coro-

mines, i no ha demostrat el rigor indispensable i espe-

rat en cap aspecte fonamental (intervencions en les uni-

tats del corpus lexicogràfic estàndard, intervencions en

els continguts del corpus i establiment i aplicació de

criteris interns). "Redacció deficient", "descurança",

"manca de coherencia de criteris", "garbuix", "contra-

diccions", "tractaments divergents", "desgavell", "arbi-

trarietat", "inconsistencia", "tractament asistemátic i

capritxós", "confusió", "intervenció regressiva" són qua-

lificacions que van apareixent , ben documentades, una

i altra vegada al llarg de l'anàlisi.

2) El tractament de la terminologia, tant amb la

supressió dels indicadors terminológics, com en la intro-

ducció de més dubtes encara en el sistema de forma-

ció i grafia de termes cultes, ha significat, segons els

autors, un pas enrere tècnic de gran abast i ha intro-

duït la inseguretat i l'ambigüitat en el terreny, tan impor-

tant actualment, del lèxic tècnic i científic, el qual exi-

geix la máxima precisió i monosémia. I, en general,

les renúncies a la coherencia han afectat moltíssims

altres aspectes fins al punt que la Secció Filc ógica de

l'IEC ha estat la primera d'infringir moltes de les regles

que ella mateixa acabava de proposar.

3) La que segueix és una conclusió molt greu, que

caldria documentar exhaustivament i no deixar en el

terreny de les hipótesis; diu textualment l'estudi : "es

fa difícil sostreure's a la impressió que (per la posició

de la Secció Filológica de l'IEC pertocant a la situa-

ció actual del procés estandarditzador de la llengua

catalana) no es tracti realment d'un canvi encobert de

model estandarditzador pel que fa al progressiu esmus-

sament lèxic i estructural causat per la pressió del cas-

tellà (sic) com a llengua dominant". S'accepta, per tant,

la interferencia de l'espanyol estàndard molt més enllà

del que l'estat del català estàndard reclama realment.

4) El DIEC fa la impressió d'haver estat elaborat

sense una visió de conjunt, de manera asistemática,

tot plegat producte d'una elaboració precipitada, feta

sense la calma que una obra de tal envergadura dema-

nava. Per qué -argumenten els articulistes- si ja es dis-

posava d'una obra com el DGEC, que cobria digna-

ment el corpus lexicogràfic estàndard d'acord amb les

necessitats actuals, l'Institut no podia esperar-se el temps

necessari pera elaborar una obra realment sólida, valuo-

sa i duradora?". Els autors dubten que amb succes-

sives reedicions i sengles llistes d'esmenes es pugui

redreçar l'obra en un futur immediat. El cert és que el

professorat en general consultat, confirma que nor-

malment s'inclina pel Diccionari de l'Enciclopèdia a

l'hora de fer les consultes per la claredat de la presen-

tació numerada, per la presencia de marques termi-

nológiques, cronològiques i de funcionalinat i per la

correcció general de les definicions.

Tot fa pensar que l'IEC haurà de fer una profunda

revisió del DIEC en els pròxims anys si es vol gua-

nyar la confiança del consumidor.

El problema no és tant aquesta feina concreta, per

important que sigui,ni l'equip de treball que l'ha por-

tada a terme en uns pocs anys de treball frenètic, sinó

la institució que l'empara, és adir l'IEC. L'IEC va néixer

el 1907 com un aglutinant i catalitzador de la dinámi-

ca cultural i com una eina fonamental substitutória d'unes

activitats de recerca que l'estat i les institucions espa-

nyoles no facilitaven. A partir de 1939 començà una

llarguíssima etapa de vida clandestina i de congelació

de la institució, mentre la política científica quedava

, en règim de monopoli, en mans del nou "Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (1939), el

popular "Conejo". La "descongelació" de l'IEC en l'eta-

pa de la transició postfranquista no significà el des-

mantellament paral.lel d'un CSIC burocratitzat, cen-

tralitzat i escleròtic (com no significà el desmantella-

ment de tantes altres coses protegides o creades pel

règim del dictador), sin&que significà l'inici d'una etapa

plena de contradiccions, fins al punt que alguns pen-

sen que aquesta descongelació arribà massa tard , en

ple descrèdit general d'institucions semblants a d'altres

països occidentals: l'Académie française i l'Institut de

France, per exemple, avui molt criticats, ola RAE espa-

nyola, considerada una institució obsoleta i molt

conservadora.

