
Superficie:

69.822,93 km' Alturetria: loco O m

Poblado.

11.257.632 hab. 1 000 O

Escala gráfica:
O	 .53 •100	 200 km

Per passar gratis la revisió
del cotxe has de ser castellà

o andalús. Allá, a la
metropóli, com en tantes

altres coses (militarum, TV,
autopistes, PER, metro de

Madrid_) xuclen de totes els
colònies i no paguen res,

sols cobren sense fotre brot.
Per a pagar ja hi són els

judeocatalans tan
treballadors i acomplexats,

víctimas de l'autoodi difós per
A-3, TV5, C9, Albert

Boadella, Alex Vidal Quadres,
Antonio Alemany, etc.
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Fa 7 anys que n'Herminia Ginestra
regenta una Carnisseria a Benixembra.

Fa mig any que en Jesús Solivelles regen-
ta el Bar Tàrbena, a Tàrbena.

POBLES D 'ALACANT

Fa molts d'anys que la Família Monjo-Ferrer regenta el Restaurant Casa Pinet a  Tàr-
bena. Aquest restaurant, on crema dia i nit la Flama de la Llengua Catalana, és
segons alguns escriptors i intel•ectuals, el Santuari de la catalanitat a la Comarca
de Dénia, i El Pinet, l'amo del local, el nostre amic coral, se queixa de que el batle
del poble, no va permetre que la delegació de margalidans que hi anaren el mes
passat anaren al poble per agermanar els dos pobles entrassin al seu local, quan ell
havia estat qui, des de fa temps, havia propiciat aquest agermanament. Critica que
duguessin els margalidans a dormir i menjar a un hotel de la costa, quan hi havia
famílies disposades a atIojar-los a les seves cases. També critica al regidor de cul-
tura de l'Ajuntament Joan Ripoll, que va manifestar per la Televisió de Benidom,
Canal 55, que els mallorquins repoblaren Tàrbena i el voltants l'any 1609, perquè a
Mallorca hi havia molta fam, cosa que no és veritat. Arribaren a  Tàrbena, perquè el
Rei d'Espanya
Felip II havia expulsat els moros, la terra
estava buida i el senyor feudal de Dénia
va demanar personal per repoblar la terra.

Fa 20 anys que na Consol Torres regen-
ta el Bar Gat a Benixembra. Serveix plats
combinats i begudes.

Fa 50 anys que la Família Carreres regen-
ta la Botiga Carreres a Castell de Cas-
tells.
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Castell de Guadalest, un poble minúscul, tot pie de bars, restaurants i souvenirs
on els turistes de la costa alacantina hi van a passar el dia. El castell, damunt un
rocam ferest és la principal atracció.

Fa 7 anys que en Gustau Vicens Mont-
serrat regenta la Casa de la Mel a Gua-
dalest. Tot de productes de al Terra.

Especial dedicat a
COMARQUES

ALACANTINES
1

S'ARENAL DE
MALLORCA

Si vos ha agradat,
telefonau al 971 26 50 05

i el vos enviarem cada
quinze dies.

Fa mig any que en Vicenç Tomàs Estel-
rrich ha obert l'Assessoria Castells, a
Castells de Castells. A la foto amb la
secretaria Araceli Vidal.

lit
ÓMNIUM

CULTURAL

quÉ
ES?

Cultura catalana és
la que es fa en

català o la que es
fa a Catalunya?

7

Cuina catalana és
la típica de

Catalunya o tota la
cuina que es fa a

Catalunya?

Fa 2 anys que n'Ainés Ponsoda Pas-
qual regenta el Restaurant El Tossal a
Guadalest. El menú val 1.100 ptes.



Antonl Alemany, Mateu Canals i Mateu Joan, sopant al Restaurant se Costa de
Bunyola
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La duquessa d'Alba rebé l'any
passat de la Unió Europea quasi
400 milions de pessetes en con-
cepte d'ajudes comunitàries per
les finques que té a Salamanca i
Extremadura, segons una infor-
mació publicada al diari extre-
meny Hoy que assegurava el 30-
1-99 que la duquessa d'Alba acon-
seguirà enguany noves ajudes pro-
cedents dels fons comunitaris. El
periòdic es fa eco de la denuncia
del diputat Juan Luis Aparicio, qui
assegura que hi ha una dotzena de
grans propietaris de finques d'Ex-
tremadura, quasi tots amb títols
nobiliaris que l'any passat reberen
tanta ajuda de la Unió Europea com
15.000 famílies d'agricultors.

La Voz de Baleares, que va tan-
carel passat mes de desembre, havia
acumulat unes pèrdues de 700
milions de pessetes i n'havia dei-
xat de cobrar 140 milions més en
concepte de publicitat impagada
segons llegim a El País (6-1-99).
Els mallorquins varen girar l'es-
quena a aquest diari ultraforaster
que només va arribar a imprimir
2.000 exemplars dels quals en
venia menys de 1.000. Ens hem de
congratular d'aquest fracàs -que
l'Estel va pronosticar fa va temps-
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PER
QUÉ?

La Constitució
espanyola imposa el
deure de conèixer

el castellà?

QUAN
a Europa cap

constitució exigeix
aquest deure que
vulnera els drets
individuals més

elementals.

perquè ara, altres diaris espanyols
s'ho pensaran dues vegades abans
de desembarcar a Mallorca. La falli-
da de La Voz, és també un toc d'a-
tenció a la resta de diaris forasters
que estan estancats, mentre el Diari
de les Balears i la resta de publi-
cacions en català que ens arriben
del continent venen de cada dia més.

A la Diada de l'Obra Cultu-
ral a Lluc, vaig dinar davant per
davant del coronel Descatlar, cosí
de la mare de n'Antoni Alemany,
i per això un poc oncle seu. Em va
contar que n'Alemany havia escrit
paraules ofensives i despectives de
la presidenta del CIM i d'Unió
Mallorquina, na Maria Antònia
Munar, i que un dia va trobar el
seu nebot amb la seva senyora i
l'ex diputat Cotoner, asseguts a un
café de la Plaga de Santa Eulària.
S'hi va aturar i els va dir: Me sabrá
molt de greu, Antoni, tornar a Ile-
gir insults a la teva revista contra
na Maria Antònia, perquè aques-
ta senyora es com si fos filla meya:
I aixe, que feis, de ser tan espan-
yols i anti mallorquins és una equi-
vocació, anau contra corrent tots
tres i arribareu que ningú vos l'ara
cas. 1 va seguir el seu camí. Per

això, quan un vespre del mes de
febrer, en Mateu Canals ens con-
vidá a sopar a n'Antoni Alemany
ja mi, quan vaig dir a n'Antoni que
el seu oncle Jordi m'havia dit que
ell odiava el mallorquí perquè no
el sabia escriure, ell va mentir
dient: - Si que en se d'escriure
mallorquí, -i va afegir- el meu
oncle és d'Unió Mallorquina.

També ens contà el coronel
d'Escatlar -després ho vaig llegir
a la revista del Lobby per la Inde-
pendència- que el president Mates
se fa perdonar el fet de venir d'una

família d'esquerres repressaliada
pels feixistes l'any '36, i va amb
els amics de la seva dona murcia-
na que són en Zaplana i compan-

yia, i dels feixistes que fa 60 anys
executaven els seus sense con-
templació -el padrí de n'Aznar fou
un dels braços drets d'en Franco-
com sap tothom que ho vol saber.
Concretament, el padrí Jaume del
nostre president i els seus oncles
Joan i Josep van haver de fugir per
tal de no morir assassinats a la cune-
ta de qualque carretera mallorqui-
na. Aquest últim va morir a l'exi-
li a Nàpols víctima d'una malaltia
pulmonar mentre que el pare i l'al-
tre fill no pogueren tornar fins el
1943. El president Mates está
acomplexat pels seus orígens fami-
liars. En Mates, davant els hereus
dels feixistes del '36, necessita fer-
se perdonar, fer mèrits. Per això fa
manifestacions contra la llengua
catalana i s'envolta de forasters i
gonelles que fi donen consells.

Segons va revelar el conseller
de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, Joan Maria Pujals, en res-
posta a dues preguntes formulades
pel Grup Socialista al Parlament,
la Generalitat va concedir durant
1998 més de 350 milions de pes-
setes en ajuts a 6 diaris i 32 set-
manaris escrits en català.

D'aquesta quantitat, 317 milions
van ser aportats pel departament
de Cultura i la major pan dels ajuts
concedits per aquest departament,
270 milions de pessetes, van corres-
pondre a la premsa diària, mentre
que els 46 milions restants van anar
per a publicacions periòdiques.

Destaquen entre aquests ajuts
els 130 milions de pessetes con-
cedits a El Periódico de Catalun-
ya, per a la seva edició en català,
que va aparèixer a finals del 97.
Ens agradaria saber quant de
milions va concedir el Govern de
la Comunitat Balear a la premsa
en català i quants el Govern del
Regne Valencià d'en Zaplana. Per
això suggerim a la oposició bale-
ar i valenciana que faci aquesta pre-
gunta al seu respectiu parlament.
Així sabrem el grau de protecció
que cada regió catalana atorga a
la llengua pròpia dels Països Cata-
lans.