Al Congrés de Cultura Catalana (1978) es  parlà de

l'IEC i se'l reclamava "com una societat científica inde-

pendent dels poders públics i un organisme que havia

d'aplegar tots els científics del país amb una funció de

retrobament, de diàleg i de crítica". És evident que

aquests objectius han quedat interferits per les confron-

tacions de gremi, personals i fins i tot polítiques. No

hi ha hagut una entesa i una obertura amb les univer-

sitats i els mitjans de comunicació que s'han anat creant

als Països Catalans, l'IEC no ha estat una institució

reconeguda unánimament per tots els parlants de la

llengua ni per la comunitat científica catalana, ni está

tenint un paper capdavanter en la Iluita per la unitat

del català. I així estem.? S/

Blanca Serra

Un nou congrés de
la cultura catalana

Entre l'any 1976 i 1977, ara fa més de vint anys, va tenir lloc
el Congrés de Cultura Catalana. Milers de persones d'arreu dels

Països Catalans es van organitzar al voltant de diferents  àmbits de

debat per extreure orientacions polítiques i socials útils per al futur

del país. Com a resultat s'establiren les propostes d'actuació en

• int-i-cinc àmbits (llengua, educació, recerca, história, estructura

social, dret, institucions, ordenació del territori, economia, sanitat,

indústria, cinema, literatura, arts plàstiques, teatre, esport, mitjans

de comunicació...); i es difongué un document de tipus general,

el "Manifest de la Cultura Catalana" en el qual s'afirma la (mina

lingüística i cultural dels Països Catalans i la necessitat d'iniciar

un redreçament i una transformació de la societat del Països Cata-

lans.
Les repercussions del Congrés foren importaras sobretot per-

qué constituïren una veritable referencia de fons per a la política

democrática que es desenvolupà al nostre país en una primera fase

.de la transició postfranquista.
Un dels principals objectius del Congrés de Cultura Catalana

fou la voluntat i la necessitat d'una àmplia participació popular, tal

com s'explica al document constitucional:
"A través d'una participació de la máxima amplitud social i

territorial en l'elaboració del balanç actual i de les línies futures

d'actuació, s'aconseguirà de donar al Congrés el carácter popular

autèntic. I, així, per majá d'acords unánimes o d'alternatives, hom

podrá arribar a unes conclusions que el poble dels Països Catalans

faci seves".

Amb el mateix esperit i amb interés renovat, nombroses per-

sones d'arreu dels Països Catalans es proposen ja des de fa mesos
organitzar per als anys 1999-20(X) un nou Congrés de Cultura Cata .--

lana, adaptat a les necessitats i possibilitats del moment actual. La

tardor passada una fundació recordá, amb alguns actes comme-
moratius, el 20e aniversari d'aquella efemèride en els quals es féu

encara més palesa la necessitat de fer una tasca de balata; i d'ac-

tualització de les propostes enunciades ara ja fa més de dos decen-
nis.

L'Associació per un nou Congrés de Cultura Catalana participà

en alguns dels actes d'aquest vintè aniversari manifestant la neces-

sitat i la voluntat d'anar més enllà d'una simple commemoració i

d'avançar cap a l'organització d'un Congrés de Cultura Catalana
dels temps presents tal com s'expressa en el manifest següent:

Cap a un nou Congrés de Cultura Catalana

"Els canvis transcendentals que coneixen els Països Catalans i

el món en aquesta década dels 90 exigeixen que ens preguntem,
ara més que mai, si la Ilengua i la cultura catalanes poden afrontar
en condicions mínimes el nou ordre mundial que ara es configura.

Si volem ocupar un lloc en la realitat internacional com a cultura

efectiva i reconeguda ens cal avaluar, ara tnateix, a quina distán-
cia hi som i que necessitem per arribar-hi. Ens cal saber de debó si

comptem amb les eines per avarar una proposta cultural  capaç de
respondre a la nova realitat, si podem consolidar un mercat inter-

ior i competent, genuí i obert; i ens cal saber, en definitiva, si comp-

tem amb les eines per situar la nostra causa histórica en el rengle
de les grans aspiracions de progrés i solidaritat que fan presencia

tenaç en les realitats actuals i imminents.

No podem viure de congressos i reunions passades i plausibles

pera llur temps. Necessitem propostes per a l'hora present.Inomés
en tindrem si aconseguim obrir un marc de debat on puguem asso-

lir una visió global i detallada de la problemática catalana actual i
on puguem comptar amb una àmplia participació de la ciutadania
dels Països Catalans. En aquesta perspectiva es fa avui una crida

per a la celebració d'un Congrés de Cultura Catalana dels temps
presents".

La crida llançada amb el manifest anterior ha rebut ja radhe-

sió de nombroses persones i institucions d'arreu del país. L'Asso-
ciació per a un nou Congrés de Cultura Catalana prepara per al mes

de febrer vinent a Girona una Jornada que ha de servir per a iniciar
un procés de Congrés que s'ha d'estendre arreu del país i que s'ha
de prolongar del febrer de 1999 al juny de l'any 2.000.

Cal que aquest projecte rebi el suport entusiasta de totes les

catalanes i tots els catalans i de manera especial de totes aquelles
persones compromeses en activitats de dinamització cultural i lingüís-
tica. Aquesta és l'opinió que volem manifestar des de la nostra
revista. L'èxit d'aquesta proposta pot ser un pas important per a
obrir camí a la nova política cultural que necessitem. ?

Caries Castellanos
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Entrevista a Joan Pujolar
autor del ¡libre De qué vas tio?

J. Huguet - Quin interés espe-
cial té el jovent, que no tinguin grups
de gent d'altres edats, per estudiar-
lo?

Joan Pujolar - Crec que estudi-
ar el jovent ens pot donar una pista
de quines pautes d'ús lingüístic es
van imposant en les noves genera-
cions i de quin será, en definitiva
el futur de la !lengua. També crec
que les pautes de comunicació infor-
mals de cada generació es formen
en les colles de joves. Això fa que,
més endavant, quan una persona es
troba amb una altra de la mateixa
edat, la tracti amb una familiaritat
especial, encara que no es coneguin.
Hi ha aquesta solidaritat genera-
cional que fa que, quan les person-
es abandonen les seves tasques més
formals o institucionals ( fins i tot
quan són adultes) retornin sovint
als posats i les paraules que van
desenvolupar de joves. Abcp és
només una teoria que em fa pensar
que en les colles de joves hi ha la
clau per abordar la qüestió de l'ús

social del català en els ambas infor-
mal s.

J.H. - Fins a quin punt la llen-
gua esta lligada als processos de con-
strucció de les identitats personals?
Aquest procés dura tota la vida o
hi ha unes etapes crítiques?

J.P. - El procés d'adquisició
lingüística és llarg i complex. Quan
un nen de 3-4 anys respon al seu
pare que "No, són els grans que diuen
'aprendre', els nens diuen 'apendre-

(exemple adaptat d'una anécdota
d'un pare anglès) vol dir que ja copsa
que la variació lingüística té a veure
amb qui és qui. Sabem que cada
situació i cada tipus de persona s'as-
socia a una determinada manera de
dir les coses, de forma que cada
comunitat va afaiçonant uns estils
de parla t,de són, alhora, productes
i productors de la pròpia organització
social. Aquests estils no necessàri-
ament coincideixen amb idiomes
reconeguts, ja que hi ha diversitat
dins de cada comunitat lingüística
i grans coincidències entre coinu-

nitats. Amb tot, en situacions de con-
tacte lingüístic, és possible que l'ús
de cada llengua s'associï amb unes
formes de relació i d'interacció
socials específiques, de manera que
triar-ne una o una altra comporti un
canvi substancial en la situació i el
carácter de la interacció (això també
és una teoria, eh?)

J.H. - L'acceptació d'un están-
dard per a la llengua catalana (en
tots els territoris on es parla) sem-
bla del tot necessari i, no obstant
això, sustentes que entra en tensió
amb el carácter heteroglóssic de la
interacció social?

J.P. - En poques paraules, jo
defenso que el problema de l'estàn-
dard és molt diferent del problema
de la manca de recursos per parlar
informalment que té molta gent quan
parla català. Amb això, també vull
dir que el català "popular" no es pot
ensenyar de la mateixa manera com
s'ensenya un estàndard. Els parlars
populars van lligats a activitats, sima-
cions i formes de comunicació més

o menys transgressores o il.legítimes
(tant lingüísticament com social-
ment). Això vol dir, per exemple,
que un mestre no pot ensenyar a
renegar o a explicar acudits políti-
cament incorrectes. Cal pensar en
altres vies.