A n'en Joan Febrer li expro-
piaren set quarterades i mitja de
terra de regadiu a cas Torroner quan
ampliaven l'Aeroport de Mallor-
ca que está a can Pastilla. Després
de plets i recursos, li pagaren la
terra a 300 ptes. m2. I les cases a
130 ptes. m2. Ara está jubilat i amb
la seva dona cobra 60.000 ptes.,
però no oblida que l'Estat espan-
yol el va arruinar amb aquesta
expropiació.

A la Vila de la Plana, encara
fan el solpits , un ritus que s'ha
perdut a Mallorca. Efectivament,
el Dijous sant al migdia fotogra-
fiarem el rector que anava de casa
en casa, acompanyat d'uns quants
al•lots. El capellà, mullava el sol-
passer dins l'aigua beneita i asper-
gia el portal de la casa, llavor hi
entrava i donava a besar el Sant-
crist als seus moradors, aquest
posaven unes monedes a la baci-
na, o uns ous, o una sobrassada i
la comitiva anava a una altra casa.
Ben igual que se feia a les Illes ara
fa una cinquantena d'anys. 1 és que
les comarques alacantines de l'in-
terior, no han canviat, els homes
duen el santcrist penjat al coll, fan
cas a la gent i s'estimen. Us reco-
man que quan tingueu una setma-
na de poca feina, agafeu el ferri
Azaña a Ciutat de Mallorca. Par-
teix a les deu del matí, a la una
s'atura una estona a la Vila d'Ei-
vissa, devers les set del vespre arri-
bareu a Dénia, hi heu d'anar en

Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT
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A l'entrada de l'Ajuntament de la Vila de la Plana se troben aquests escrits que
val la pena llegir. I Ilavors diuen dels alacantins!

Alacant és el país de les pintadas. Com aquesta que está a la paret d'una esglé-
sia d'Alcoi.
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cotxe, sortiu amb el cotxe i venga,
a córrer per pobles i ciutats. Dor-
mir a les pensions o hostals costa
unes 2.000 ptes. i menjar unes
1.000 ptes., informan-vos a la vos-
tra agencia de viatges, ija me con-
tareu com us ha anat.

Referent al solpás, ara record
una cançó que en parla, i que diu:
I en gelat feia parades, pel corral
amb s'aubardà, quan el solpás hi
va anar, a beneir ses panades. Que
de panades i rubiols, per terres
valencianas i catalanes no en fan.
Allá fan les mones de pasqua, i les
fan de xocolata o de pasta dolça
com les coques de Nadal de Mallor-
ca.

es difieldtats en q
travelant els qui treballam per
a la normalització lingüísti-

ca, en la realitat quotidiana
quina, són gegantins, digui el que
diguin els enemics la nostra Ilen-
gua, els tadors de ser-
pents: els polítics.

Ve això a conte pel gran engany
en el que pretenen ficar-nos els mit-
jans de comunicació, elsquals, darre-
rament han anat difonent falsas riatí-

stes en relació a Vds de la
Ilengua catalana a Mallorca. Han afir-
mat que la 'lengua gaudeix de bona
salut i que és especialment valorada
per nadius i forasters.

Idó bé, això és fals. Absolutament
fals. I no sols és d'una hipocresia escan-
dalosa, sinó que fins i tot és una ver-
tadera i vergonyosa provocació cap
a aquells que; de veritat estintarn la
nostra terra, la nostra cultura, la nos-
tra llengua. Provocació per 'part

Centenars de rètols de les
comarques alacantines estan corre-
gits. Els alacantins no són caste-
llans ni ho volen ser. El cotxe és
el del Senyor dels Estels. en ruta
per terres alacantines. Terra mun-
tanyosa on la velocitat máxima és
de 40 Km. Hora i a vegades 30.
Tota poblada d'arbres fruiters, i oli-
veras i vinyes. Allá no sembren blat
ni faves, paró de fruita i verduras
no els en manca. 12

a diari i utilitzant els mitjans
comunicaci6m1s, vilipendien i ata-
quen la nostra Ilengua, agredint als
inallorquins que els contesten en

arnhunaact
tud imperativa i requisítória, els locu -
tors i conductors de tertúlies, en

. .
necessnat de la utilitzac� deis cas-
tellá a la "seva"	 stialbant a
l'extrem de comportar-se de manera
grollera, inal educada i poc democri---1-<‘.
tica, cornminant als catal
pobres d'esperit que cauen
seus inicrófons, a teitzar el
en les sayas entrevistes o terti
Generalrnent aquests locutors, só
castellans o iriallorquins castellanit-
zats.

Les desgrácies que patim els

-	 a Mallorca' aca-

es veu que és
parlar en dislalia, pe
(davant de gui?) l'iinp

vis
Per cert, he Ilegal noticia que

a la localitat d'Inca (Mallorca), no
podía sobreviure
amb la celebra
ríl , que com

d'inortació que ens ve de
on Dassael riu Gua-

quegau	 de lapro-„,
Blanca),

iqueper lo ara, no la podien
gaudir a Inca (un altra inés de les

n-
de
un
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pa
inqu
sos,
ls candidats dels partits polítics,

fins i tot els nacionalistas, que, a la
podran passar pel Temple

a rebre las santeigénedieeións
legria "pa er cuerpo" que propor-
ciona el fer el bé. El bé, que signi-
fica ajudaraldthil i necessitat idio-
ma espyoIIandalús i la necessà-
ria i confortadora promoció dels
exponents més utilitzats d'una cul-
tura, l'espanyola/andalusa, que está
IllaneAdad'Wles ipromocions
cials i mediàtiques. -.

"loé, cito no se pué aguan-
.

pateixen), í si ho feien
això s'ha arreglat i a

ran gaudir tots els
yols i als andalu-
s tots. O sia, tots

L'any 2.050, Catalunya independent
Cada vegadaés més habitual que

les publicacions sobre temes polí-
tics o econòmics es dediquin a fer
prospectiva. Els novel -listes, en certa
manera, també s'hi van dedicant
cada vegada més. A tothom ti inte-
ressa tenir una mena de bolla de vidre
dins la qual anar mirant les coses que
passaran d'aquí a un cert temps.

És la prospectiva que ha inspirat
últim best-seller (polèmic, com

tots, paró més) del carca Tom Clancy,
en el qual els catalans som presen-
tats com una mena de genocides en
potencia... i com a independents, dins
de pocs anys.

És també la prospectiva, en aquest
cas reflectida en un informe de la
CIA, el que va inspirar el film El com-
plot dels anells, que ens va amenit-

zar estones pre-olímpiques any 92.
Segons la prospectiva de la central
d'espionatge nordamericana, hi havia
un vuit per cent de possibilitats que
la classe dirigent catalana aprofitás
l'avinentesa dels Jocs Olímpics de
Barcelona per fer algun tipus de passa
definitiva cap a la independencia del
país. Del guió d'aquest film, en va
extreure una novel-la prou interes-
sant i ágil n'Assumpció Maresma.

1 ara la prospectiva ens ve de mans
d'una revista politicoeconómica, de
prestigi inqüestionable, que s'edita
al sud de França. Es tracta de la revis-
ta Pyrénées Magazine.

Segons un reportatge que, en
aquesta revista, publica el periodis-
ta Jean-Paul Bobin, Catalunya i Eus-
kadi seran independents 1' any 2.050.

Que seran independents no implica,
evidentment, que creïn una mena de
fronteres inexpugnables, ni que deci-
deixin afilar-se de la resta del món,
ni que baixin les seues interrelacions
amb els venís, ni que es produeixi
cap tipus de daltabaix ni cap tipus
de crisi económica important. De cap
de les maneres.

La independencia de Catalunya
i Euskadi calda entendre-la en el
context d'una Europa cada vegada
més unida. A mitjan segle que ve la
unitat europea será ja un fet conso-
lidat, segons aquesta prospectiva.
Aleshores, hi haurà alguns palos que
no se sentiran ben representats pels
estats en els quals han estat enca-
bits durant segles i que cercaran una
representació directa en els  òrgans

centrals de la Unió. No n'hi haurà
gaires, certament. Probablement
Escòcia i Flandes. Potser Galícia. 1
Euskadi i Catalunya, amb tota segu-
retat.

També apunta la revista france-
sa que, probablement, Euskadi nord
continuará dins França, peló que
mantendrá algun tipus d'associació,
tipificada legalment, amb l'Estat
basc independent, dins el context
d'interdependències europees i de
fórmulas mixtas. Com la que s'està
buscant ara mateix per a Irlanda del
Nord, a través de la sobirania com-
partida.

No diu res, emperò, sobre Cata-
lunya nord. Implica això que els
redactors de Pyrénées Magazin supo-
sen que la consciencia nacional ja
será tan feble, al nord del nostre país,
que preferiran continuar, sense mati-
sos, dins França? No s'establirà

algun tipus d'associació amb aguas-
ta Catalunya que Jean-Paul Bobin
augura com a independent?