J.H. - Quines són les raons que
donen compte de l'escassa motivació
del jovent per fer ús del català?

J.P. - Aquestaés la pregunta del
milió i prefereixo recomanar, mal
m'està dir-ho, que hom es Ilegeixi
el llibre. En tot cas, podem resumir-
ho malament dient que molts joves
urbans no coneixen la cultura pop-
ular catalana (la real, no la de l'A-
mades, amb perdó) perquè no tenen
accés a les situacions i a la gent
que la van mantenint i renovant.
Per a ells, el català és només la llen-
gua de l'escola i la d'algun canal
de tele.

J.H - Com penses que s'hauria
d'orientar una política lingüística
post-moderna?

J.P. - Potser hauria d'haver dit

'post-estructuralista', per() 'post-
modern sona més 'in'. Crec que una
política lingüística s'hauria de fer
sobre la base de la diversitat: diver-
sitat d'usos d'una llengua, de per-
sones que la parlen, de signifIcats
que s'associen a parlar-la. Per això
la política lingüística s'hauria de fer
amb la participació efectiva del
màxim nombre d'actors socials:
diferents estils, diferents motiva-
cions, diferents activitats, diferents
aires, diferents llocs. Perquè una llen-
gua no existeix en abstracte. És per
tot arreu (o no és). Si voleu que us
ho confessi, jo crec que el futur del
català dependrà de si tenim coses
a dir i a proposar que siguin noves
i tinguin gracia.

Nota: Hem d'advertir els lec-
tors d'aquesta entrevista, si noten
que no respon als paràmetres con-
vencionals, que Pujolar ha tingut
la gentilesa de contestar per cor-
reu electrònic les preguntes que li
hem formulat.

Bilingiiisme?
No, grácies

Tinc una motxilla que porta aquesta inscripció i fa temps que, de
tant en tant, me la penjo a l'esquena. La motxilla s'ha fet vella. La ins-
cripció, no.

Estem instal.lats en un model legal-oficial de bilingüisme desi-
gualitari (molt precari, per cert, ja que sovint amenacen d'impugnar-
lo). Hem de ser bilingües els qui tenim altra llengua que l'espanyol
peró cap I lei Ob‘a saber i parlar catará, en teültoris de parla cata-
lana, si un o una no Vol. La nova Ilei del catalá, dita de política lingüís-
tica gosa només ser bilingüista (com l'anterior) no pas normalitzado-
ra (encara que la del 1983 portava aquest nom).

Amb el bilingüisme social unilateral hem pogut comprovar que
l'ús sacia] del català no avança. Un exemple: arriba un noi de 10 anys
a l'escala catalana. És de llengua familiar urdtí. No sap gens de català
ni d'espanyol. Se li fan classes d'ensenyament compensatori en català
(per motius d'incorporació tardan. Els seus companys i companyes
de curs han fet immersió en català des del parvulari i les arces cor-
responents en espanyol. tal com la llei mana. Els alumnes, entre ells,
parlen escadusserameni en català. Amb el nouvingut gairebé mai. En)
permeteu una pregunta retórica? Sabeu quina  llengua aprenen primer
els alumnes de famílies estrangeres encara que assisteixin de petits a
una escola que fa immersió? (espai pera la reposta). BINGO!

Fa molts anys que ho vaig comprovant. És inequívocament l'es-
panyol la llengua que un o una alumna de parla no catalana ni espa-
nyola aprèn primer a les escoles del nostre país. De raons se'n poden
donar un munt i per a tots els gustos: que si la 'lengua majoritària o
dominant. que si l'entorn social í lingüístic en qué es v itt, que si la tele-
visió o el cinema, etc. Si les destriem bé, de raons decisives, en tro-
barkin molt poques: tina o poc més.

Atreviu-vos a pensar-bi. Adreceu les vostres respostes al correu
del web:http://www.telepOs.com/claricatala. Si encerteu la resposta
no us enviarem cap diplorita ni cap premi. La satisfacció d'atrevir-se
a pensar és impagable.? Q

Califórnia
A Califòrnia s'ha guanyat (algú pot pensar que

s'ha perdut) un referéndum contra el bilingüisme
escolar. A Califòrnia, com a tot arreu, hi ha per-
sones monolingües, bilingües, trilingües i multi-
lingües. No obstant això, la llengua que cohesiona
el país és l'anglès. Separar els alumnes en escoles
diferents per qüestió de llengua no deu convencer
la majoria dels ¡les californianes i, encara menys,
els que han de patir aquesta segregació. Els hispans
de Califòrnia i els que desitgen una societat més
igualitària han pogutfer sentir la seva ven en aques-
ta consulta massiva. S'ha dit que l'exemple ses-
camparà com una taca d'oli. Tant de bo!