Queda igualment a l'aire quin
paper faran en tot això el País Valen-
ciá i les illes Balears i Pitiüses. Cons-
tituiran també una mena d'estats
associats amb Catalunya? O s'arbi-
traran fórmules de doble nacionali-
tat i de sobirania compartida que, dins
el context de la unió europea, dei-
xin tothom content?

En qualsevol cas és ben clar que
bodem oblidar el vell concepte de
sobirania, el vell conceptes d'Estat
i unes guantes antigalles més i posar
la imaginació en marxa. Per solu-
cionar problemas que, amb bona
voluntat, no haurien de fer córrer ni
una gota de sang més. 12

Bernat Joan i Marí
President d'ERC-Balears i Pitiüses
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EL VEL DE MAIA (5)

Grandiós i sublim
SA C APOL A DORA

PERE GRI

No t'espantis tampoc davant
el teu futur polític, afegí n'Ha-
batzeleth amb el seu llenguatge
oníric, per() pensa que per acon-
seguir el que vols, primer hauràs
de realitzar quelcom grandiós i
sublim. La teva astúcia será
determinant quan necessitis el
suport de les masses, encara que
elles no et respondran si no
adverteixen en tu qualque cosa
sobrenatural, i per això necessi-
taràs l'ajuda de la màgia. Con-
fio en la teva discreció perquè
mai expliquis el que et vaig
dient, més del que sia impres-
cindible per fer-te entendre.

Després d'haver-li explicat
tot això, la bruixa, l'informà del
secret més important de tots els
que hi havia en aquell conjur que
li havia ficat. Li digué que mai
tindria problemes de doblers per
a realitzar les accions que li
havia encarregat, en trobaria per
tot arreu, per?) que els havia de
gastar, a més de per alimentar-
se, en comprar drogues dures i
en dedicar-se a la política.

En Fructuós no se'n podia ave-
nir del que estava sentint, per la
qual cosa aprofità uns moments
en que n'Habatzelet s'aturà de
parlar per meditar sobre el tema
en qüestió.

M'he de prendre amb calma
això que em diuen. Ho he d'es-
coltar ben bé i prendre nota dins
el meu cervell de tot el que he
de fer. En realitat, no ho veig
malament això d'experimentar
amb les drogues dures, perquè
fa molts d'anys que ho faig amb
la marihuana, l'haixix i he obtin-
gut bons resultats, excepte el
fracàs de les meves relacions amb
na Pompeia, però això s'arreglarà.

Pompeia, Pompeia... repetia.
No em veig amb coratge d'obli-
dar-te mai. Esper que tomis a veu-
re'm ben prest tal com m'ha dit
la bruixa, però jo no et vull visi-
tar al centre psiquiàtric. Se que
si ho fes, et faria sentir incómo-
da. Tu sempre has cregut que no
estaves malalta.

Al capia la fi, poca cosa crec
de tot el que em dius, pens que
tot és illusió, Maia, ji digué a
la bruixa. Això de que un dia arri-
baré a dirigir el país no deu ser
veritat, o si de cas será d'una
manera onírica, sense que els
altres se'n adonin. No pensis
més, respongué Habatzeleth;
creus que no es faran realitat les
fantasies que t'estic dient, per-
qué no tens fe. Només quan en

tenguis de veritat desapareixerà
el vel de Maia i les teves il-lusions
aniran prenent cos. Palparás el
poder amb les teves mans, i será
durant molts d'anys.

No ho crec, no ho crec, cri-
dava de dormit en Fructuós. I d'a-
questa manera passaren vuit
hores durant les quals somnià tot
el que li passaria durant la seva
vida.

N'Habatzeleth li contà més
detalls sobre el seu esdevenir.
Digué que d'aquí a un cert temps
ja no necessitaria els doblers que
li aniria proporcionant de mane-
ra mágica, ja que en guanyaria
molts dedicant-se a la política,
per?) de moment podia deixar la
feina que tenia a un lloc de venda
de fruita i verdures a la Plaça de
Pere Garau. Sabrás que és la
"dolce vida", afegí. I també l'in-
formà que el temps de la seva
addició a les drogues dures seria
d'un any, durant el qual s'en-
fonsaria ene! vici, pes) que rea-
litzaria una gran tasca de cara al
futur reflectida en el seu diari
que havia de començar de mane-
ra obligada l'endemà mateix.

No ho crec, no ho crec
seguia pensant en Fructuós, ja
en els darrers moments d'aquell
somni dirigit per les veus de na
Habatzeleth. Sent veus, estic
emmalaltint d'esquizofrènia,
meditava. Malgrat tot, estic con-
tent d'haver ingressat en aquest
món màgic que m'ha explicat la
bruixa, ja que sempre estaré pro-
tegit per forces sobrenaturals, no
cal que em preocupi del que passa
a la terra. Viuré en el món de les
bruixes i els bruixots encara que
hagi de conèixer el dimoni. El
despertador sonà a les sis, just
a trenc d'alba. En Fructuós l'a-
turà i quan es despertà de bon
de veres ja eren les nou. Som-
nolent, inquiet, amb la càrrega
de la droga que havia pres del
dia anterior, sentí com la cen-
sura del seu cervell ji feia obli-
dar de cop tot el que havia escol-
tat. A l'instant .un pensament el
posà al seu lloc. Faig tard a la
feina, exclamà.

Dones lliures
en una terra

lliure
El dia 8 de març es concen-

traren dos centenars de ciutadans
a la Plaga de Cort a Palma per
reivindicar la dignitat de la dona
i la dignitat nacional.

Els convocants foren Maulets,
BEI, ERC, JERC i Alternativa
per Mallorca. Ni el PSM ni els
seus dos joves s'afegiren a la con-
vocatòria ni a la concentració:
Ja els han prohibit la participa-
ció a actes independentistes pels
Països Catalans? Pretenen que
es pot aconseguir la dignitat
individual en una nació ocupa-
da? O tal vegada no hi eren per-
qué els independentistes ja no
els volen al seu costat pel seu
posicionament en el regionalis-
me radical del neoespanyolisme?

La virreina va tenir un com-
portament modèlic. Dues dot-
zenes de policias vestits amb l'u-
niforme reglamentad vetlaren
per la integritat dels participants
(protecció contra els fatxes?) i
completà el dispositiu amb un
parell de vigilants de paisà en el
café de Cort i un altre parell en
un Citróen ZX blanc al bell mig
de la mateixa plaga. El seu com-
portament dóna testimoni que les
instruccions que reben són dife-
rents a les que dóna la virreina
García Valdecasas, que ja ha
organitzat un parell de malife-
tes al Principat.

Perdonavides
"Madritensis"

Estadi Santiago Bernabeu
(aquell que el 1967 va declarar:

"Me gusta Cataluña a pesar de
los catalanes"). 3 de mal -1. Real
Madrid (1) - Dinamo de Kíev (1).
Retransmissió per TVE!.

Minut 35: "El Dinamo no
puede hacer mucho en ataque".

M. 36: "Se esta mostrando (el
Dinamo) como un equipo vul-
gar" .

M. 44: "Esto era el 0-1" (a
favor dels de Kíev).

M. 10 de la segona part:
"Gol!" (del Dinamo, és clar).

S'ho haurien de fer mirar, ara
que ja no tenen en Franco.

"Cuando las
barbas..."

José María Gil Robles, espan-
yol que presideix el Parlament
Europeu, considera que la ces-
sió de la cambra legislativa basca
per a una reunió del Parlament
Kurd a l'exili és una equivoca-
ció. Segons Gil Robles, el P.ar-
lament Kurd no és tal cosa, per-
qué els seus representants no han
estat elegits democràticament. I
té part de raó,

Els dirigents espanyolistes
es pensen que els "espanyols" de
les colònies som beneits: No es
reconeix el poble kurd (el català
tampoc); no es reconeix el dret
d'autodeterminació per al Kur-
distan (per a Catalunya/Països
Catalans tampoc); així, si no hi
ha eleccions reconegudes per
l'Estat (flegiu Espanya o Turquia)
no hi ha Parlament Kurd (o
catan) que valgui.

I així anar fent, aguantant tant
com es pugui, munyint la vaca
catalana i provocante! toro basc.

Enguany no
guanyaran la
Segona Copa

d'Europa
Deim la segona, perquè les

sis primeres foren d'en Franco
per mèrits propis, ja que els fit-
xatges funcionaven come! "draft"
de la NBA per?) a l'inrevés.

En el partit jugat a Kíev els
presentadors de TVE tampoc no
es mossegaren la !lengua.

En els prolegòmens ens
informàrem que els seguidors
ucraïnesos havien iniciat la gue-
rra psicológica cantant " Barce-
l00000000000na, Barcel00000-
0000000na" i "Tene-
riiii111111111111111ife, Tene-
niiiiiiinumniminfe". Directe al
cor!!!