A casa nostra, la proposta segregadora del PP,
contra la immersió, de crear dues línies lingüístiques
escolars segons la llengua familiar de l'alumnat tam-
poc no ha quallat, malgrat els esforços de vidal-
quadristes, (anti)tolerants i babelistes (pel PP només
compta l'espanyol, és ciar). Amb això, pares i mestrés
han demostrat que tenen molt de sentit comú i no
es deixen entabanar per la demagògia espanyolis-
ta.

Saber llengües sempre ha estat un do, una cosa
bona, una cosa útil. Sabem que la cohesió cultural
d'una nació es construeix a través d'una llengua i
d'uns referents culturals comuns. Sabem que podem
i hem de conviure amb d'altres llengües dins el mateix
territori i, el cas és que, cada dia aprenem més a
fer-ho. L'allau immigratori divers ens fa pensar cada
cop més que l'esquema bilingüista en el qual estem
instalJats no funciona i hauríem de repensar-lo a
fons i a ampliar el camp de mira tot assajant &ar-
ticular bé el tractament de la biodiversitat lingüís-
tica i cultural en la qual estem immersos. D'aquest
últim tema en parlarem un altre dia. ?

Josepa Huguet

Depén
de vosté
La generalitat de Barcelona va fer la

campanya "Depèn de vostè" en qué sem-
blava convidar la gent a solucionar-se per-
sonalment els problemes d'ús de la llen-
gua, i de passada els de normativa que
poguessin sorgir. I la cosa sí que anava de
bo de bo, com es veu amb el diccionari de
línstitut, que si vols fer-lo servir, acaba
tan farcit d'esmenes i afegitons, que tornes
al de l'Enciclopèdia, sense tanta faramal-
la institucional i amb intel.ligència i sen-
sibilitat.

A la secció 'Depèn de vostè' recolli-
rem les propostes dels usadors de la llen-
gua. Com aquestes.

-Usador-a,o sinó Usaire, Per substi-
tuir Usuari-aria. Usuari és pescat del llatí,
d'on passa al francés, d'on passa a l'es-
panyol. L'anglès fa User. Aquestes dues
series es poden explicar a partir del llatí,
fent derivar usuari d'un nom de la quar-
ta declinació (Usus), i Usador i Usaire
d'un verb no clàssic de la primera conju-
gació (Usare).

-Eure i no Euro. Euro sona "Euru" o
com una unitat monetaria, "Duru". En canvi
Eure com Ruble, una altra unitat moneta-
ria. Els eures i les eures. La peceta, uni-
tat monetaria d'origen català es va conver-
tir en la pesseta, en espanyol peseta.

Que no ens facin perdre els noms ben
trobats de les monedes!

Joaquim Auladell
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Als alumnes dels sofismes ateus (1)
"Per a l'alemany, les representacions i les idees signifiquen més que tota la realitat. D'haver-hi dues portes, l'una que digués: "Entrada al cel" iI'ultra: "Entrada a
un curs de conferències sobre el cel", tots els alemanys se n'entrarien per la segona". "La definició no és mai un mitjà de coneixement veritable. Tota definició es

troba emplaçada en un nivell irreal del pensament abstracte, mentre que la comprensió és experiència immediata d'una realitat".(Keyserling, 1880-1942).

El sr. Q. desconeix a bastament la
Bíblia i, per suposat, no té experièn-
cia conscient de Déu. Ell ha tret del
bagul totes les eines deicides de la histó-
ria de la filosofia, les quals parlen de
déus no bíblics. No ens podem enten-
dre car parlam de Déus distints: jo panl
del de la Biblia, mentre que ell es carre-
ga conceptes de déus que no aparei-
xen pas a la Bíblia. Jo també sóc ateu
d'aquests vaporosos déus metafísics.
La qüestió de Déu és empírica, no pas
filosófico-metafísica (que és l'espe-
cialitat dels sofismes mecanicistes
tipus Feuerbach). Tot raonament abs-
tracte, sense cor, més estopenc que
una sola de sabata. A la gent normal
i corrent aquesta mena de raonaments
els la bufen. I a mi també, penó els
respondré fil per randa, no pas per
convèncer aquell qui no vol ser con-
vençut (malalts de deofóbia), sitió per
fer-me entendre de qui vulgui.

La composició ideológica i vital
del catalanisme progressista és peno-
sament monótona i anormal, un eco-
sistema empobrit. Sabut és que els eco-
sistemes són més resistents com més
variats. Per neo el nostre nacionalis-
me esquerrà és tan feble i desarrelat.

A força d'actuar a la contra i valer ser
els més moderns, el resultat és un desa-
rrelament fora de la sensibilitat, més
normaleta dels nostres conciutadans.
Tant d'atacar les religions, exaltar l'a-
vortament i el "folleu, folleu, que el
món s'acaba" (recordeu?), el fes el
que et doni la gana, etc... el resultat
és : a) caòtic, sense coordinació via-
ble, desvertebració.

b) desarrelament, sense contacte
amb la realitat social.

Però, en fi, com arrossegant res-
sentiments són els més sabuts i ente-
sos qué hi podem fer els altres, crè-
duls i beneits de l'any de la picor...!
Que els hem de dir a ells!

Tan important com la normalit-
zació lingüística", fos una nonnalit-
zació espiritual i mental d'aquests grans
amics nostres tant preparats per la vida.

"La filosofia triomfa fàcilment
dels mals passats i deis futurs, però
els mals presents la vencen". (La
Rochefaucault, 1613-1680.

"Tots els qui pateixen han menes-
ter d'amor, no pas d'ideologies utb-
piques". (Teresa de Calcuta).

La gent necessita comprensió,
recolzament, simpatia. No pas axio-

mes d'una Raó fantasmal, desarrela-
da de la realitat, de la convivència dià-
ria, de la socio-política... Just per aixó
el catalanisme esquerrós és prou Ros-
sil: es per dins el boscatge de les seves
idees de disseny. Molts viuen en torres
d'ivori i a fe que deuen viure més a
gust que els griffotes de quan jo fiu la
mili a rikfrica! I fins i tot alguns vol-
drien fer alguna cacera de bruixes, pot-
ser, contra la minoria beata, si la desí-
dia no els ho impossibilatás.

Evidentment, els països protestants
han generat les democràcies més sòli-
des de tota al història d'aquesta vall
de llàgrimes. Ço no són pas les pari-
des especulatives, sitió fets compro-
vables. I, a més, en dominar la geo-
estratégica mundial -per llur majar
capacitat- han imposat llur model, per
ex., als països romanistes, tradicio-
nalment caciquils i mafiosets. Però,
que han donat de si els estats oficial-
ment ateus, tots sense cap excepció?
Totalitarisme bèstia. Ço és pura socio-
logia i purs fets, grans com una cate-
dral (o com un piano, si ho preferiu).
Les casualitats no existeixen.

N'hi ha qui confon principis polí-
tics laics (típics del protestantisme
social) Amb el laïcisme ideològic
antireligiós (típic dels distints jaco-
binismes). I dons, sí que en fan una
de ben grossa!. Ve a ser com ficar dins
el mateix sac del nacionalisme tant
étnico-defensiu com l'imperial isme
colonial-militarista. És clar que una
cosa són els principis democràtics i
una altra cosa les demagògies. És dar
que els beats de L'Este! (en som
poquets) volem principis laics, sense
empassar-nos els doctrinarismes de
la prepotencia antireligiosa. El cris-
tianisme expressat a la Bíblia no és
gens confessional (és una fe marti-
rial, (de testimoni). La Cristiandat ins-
titucional sí que és massa confessio-
nal, per això confon, per?) també és
la llaman nature.! Perdonau-li que
emboliqui tant el credo, però retraieu-
li-ho com cal.

Hi ha no creients qui no hi creuen,
i n'hi ha qui no hi volen creure. I n'hi
ha que són audaçment ignorants del
tema de qué parlen , car, vegem: ¿Parla

el Sr. Q. contra l'existència del Déu de
la Bíblia, o no? Jo no veig que en parli
de debò. Penó sí pretén negar aquest
Déu, que en parli d'EH, d'una vegada,
no pas de déus panteistes, deistes, asee-
tico-vaticanistes, etc...). De tota mane-
ra, un enteniment tot lógica és com un
coltell tot de fulla, que fereix la mà de
qui el mena". (Rabindranath Tágur).