M. 30: "Hay una diferencia
abismal entre los dos equipos.
El Madrid no puede tardar mucho
en marcar su primer gol".

M. 52: "Gol de Shevchenko"
(1-0).

M. 63: 2-0 (fluixet, en veu
molt-molt baixa i trista-trista).

M. 69: "Faltan 21 minutos,
tiempo suficiente para que el
Madrid le dé la vuelta al marca-
dor". SI

ÓMNIUM
CULTURAL

Si a Catalunya
existeix el deure
de conèixer el

castellà,

Per
qué

no s'accepta,
també, el deure

de conèixer
el català.

Hostal — Cafetería

MARACAIBO

Menjars casolans * Tapes *
Plats combinats

Camí can Pastilla, 57 - Telèfon 971 263 971
Mòbil 908 268 154 - 07610 Can Pastilla
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	 9 ALACANT

Fa 25 anys que en Josep Gadea regen-
ta el Bar Les Penyes a Guadalest.

Fa 3 anys que en Joan Antoni Eivissa
regenta la Llibreria País Valencia a
Alcoi. En Joan Antoni és un patriota.

Fa 12 anys que na Lluïsa Verger regen-
ta el Bar Restaurant l'Aplec a Benialí,
capital de la Vall de la Gallinera. Són 6
pobles minúsculs quasi despoblats amb
uns 700 habitats, amb uns paratges
bellíssims que recomanam de visitar. Na
Lluïsa vos donará menjar per un mile-
nar de pessetes.

Fa 3 anys que na Llúcia Gregori i
Català regenta el Bar Cervantes a
Benicolet, un poble de 506 habitats.
Ens conta la Llúcia i les sayas veï-

nes, que temps enrera, hi havia males
anyades, i el rector del poble, a
damunt sa trona els va recitar: Fills
de Benicolet/ planteu nabs i planteu
cebes/ que per molt que pedregue/
sempre queden les casporres. Un bon
poble, Benicolet, del qual guardam
un record ben agradable.

Fa 20 anys que n'Andreu Balaguer
regenta el Bar Mora a Guadalest.

Fa 4 anys que na Marisa Lluch regen-
ta el Bar Dedins a la Plaga Dedins d'Al-
coi. És un bar del Barça.

Fa un any que na Maria Llum Cantó
regenta la Botiga de Queviures Maria
Llum a Benimantell.

Fa 25 anys que en Tomás Joan a qui
veiem amb el seu fill, regenta la Fuste-
ria Santa Bárbara a Cocentaina.

Fa 12 anys que na Margalida Moraño i
na Carme Romero, d'Almedijar, un poblet
d'aragonesos a les comarques de Cas-
telló, fan fires i mercats arreu del País
Valencia. Venen els formatges del seu
poble. Encara que sien d'un poble de
parla castellana (l'aragonés ha mort al
País valencia), aquestes dues al.lotes
parlen un catalácorrectissim (allá en diuen
valencia), perquè l'han estudiat i perquè
els agrada. Quan un veu coses com
aquesta, pensa que no tot está perdut.
Les trobarem a la Fira de Xàbia que se
va celebrar durant tres dies a principis
d'aquest mes d'abril. Una fira com es
Dijous Bo, o la fira de Llucmajor, o la de
son Ferriol, amb molta participació d'in-
dústries relacionadas amb la pagesia.

Fa 7 anys que n'Ampar Coloma
regenta el Bar els Brasileiros a
Cocentaina.

Fa 6 anys que n'Antoni Motos 'Andalu-
sia regenta el Bar La Torreta a Cocen-
taina. Aquest local és la seu de la Penya
del Reial Madrid.

Miguel Avellá i Montserrat, mestre des-
cola a Xaló, descendent de mallorquins.

Fa 6 anys que en Joan Biendicho regen-
ta la Papereria el Molí a Muro d'Alcoi.

Fa 5 anys que na Mercó Fito d'Alcúdia
de València fa fires i mercats venent
dolços valencians. La trobaren a la Fira
de Xàbia.

Fa 20 anys que la Família Vidal regenta el Restaurant la Mesquita a  Beniardà. Fa
cuina valenciana. Recomanen l'011eta de Blat, les Pilotes Bordes o el Conill Espa-
tarrat Se menja per 2.200 ptes a la carta. El menú deis dies feiners val 1.500 ptes.



Dia del Ram
a la

Bonanova
La dinámica Associació d'A-

mies de la Tercera Edat de Santa
Catalina, va celebrar el passat dia
28 de mal-1 al Santuari de la Bona-
nova de Ciutat de Mallorca, el Diu-
menge de Rams.

A les deu del matí es va ser-
vir un berenar mallorquí a base
de panades i vi negre de Binissa-
lem, a les nombroses persones que
omplien l'esplanada de l'ermita.
A continuació el rector del san-
tuari, mossèn Llorenç Sastre, beneí
els rams d'olivera jacte seguit ofi-
cia la missa cantada acompanya-
da de l'orgue. A l'oferta hi hagué
balls mallorquins. Va presidir la
celebració el baile de Ciutat de Mallorca, Joan Fageda Aubert a qui acompanyava la seva secretaria Maria dels Ángels Muntaner, els
quals reberen afectuoses mostres de simpatia per part del "joves" cataliners. Q

n'1n"'Wn

1Yrr

María
José

ARGENTERIA
JOIERIA

RELLOTGERIA
Gravem la teva
foto i tot allò
que vulguis

Pagui en 12 mesos sense
interessos amb el Centre

Tendes Compra Fácil 

Canes del Cardenal Rossell, 52
Tel. 971 262 294

COLL D'EN RABASSA
Tel. 629 97 74 87 - 971 74 34 79 • C/ Gran Via n° 61 Ca'n Pastilla

CELLER CAN VICENÇ
reval onuom

Carrer de Manacor, 16 • Tel. 971 461 032 • CIUTAT
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Aquest país es divideix, més
enllà de les dretes i les

esquerres, en els que tenen por
i els que no. I nosaltres som
dels que no. Ramon Cerdà.

"Próxima parada, El Puig",
se sent en espanyol des de la mega-
fonia del vagó. Una colla d'ado-
lescents amb ganes de gresca
respon: "Queeeee?". "Próxima
parada El Puig", se sent en català
uns segons més tard. La mateixa
colla d'adolescents amb ganes de
gresca respon: "Aaaaah!". Una
amiga de la Plana Baixa m'ex-
plicava somrient, que l'esmenta-
da colla s'anava fent la mateixa
pregunta, amb cara de descon-
certats, cada cop que sentia un
anunci en espanyol. I instants des-
prés, els nois, amb cara de mur-
ris, feia la mateixa exclamació,
com si sobtadament ho enten-
guessin tot quan ho sentien en
català.

El servei d'informació de
Rodalies acostuma dir en espa-
nyol la primera comunicació.
Seguidament, quan ho fa saber en
català , els viatgers ja han que-

dat al corrent de l'avís perquè
tothom entén l'espanyol. Tot i que
la variant dialectal valenciana és
considerada llengua pròpia al
regne d'En Zaplana, l'espanyol
sempre té preferència. Aleshores
afegir la mateixa informació en
català sembla un acte més simbò-
lic que no pas funcional per als
passatgers. L'arraconament sis-
temàtic de tota manifestació cul-
tural en llengua catalana que vagi
un mil.límetre més enllà dels
folklorisme més ranci era una de
les crítiques que engaltava en
Quim Monzó, des de la Van-
guardia, al govern valencia del
PP. Amb la tranquil.litat que dóna
saber que fora dels límits del
regne, a ningú no l'importa el més
mínim el que passi allá dins. Des
de Barcelona, per exemple, el que
passa a València es contempla
amb la més absoluta indiferèn-
cia, quan no amb menyspreu" sen-
tenciava l'escriptor d'El perqué de
tot plegat.

En llengua espanyola també
es dirigeixen d'entrada als usua-
ris, tan personalment o pels alta-
veus, les simpàtiques assistentes

del nou servei de trens Euronet,
que enllaça les ciutats de Barce-
lona i Alacant, dues capitals prou
importants dels Països Catalans.
Hi ha, per tant, una dinámica
ambiental que prioritza a totho-
ra l'espanyol i, en conseqüència,
s'acaba usant amb molta més faci-
litat públicament. És veritat que
si hom saluda amb un "bon dia"
tant el revisor com les hostesses
s'afanyen a respondre en la nos-
tra llengua -en cas que la sápi-
guen parlar-, per?) ho fan per les
mateixes raons que contestarien
en francés o en anglès.

Un dia de tardor, mentre feia
transbord a Sants per dirigir-me
a Tortosa, em vaig adreçar als ser-
vei d'atenció al client a l'estació
barcelonina. La senyora de la
RENFE atenia un nord-americà
amb un anglès molt acceptable.
Quan va ser el moment d'aclarir
les meves consultes, em va
respondre en espanyol "porqué
usted ya lo entiende". En dir-li que
me sentia discriminat lingüísti-
cament a casa meya, per compa-
ració amb l'anterior client estran-
ger, em va respondre que el català
només el parlava amb els seus nets
perquè la seva expressió en la nos-
tra llengua no era prou fluida.

La utilització de l'espanyol i
el català als països catalans
segueix aquesta estranya prácti-
ca bilingüe, a partir de la qual el
poder ha codificat els comporta-

ments esmentats com a prototi-
pus de fets socials objectivament
conectes. "Cadascú de nosaltres
aprèn a identificar i a realitzar
aquests actes en el procés de
socialització. El que resulta aquí
fonamental és advertir que
aquests actes estan identificats per
un criteri social". Fa notar el doc-
tor r Secord.

La nostra cultura i el seu esde-
venidor és un tema que hem
d'afrontar plegats els mediterra-
nis de parla catalana. Altrament,
tant a l'estació de Sants com a la
de València Nord, tant en els
trens de rodalies com en els de
llarg recorregut, tant en la mega-
fonia com en l'atenció al client,
continuarem rebent un tracta-
ment de ciutadans de segona,
sense ser-ne excessivament
conscients, malgrat trobar-nos a
casa nostra. És ben bé allò de tenir-
nos contents i enganyats.

Per aquestes i altres raons, el
Projecte Alcoverpersegueix crear
una estructura estable de teatre
que promocioni grups poc cone-
guts arreu de Parea de parla cata-
lana; l'Institut Joan Lluís Vives
ha impulsat la interconnexió
docent i investigadora entre 14
universitats dels Països Catalans;
amb la nova edició d' El Punt del
País Valencià augmenta l'expan-
sió d'una empresa periodística
netament catalana després de l'es-
tabliment de seus a Mataró, Bada-

lona i Tarragona; hi ha anuncia-
da la imminent obertura d'una seu
a València de l'Institut d'Estudis
Catalans; és un plaer sentir els
comentaris esportius del català
Daniel Solsona a Canal 9 i del
valencia Pitxi Alonso a TV3 .
L'exercici sacerdotal dels valen-
cians cardenal Ricard Maria
Carles i el bisbe Xavier Salines
a les diócesis episcopals de Bar-
celona i Tortosa, respectivament,
és molt ben encaixat pels feli-
gresos catalans. En aquesta línia,
l'empresari Salvador Vives, de
l'editorial Tirant la Blanch, ha
iniciat la publicació del nou codi
penal en català i prepara el Ilan-
çament de nous títols en la nos-
tra llengua des de València. "Cada
vegada hi ha una major deman-
da de classes en català per part
dels estudiants, i cada cop se'n
fan més; però el problema és que
tots els manuals i codis estan en
castellà. No hi ha eines de tre-
ball perquè el calalú sigui nor-
mal en el camp del dret", argu-
mentava Antoni Liebres, profes-
sor de la Universitat de València,
a El Punt del 21 de gener passat.

Només són símptomes que
ens apropen cap a la normalitat
d'una cultura que té moltíssimes
coses a dir. Senzillament perquè
som més dels que ens pensem i
tenim una considerable embran-
zida encara que, a voltes, desa-
profitada. Q

Països valencians
PER QUIM GIBERT.

LLICENCIAT EN PSICOLOGÍA PER LA UAB
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Ciutadans pels Països Catalans
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Valéncia: tan a la voral
QUIM GIBERT

A voltes entre el pri
català i el Pafs Valencia
bla que hi hagi un oce
ens separi geogràficament e*
comptes de terra lema, El
rebé
junta Ñata imp
dós tertíthris
quena d'un de l'altre.

Si bé és veritat que el bla-
ve me 1 arni catalanisme
bàsicament dretà de la ciutat
de Valencia no hi ajuda gens,
hi ha col•ectius de la socie-
tat civil valenciana que dema-
nen a crits Pagermanament
amb els catalans. De la rnátei-
xa maira, falt at .

d	
el des-

con	 ent abs t el poc
interés de la ciutadania del vell
princiM envers la realitat dels
País Valencia.

Amb l'objectiu de trencar
aquestaennecmtrri fosa i-- un*cació esga-els

 països cata-
lans, des do	

i

cia ha nascen
cap iSas
las in 'atioUse. nya:en-/

titat fomentará
bases fundacionalal scii on nt earl es a, ln' evni s-

as "IlanFuster. Segon	 rile*
seves

de tota mena
fase, entre ain eri "a Pbdti_s cos

1, en unae
s

riu Sénia '
eeamb la	 resta *I les terres (l

parla catalana. Din, tre d una
Primera tanda d.;	

—3
•

properament Alaatj
"ihns,
t acellirá

la joieria, el vi. ,
il'iáhuotosmtakombbil,u

una trobada d'empresaris del
textil, el moble,

p
pe

u
r
nt

t
s
al 

d
d
e
e 

c
c
o
o
orá‘rió

i cercar
ceeirictre

l'empresar. at1 que es mou des
de Elx als Pirineus. Parat la-'
ment, la Societat Cat ana
d'Estudis Jurídics imp ira
un cicle de conferencies a la

ciutat dek
repre
val
va

a al costat de
de l'advocacia

Aquestd
at refo

les declaracions d'Eloi Velas-
co, subsecretari de JustiCiade
Valencia, en les q
festava: "El 60% der
del País Valencia park
o estan	 atsV
dre'l	 passada tar-
dor t	 realitzat reu-
nimia medie, sin-

til, intel.lee-
... A més, la institució

Joan Fuster promou una uni-
versitat d'es Din aula iti-
nerant de aixt com

. ,

prepara mi pde revistes
deltflexió ci i de pen-
sament respectivament.

Ma
cióW les e
cans, les
matives en la no	 a a
les comarques valendattes són
abismals. Per aix	 ció Cul-
tural del País Valend
en marxa una xarxa
visions locals dierní »
gra en català per a fer
al política monolin
yola del Pi

jecte levisiu ha en
ajuntaments progr
secpsarj

En el Dia	 a (21-
2-99) i'esiptorjjiara

ral d'A eró
amb residencia a Barcelona,
vela amb bons nlis dinamit-
zar~ associadó d'entre els
27.000 valencians censats a al
ciutateonital per tal de denun-
ciar 1»stilitat contra la nos-.
tractifura a les comarques del

sud. L'autora d'Una ombra
fosca, con un núvol de tern-
pestaidOones consi
étPaís Valenciù viu un
ció de prefeixisme a ra
atacs contrt Li Ilibertat

pressió i la cen-

zid 	 a
ra del Congrés
Catalana de Giro
sos Catalans com
la societat de la
seráprecisament un
qüe-intiugurará el nótichngrés
que enguany quedará reacti-
vat vint anys després deja seva
pri tuera edició. "Ens cal saber
de debò si compleniarnb les«

eme	 lar una pffipos-
ta c	 capaç de respon-
dre ala nova realitat, si podem
consolidar un mercat interior
competent, genuí 1. obert. Si
comptetn arith les eines per
situar la nostra causa histó-
rica en el rengle de les grans
aspiracions de progrés i
daritat que fan presenF,
en els realitats actita
nents", explica en CarksiCas-
tellanos, un dels animaffirs del
projeate.

grat el mal vera de
qte encara bid* -
rsonals com els de

e fou tata una
col •lectius com

els	 s de Cultura
Cata	 anys 1976 i
1971Ç	 el millor exemple
per a no deixar mal* creure

• tei*S. Quim

Són les xarcuteres de la botiga de l'empresa ca na Paulina dels Coll d'en Rabas-
sa. Una empresa que reparteix carn per tot Mallorca, i que té en projecte ampliar
la botiga amb peixateria i alteres productes alimentaris aquest any que ve.

Trobarem en Normand Moor d'Irlanda del Nord cantant himnes el dia de sant Patri-
ci al bar de Misis Co Co a can Pastilla.

Ben prest s'inaugurará el camp del F.C. can Pastilla: Un camp reglamentad amb
oficines del club, vestuaris, bar... Són 6 equips que van de futbol 7 a tercera regio-
nal. El president és n'Ernest Gúbla, el secretad en Miguel Ajenjo i l'entrenador de
l'equip de tercera n'Antoni Massanet.

Fa 4 anys que l'empresa Chaplin sa va obrir el SYP de can Pastilla: Carnisseria,
Xarcuteria, Peix fresc i peix congelat, fruites i verdures... tot alió que se troba a un
supermercat modern... fins i tot venen viagra. Ara fa un any que s'han unificat a la
cadena basca de supermercats EROSKI per a ser millors. A la foto, la familia de
venedors en un moment del berenar matinal.

Prc"
cat
un

S cer-
encíans.



Fa 3 anys que en Manf red Wagner d'Alemanya té oberta consulta de curandero a
la barriada de la Ribera de s'Arenal. Acupuntura, energia mental, massatges i acu-
puntura per láser. El seu telèfon: 971 260 555

Fa 2 mesos que en Ramon Cristofor Ruiz ha obert la botiga d'especialitats de
Mallorca M... M... al carrer Llaüt número 6 de s'Arenal. Tot en embotits, format-
ges, fins i licors de la terra mallorquina. També té una barra on despatxa berenars
i begudes... Un lloc que está molt bé.