El nostre gat, o el nostre gos, difí-
cilment pot entendre les nostres deci-
sions o pensaments. Tanmateix, pot
mantenir una fluida relació amb l'amo.
La relació home-Déu és semblant. Pre-
tendre que l'home encabi i copsi tot el
que Déu fa o perinet o deixa de fer és
pretendre ser Déu (alió que perdé el
més bell i gran ángel). Els  raonaments
del Sr. Q., dones, tenen estructura aní-
mica luciferina. Jesucrist deia que el
seu Regne és per els infants, senzills,
directes, oberts i no mal pensats. I St.
Pau afegí que Déu confon els sabe-
nits en llurs propis conceptes.

"L'intel•lectual peral qual la defi-
nició substitueix la comprensió és
menyspreable". "Un pensador com a
tal, no comprèn gens ni mica la rea-
litat... Els pensaments... són sempre
fruit d'una experiència vital íntima".
(Keyserling).

LÓGICA: "I veié Déu que tot (allá
que havia creat) era molt bo" (Gène-
si). O sia, la matèria, el sexe, no res
és negatiu ni repulsiu, segons la Parau-
la de Déu. Tals idees dualistes , típi-
ques de l'heretgia maniquea (s. VII)
provenen del zoroastrisme i s'encas-
taren en formes ascètiques i mona-
cals concretes. Però són idees abso-
I utament alienes al pensament hebreu
antic i a la Bíblia: Sóc aten del déu
maniqueu-dualista.

Un ateu autoproclamat té l'espe-
rit mort, l'ha deixat morir per desor-
dre o desídia, o potser li l'han matat.
Però l'esperit pot ser sentit i copsat de
moltes maneres que els qui no volen
creure menyspreen i prefereixen igno-
rar. Un ateu militant és com un poeta
maudit

Podem trabar descreguts que sols
creuen en Déu per acusar-lo dels desas-
tres derivats de la II ibertat humana, no
assumida realment com a responsa-

bilitat.. De nou el discurs típic del
Satanás bíblic: L'ateisme és una secu-
larització del satanisme i la bruixe-
ria.

Però no hl ha cap contradicció espe-
ritímatéria. És tracta de realitats com-
plementàries, Les filosofies gregues
(el platonisme, típicament) i orientals
eren, i encara són, dualistes. El pen-
sament bíblic judeo-cristià, tanmateix
és enèrgicament unitari i sols ignorants
integristes en Bíblia (com tants ateus
que en fan pretesa honor) poden con-
fondre dualisme amh cristianisme
híblic.

Car, entengueni-nos: el cristianis-
me, o és bíblic o no és cristianisme.
Si no viu centrat i fidel a la Paraula
del seu Déu ( i no d'homes, fal•libles
sempre) esdevé harreja religiosa, sin-
cretisme, com ara l'ascetisme catòlic
que considerad celibat com l'estat més
perfecte.

METAFÍSICA: Ni cap ateu ni el
sur sum corda sap com ha pogut pas-
sar Déu l'eternitat, ai, las!, si a soles o
amb milions de galàxies magnífiques.
I, encara que l'hagués passada sol. Déu
té 3 persones en diàleg (Pare, Fill i
Esperit Sant)! Qué és un home per a
jutjar com Déu passa l'Eternitat que
és el seu domicili particular, digués-
sim. Invialabi huit del domicili, sis plau!.

DEUS SI VE NATURA: S p inoza era
un jueu panteísta. La Biblia no és gens
panteista, es tracta d'un Déu ben per-
sonal i concret. Un cap més, el pro-
fessor Q. parla d'antideus inventats
(el panteista, el rnetafísic, l'antimate-
rial...) totalment extravagants per al
pensament híblic. Clar que, com els
ateus solen desconèixer la Biblia ¡mil)
rabia i megalomania recarregada... qué
hi podem fer la resta dels mortals!

El Déu del Génesi ordená la repro-
ducció, o sia, el sexe. El sexe és pre-
ciós, és bo segons la Bíblia ( segons
certs ardes monacals potser no). La
sexualitat dels animals, dones, mai no
pot ser immoral. Dir-ho és una ridi-
culesa filosófica, una monumental
desbarrada producte d'una ignorància
especial en temes dits sagrats. 12

R icard  Colom
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