Fa 15 anys que na Hannelore i en Kurt
regenten el Bar Olé a Punta Cala Están-
cia de can Pastilla. ,	 ,.. ,...	 ......._ ...____...._. . ,....___........._....._.
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Fa 9 anys que n'Agueda Alemany és la
presidenta de l'Associació de la Terce-
ra Edat de can Pastilla. Una associació
dinámica que organitza tota classe de
tallers i excursions arreu de les Balears
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Són quatre generacions de la Família
Bover de can Pastilla. L'any 1970 inau-
guraren la pensió i el restaurant Mara-
caibo al carrer principal de can Pastilla.

Fa dos mesos que en Ralf Falkenhager
de Kiel a Alemanya ha obert la Fuste-
ria Ralf a can Pastilla. Cuines i mobles
de bany. El trobareu al 971 266 111.

Dèiem que des de fa 500 anys
l'Oligarquia espanyola té establert un
setge a l'idioma català; i que ara no
solament mantenen el setge amb tota
be•igeráncia, sinó que a cada moment
miren de posar en marxa nous dis-
positius secrets a fi i afecte d'afeblir
la resistència catalana. Dins la resistén-
cia, l'estratègia del catalanisme d'es-
querres - l'independentisme inclòs -
tampoc ha aconseguit trencar el setge
lingüístic espanyol ( En un article a
posta intentaré explicar qualcuns dels
greus errors estratègics de les for-
macions independentistes catalanes).
El resum que fèiem era que, malgrat
els importants reforços de la  resistèn-
cia - escola, editorials, mitjans de
comunicació -,el procés diglòssic con-
tinuava dins el domini lingüístic de
la llengua catalana. L'espanyol avança,
el català va cap enrere.

Podria semblar que les diverses
estratègies del catalanisme han fra-
cassat i que seria certa l'afirmació que
diu que una llengua sense disposar
d'un Estat nacional propi és cbn-
demnada a l'extinció. Sobre la temá-
tica de la diglòssia als territoris de
llengua catalana, ja hi ha una abun-
dant literatura; i, alhora, els nacio-
nals catalans són plenament conscients
de IS situació d'emergéncia. Però hi
ha una dialéctica profunda de més
ample abast que afecta decidida-
ment el procés diglóssic català.
Aquest és el tema que inspira la
redacció d'aquests articles. No es
tracta d'inventar' noves armes
estratègiques per a la salvació de
l'idioma català, sinó que, primer
de tot, hem de posar al descobert
la nova realitat lingüística: la crisi
de l'Univers hispà.

Al' Univers hispà el podem defi-
nir com a un conjunt d'individus -
els hispano-parlants - la característi-
ca dels quals rau en que tota la comu-
nicació va exclusivament en llengua
espanyola. Referits a l' Espanya estric-
ta, els individus de l'Univers hispà
són monolingües, viuen en espanyol
i tot el seu horitzó intel.lectual sem-
pre és en espanyol. Per a aquests
individus hispans, el límit del seu
coneixement és la frontera lin-
güística. Fins ara, estan satisfets i
es senten confortables dins el seu
Univers. Per altre costat, respecte
ales conseqüències pera Catalunya,
el fet simple és que ja no hi ha cata-
lans monolingües. Els catalans són
obligatsaviuredinsl'Univers hispà
o francés.

L' oligarquia hispana, des de sem-
pre, ha seguit una estratègia xovinista.
Seguint el model francés, va esmerçar
ingents esforços de manera que sem-
blés que totes demandes comunica-

cionals mésImportants eren satisfe-
tes en llengua castellana.

Aparentment, semblava que
havien aconseguit els seus objectius
i que la seva estratègia ultranaciona-
lista era indeturable. En aquests
moments, ells pateixen una callada -
i canalla - excitació al comprovar la
magnitud de la destrossa que han infe-
rit a la llengua catalana i a la nació.
Però la fi de la història de Catalunya
encara no és decidida, jo pens. I, pel
contrari, hem de veure que la nova
realitat comunicacional mundial posa
en greu crisi l'Univers hispà. Amb
aquesta crisi, s'obrin de sobta tot de
perspectives d'alliberament per a
Catalunya. Sobre això, vegem qual-
ques consideracions.

Fent un manlleu al métode d'En
Hegel, hem de veure que l'èxit de
l'ultranacionalisme espanyol - i del
francés - és el prolegomen del seu
fracàs. No és tracta aquí de fer pro-
fecies; d'allò que es tracta de mos-
trar un fracàs que ja fa temps que
és real. L'ultranacionalisme espan-
yol i francés han fet néixer els ele-
ments que representen la seva prò-
pia destrucció ( Per suposat, ja des
de l'inici, l'ultranacionalisme espan-
yol sempre ha estat més patètic i
ridícul que el francés).

L'obsessió de l'Oligarquia per
a mantenir impenetrable la fron-
tera lingüística la va menar a la cons-
trucció de l'Univers lingüíslic hispà.
A cada nova revolució tecnológica
dels mitjans de comunicació de mas-
ses, els oligarques s'afanyaven a
construir la versió espanyola corres-
ponent. D'allò que es tractava era
de fer l'Univers compacte i total.
Al moment present, a l'Era de la
comunicació global, resta al des-
cobert l'estat de misèria de l'Uni-
vers hispà. Ara les contradiccions
provocades surten a la superficie,
i ells no poden fer res per  redreçar
el procés.

Per exemple, ara es troben a la
cua d'Europa quan a percentatge de
població capaç d'entendre l'anglès.
Intentant redreçar el procés, impul-
saren l'ensenyament de l'anglès dins
els programes oficials. Ara, en efec-
te, milions d'alumnes estudien anglès
a les escoles espanyoles, però sense
suficient estímul pera anar més enllà
de l'Univers hispà. Solament una
minoria fa l'esforç personal suple-
mentari suficient per a tenir accés al
domini de la llengua anglesa i a l'U-
nivers anglès.

La revolució d'Internet fa pols
l'Univers hispà. Representa el prin-
cipi de la fi dels muntatges ultra-
espanyolistes. Ells, els oligarques,
han intentat - intenten desespera-

dament - salvar l'Univers hispà de
l'amenaça d'Internet. Han creat i
creen tot de cercadors que vagin
en espanyol, pero') els seus intents
estan condemnats al fracàs més
absolut. L' idioma universal d'Inter-
net és l'anglès. L'intemauta espan-
yol i català de seguida se'n adona de
la misèria de l'oferta dels servidors
espanyols. Els oligarques hauran de
constatar que és l'hora de l'esfon-
drament del seu Univers. Un hom
espanyolista podria pensar que enca-
ra hi són a temps, que allò que impor-
ta és crear més webs hispanes i aug-
mentar la potència dels cercadors his-
pans. Però Internet posa de manifest
la contradicció essencial dels hispans.
Un bon cercador hispà seria aquell
que remetria internauta a les webs
no hispanes, majoritàriament en
anglès. La contradicció essencial dels
hispans és que els és impossible ama-
gar la misèria real per mitjà d'Inter-
net. La revolució d'Internet és que
posa tot el món a l'abast del navega-
dor; posa de manifest alió que abans
es mantenia ocult. Els grans cerca-
dors d'Internet cerquen qualsevol
tema proposat sense establ ir cap  pre-
ferència I ingüística prévia. Vaig posar
com a tema de recerca la paraula
"Hegel" ; el cercador Yahoo en va tro-
bar 2.900 llocs de referència; el cer-
cador Olé!, espanyol, en va trobar 1!
Posat com a tema " Ilya Prigogine",
el premi Nobel de Física, els cerca-
dors espanyols em donaven respos-
ta 0.

Als catalans se'ns a obert una
via - una autopista, podríem dir -
per majá de la qual podem a la fi
defugir l'Univers hispà; o sigui, per
majá d'Internet, podem prescin-
dir amb tota llibertat de la presó
espanyola. A les darreres jornades
sobre didáctica i ensenyament, el
catalanisme conservador del Prin-
cipat ha fet demostració de la seva
sensibilitat sobre el tema. En Jordi
Pujol va anunciar mesures d'e-
mergéncia a fi i afecte que els cata-
lans - els del Principat - disposin de
facilitat d'accés i de participació a Inter-
net. La Generalitat estableix un pla
de xoc de manera que totes les aules
de les escoles disposin d'accés a
Internet i, alhora, es reforça l'ensen-
yament de l'anglès a tots els nivells
escolars de Catalunya-Principat.

Al proper article, haurem de
veure les enormes conseqüències
que se'n poden derivar de
zació d'Internet per part dels nacio-
nals catalans. La Revolució comu-
nicacional ja és aquí i és inevita-
ble.Alló que importa és que els resis-
tents catalans en prenguin cons-
ciència el més aviat possible.

L'espera republicà

El segle (III). La crisi de l'Univers hispà
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA



Fa 9 mesos que en Robert Pérez ha
obert la Cafeteria lila Galera, just davant
l'Illa Galera de can Pastilla. Despatxa
plats combinats i begudes. Se menja
per una mitjana de mil ptes.

Fa 6 anys que na Llúcia Porlant va inau-
gurar el souvenir El Xirinbito a can Pas-
tilla. A la foto amb la seva dependenta
Sílvia Mas.

Fa dos mesos que en PeterJoseph Barret
i en John Fawdry regenten el bar Juan
i Pepe a can Pastilla. Despatxen el pa
amb oli, les bagettes i els formatges. A
la foto amb les bardames Kelli i Pepi.
Tlf. 971 269 093.

Fa 15 anys que na Margalida Planiol i
n'Antbnia Abellan regenten el Basar de
Moda a can Pastilla.
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Qui és
l'exacerbat, Sr.

Matas?
Aprofitant l'envestida a ferir que

¡'OTAN no na tingut més remei que
dura terme contra la Serbia d'en Milo-
sevic, en Mates és sortit a embullar
fil i a dir que mirem com acaben els
"nacionalismes exacerbats", per mirar
de fer mal als partits mallorquins.

Beníssim, Sr., Matas, teniu tota
la raó: els nacionalismes exacerbats
poden acabar en genocidis com el que
ha dut a terme l'Estat serbi-iugoslau
contra els croates, els musulmans de
Bósnia i ara els albanesos de Koso-
vo. Ara vos deman: Si establim com-
parances a Mallorca com heu fet vós,
qui és qui en el conflicte?

Als Balcans hi ha uns naciona-
listes que tenen Estat, els serbis, que

Turquia ha estat, en aquest segle
XXe., un dels estats que més han des-
tacat per dur a terme una política sis-
temática de genocidi orientada a l'a-
nihilació total de les minories que
poblen -o han poblat- algun o alguns
dels extensos territoris que controla
(en el passat, durant l'imperi otomà,
aquests s'arribaren a estendre, en el
moment de màxim apogeu, des de la
frontera austríaca fins el Nil i des de
Bagdad fins Algèria). Pobles com l'ar-
meni o el kurd han estat objecte de
repressions i persecucions contínues,
deportacions en massa i en algunes
zones matances i extennini de la pobla-
ció. El genocidi perpetrat contra els
armenis durant el període compres entre
finals del segle XIXé i l'acabament de
la Primera Guerra Mundial, ha cons-
titáit l'exemple esborronador de terro-
risme estatal de la pitjor especie, car
provocà l'anorreament de la població
armènia de Turquia (aleshores sota el

fort i no et moguis volen exercir el
domini cultural, lingüístic, demogrà-
fic i polític damunt uns altres, que són
els pobles que no tenen Estat o no
n'han tingut fins fa ben poc: els cro-
ates, eslovens i albanesos. Igualment,
Aquí hi ha una comunitat lingüística
els membres de la qual tant si es mouen
d'allà on neixen com si venen aquí,
poden anar pertot parlant només la
seva llengua, com la cosa més natu-
ral del món. I tothom els ho conside-
ra un simple exercici de llibertat. En
canvi els qui aspiram a poder fer com
ells, només que amb la nostra llen-
gua... tan sols a la nostra terra, som
considerats uns caparruts, uns  fanà-
tics i uns exacerbats. Qui és qui, per
tant, en el conflicte?

Quin nacionalisme és aquí el que
disposa, com el del serbi Milosevic,
d'un exèrcit encarregat de perpetuar
unes determinades fronteres "hasta
la última gota de sangre": el mallor-

control polític ja dels joves turcs de
Mustafá Kemal, fundador de l'estat
turc modern). Els qui sobrevisqueren
a l'holocaust s'escamparen per tot el
món, especialment el Caucas, Pròxim
orient, alguns pisos d'Europa (sobre-
tot Grecia i França -el célebre cantant
Charles Aznavour(ian) era armeni),
América (Canadá i EUA - Elia Kazan,
cineasta armeni, evocà tangencial-
ment aquesta emigració em l'excel.lent
América,América)i laque fou l'Arme-
nia soviética, actualment sobirana
República d'Armènia (on hi viuen
3 milions d'arenis, gairebé la meitat
de tota la seva població mundial).

Quant al poble kurd, cal dir d'an-
tuvi que han estat i són víctimes de
genocidi en gairebé tots els estats on
habiten (sud-est de Turquia, nord de
l'Iraq, el nord-oest del' kan i una peti-
ta pan de Síria). Sempre han anhelat
la seva independencia nacional, però
tostemps els ha estat negada. El cinis-

quí o l'espanyol? Per tant: és que ens
amenaceu a fer-nos com en Milose-
vic ha fet als cosovars?

Només la ignorància o el cinis-
me expliquen que un nacionalista
espanyol com vós establesqui aques-
tes comparances. Amb tots els res-
pectes, Sr. Matas, j o, fos de vós, bara-
taria d'assessors o aniria a costura. 12

Jordi Caldentei - UNIÓ
MALLORQUINA

I tu, que hi dius?
Ha quedat demostrat que el PSOE

i el PP, tatarí, tatartí són iguals, cap
dels dos ens ha tirat una maneta.

Els comunistes avui per avui estan
desprestigiats.

Sols queda (i ja era hora) de votar
a favor nostre. Que ja n'hi ha prou
d'espoli, que ja n'estem farts de que

me i la hipocresia de Pstablisment polí-
tic europeu ha estat obviant contínua-
ment la causa kurda, tot i que les poten-
cies occidentals havien previst la pos-
sible creació d'un estat kurd després
de la desfeta de l'imperi otomà. Tan-
mateix, el modern estat turc ha reei-
xit en els propòsits de desbaratar l'o-
posició interna i d'esvair l'amenaça
externa.

La represa de la lluita del poble
descendent dels medes en els territo-
ris controlats per l'estat turc, l'any 1984,
coincidí amb la intensificació de la
repressió contra el nacionalisme kurd
per pan de l'exèrcit en el poder. L'ac-
tivitat guerrillera del PKK (Partit dels
Treballadors del Kurdistan) i la polí-
tica de terra cremada practicada pels
militars turcs en connivencia amb els
iraquians (les tropes turques penetren
quan volen en la regió muntanyosa del
nord de l'Iraq, en teoria zona d'exclu-
sió aèria marcada pels americans, per
efectuar-hi operacions de represalia
contra les bases kurdes, a banda de la
pròpia política genocida anti-kurda del
dictador de Bagdad, Sadam Husein)
ha accentuat l'èxode dels Kurds cap
Europa, principalment Alemanya.

totes les lleis siguen a favor d'ells. Ha
arribat l'hora de votar a favor dels de
casa, de votar a favor de la terra que
trepitgem i que no és castellana... és
hora de deixar de ser traïdors a esta
terra, és hora de demostrar que tam-
poc els immigrants volem compor-
tar-nos com a invasors, i que no volem
donar guerra als nadius... que Cas-
tella molt bé, però aquí "mengem les
garroves...", i per molts d'anys.

Tots, tots a deixar de militar i votar
partits estatals... bé, això de tots
segur que no podrá ser. Els traïdors i
els invasors no ho faran... que diu
vostè?

Jo dic que això no está bé, que a
n'aquesta gens seis ha de tractar "fina-
ment" "educadament". No importa lo
malvats que són per tractar-los com
a persones... al cap i a la fi, ells sols
cerquen omplir-se les butxaques com
tots.

Josep Casalta. Vila-Real

El segrest per agents secrets turcs
del líder del PKK, Abdulah Ocalan,
ha posat en evidencia davant tota Po-
pinió mundial els tres punts següents:
a) Turquia és un estat genocida que
cada any surt en les planes més negres
de l'informe d'Amnistia Internacio-
nal sobre els Drets Humans; b) el geno-
cidi contra el poble kurd no solament
no satura, sinó que avança i c) les poten-
cies occidentals (entre els quals Espan-
ya, un dels principals exportadors d'ar-
mes a Turquia) estan plegades a l'a-
fany liquidacionista i criminal de l'es-
tat turc i, per tant, són cómplices de
genocidi (podem advertir, en aquest
sentit, que la situació estratégica de
les península anatòlica és força impor-
tant per l'OTAN). A hores d'ara el drama
del poble kurd -com abans el del poble
anneni- pot semblar inacabable, i
seva lluita (armada i política) apa-
rentment estéril. Així i tot, tal vegada
podrem recordar encara unes parau-
les ben assenyades del filòsof i peda-
gog catan Joan Lluís Vives: Potser
obliden com és d'inestable el poder
que es basa en el terror

Andreu Salom i Mir

CARTES  DELS LEC TORS

Turquía, Estat genocida



El republicà antifeixsta Luis Buñuel, un dels millors directors de cinema del
món va ser perseguit per la dictadura de la dreta feixista anticomunista.

"Canciones para después de una guerra", una de les peLlícules més lmpor-
tants del nou cinema espanyol.  
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L'antifranquisme a Mallorca. V LLIBRE
1940-1960: El cine i la lluita antifranquista (i II)
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ

Franco: guionista de cine
Ene! record, la tenebror d'aquells

anys de la postguerra. El cine fei-
xista i nacionalcatólic en la seva
máxima esplendor.brgia "cultural"
de botxins i vencedors. José Luis
Sáenz de Heredia duia a les panta-
lles un guió signat per un tal Jaime
de Andrade (el tal Andrade, emperò,
era Franco). La pel.lícula es va dir
Raza; el protagonista dl qual era
un voluntari falangista de la guerra
civil: Alfredo Mayo. Raza fou segui-
da per Frente de Madrid, Sin nove-
dad ene! Alcázar (d'Augusto Geni-
na), El santuario no se rinde (d'Ar-
turo Ruiz Castillo), Los últimos de
Filipinas i Escuadrilla (d'Antonio
Román), A mí la Legión (de Juan
de Orduña) i El cruzero Baleares
(d'Enrique del Campo).

Viridiana de Buriuel: una
pel-lícula "blasfema", segons
l'Osservatore romano

Per?) el temps no passava inú-
tilment. Les grans vagues d'Astú-
ries, el Concili Vaticà II, el procés
mundial d'alliberament de les coló-
nies i semicólonies (des d'Algèria
fins a la Xina ,, des de Cuba fins al
Congo exbelga), la sortida a la llum
pública, a ran del "contubernio de
Munich", d'una incipient oposició
pública al franquisme, les matei-
xes necessitats de desenvolupament
econòmic de la burgesia espanyo-
la, anaven -a poc a poc- movent
una mica la muntanya de l'opres-
sió dictatorial. Buñuel pot tornar
de l'exili i, amb cenes facilitats,
roda a Espanya Viridiana (atacada
i considerada de "blasfema" per
l'Osservatore romano). El règim
s'indigna pel gol que li havia fet
un 'marxista republicà" (com els
feixistes consideraven Buñuel i la
majoria d'intel.lectuals exiliats).
Bardem, que, amb un grup de
socis, participà en la producció de
Viridiana, hagué de marxar a l'Ar-
gentina per a poder fer Los ino-
centes. Davant tantes dificultats,
Buñuel tomà a marxar, avorrit pels
entrebancs de la censura franquis-
ta, i no tomà fins quan Fraga Iri-
barne fou nomenat ministre d'In-
formació i Turisme (Fraga para per-
sonalment amb Buñuel i li oferí
garanties especials; l'any 1970

Bueñuel roda Tristana: entre
pel.lícula i pel.lícula havien pas-
sat deu anys!

Els nous directors de cine
espanyols i catalans proven de
rompre la xarxa ideológica del
feixisme

Però, com dèiem al comença-
ment, hi havia canvis substancials
en la mentalitat d'alguns sectors del
règim. De la Escuela Oficial de Cine
sorgien nous diplomats que pres-
sionaven el Director General de
Cine, un franquista una mica aper-
turista anomenat García Escudero.
Començaven a venir milers de turis-
tes i, malgrat "blocatge internacio-
nal" del franquisme, cada vegada
més fantasmal, el cert era que, amb
els pactes signats amb els ianquis
l'any 1953, Franco i la burgesia fei-
xista espanyola podien fer el que
volien arreu del món. Tenien rela-
ció amb tot el món capitalista,
comerciaven sense problemes, la
banca internacional els concedia crè-
dits i, finalment, l'Estat espanyol
esdevenia una mina d'or turística.
El règim volgué obrir-se una mica
culturalment (més que res de cara
l'exterior i per a mostrar als estran-
gers pel.lícules de qualitat que, tan-
mateix, a l'interior de l'Estat no temen
gaire promoció).

Per tant es van concedint certs
ajuts oficials per a portar endavant
alió que, de seguida, será anome-
nat el" nuevo cine español" i al Prin-
cipat, "l'escola de Barcelona". Entre
els directors que podem situar davall
la primera denominació hi trobam
Summers, Camus, Picazo, Patino
(l'autor d'aquella magistral Can-
ciones para después de una guerra),
Regueiro, Diamante, Grau, Eceiza,
Borau, Valcárcel, Mercero, Prósper,
Voloria, etc). Per part de l'"escola
de Barcelona" -un cine de contin-
gut més burgès, més esotèric i expe-
rimental- podem situar els directors
Durán, Portabella, Nunes, Jora,
Esteva, Aranda, Gonzalo Suárez...
(malgrat que sempre recordàrem
amb amor Fata Morgana i Las
noches de vino tinto).

Cal dir que passats els anys, de
tota aquella filmografia potser tan
sols en restin un parell de pel•lícu-
les bones. Saura és un deis direc-

tors que perdura. La tía Tula i Nueve
cartas a Berta són les que millor han
aguantat el pas inexorable del temps.

La finita contra el franquisme
mitjançant el cine (pel-lícules,
col-loquis, conferències, etc,
etc). El naixement a Ciutat del
Cine Club Universitario

A mitjans dels anys seixanta, jun-
tament amb la meya germana Fran-
cesca (que ara exerceix de metges-
sa a Barcelona), em vaig fer soci
del Cine Club Universitario que diri-
gia en Paco Llinàs (un altres dels
personatges oblidats de la resisten-
cia cultural antifranquista). El Cine
Club tenia la seu al Salón Rialto,
en el carrer de San Feliu, i cada diu-
menge -a partir de les deu del matí-
hi havia programada una pel.lícu-
la d'art i assaig.

El Cine Club dirigit per Paco
Llinàs va fer una feinada. Vist en
perspectiva, dubt que ara les insti-
tucions oficials fessin res que es
pugui comparar. S'ha de tenir en
compte que ara les coses es fan des
d'una relativa llibertat i amb tot l'a-
j ut econòmic pel davant. Aleshores
la major part de la feina es feia a
hores perdudes i sense tenir en
perspectiva cap sou de centenars de
milers de pessetes mensuals (que
actualment és el que cobra qualse-
vol pixatinter per fer-nos creure que
fa "cultura").

Pel Cine Club Universitario hi
passà bona part del millor cine mun-
dial (cicles de cine txec i japonés,
les més importants pel.lícules dels

realitzadors d'avantguarda soviè-
tics, el neorealisme italià, les expe-
rimentacions d'Antonioni, Viscon-
ti o Fellini, cinema negre nord-ame-
ricà...). A part d'aquesta feinada, en
Paco Llinàs pressionava -juntament
amb l'escriptor Antoni Serra- per tal
que els distribuïdors de cine comer-
cial duguessin a Ciutat pel.lícules
encara no estrenades o que els pro-
pietaris dels locals d'estrena consi-
deraven no donarien prou diners si
es projectaven. La secció d'arts i
espectacles d'Antoni Serra, les
cohlaboracions d'en Llinàs, les xerra-
des i anades amunt i avall de Jaume
Adrover i Bienvenido Álvarez (entre
alguns altres) feren més que qual-
sevol hipotètic partit d'esquerres.
Com hem dit en altres ocasions,
aquests eren tan clandestins que quasi
només existien en el pensament, de
tan fantasmals que eren. Existien,
no ho nega ningú. Però no portaven
a terme cap activitat cultural ni polí-
tica antifranquista (de no ser qual-
que pintada ocasional).

Contra la mediocritat
reaccionària del cine franquista
i del nacionalcatolicisme

Capa! 1967 (per posar d'exem-
ple un any qualsevol d'aquella época)
s'havia avançat molt a Ciutat d'ençà
l'època "gloriosa" del més ferest
nacionalcatolicisme i feixisme cul-
tural. Vàrem anar a veure pel.lícu-
les "endarrerides" -que no s'havien
estrenat comercialment- però que
eren d'una actualitat rabiosa. Crec
que, sense gaire esfoN, el lector d'ara
es podrá imaginar l'emoció amb la
qual contemplàvem la projecció
d'un film (una de les més grans
denuncies que s'ha fet mai contra
el capitalisme) com Ciutadà Kane,
d'Orson Welles. Record que l'estrena
"oficial" va ser al Cine Avenida, prop
de les estacions. En Welles havia
fet Ciutadà Kane l'any 1941 i fins
el 1967 no s'havia pogut veure a
Mallorca. Altres pel.lícules que
recuperàvem aquell any eren obres
mestres com Los olvidados (Buñuel,
1959),* Al final de l'escapada
(Godard, 1959), Alphaville (Godard)
o El procés (de Welles, sobre la famo-
sa novel.la de Kafka).

A totes aquestes pel.lícules
estrenades a les sales de cinema
oficial s'han d'afegir algunes
pel.lícules comercials que, en la
conjuntura d'aquell moment, aju-
daven en la lluita per la llibertat
cultural i per a donar-se un idea
cabdal de com anava el cinema que
no patia la dictadura franquista.
Pel.lícules progressistes estrenades
a Ciutat eren Sangre en Indochina
(que parlava dels orígens d'una gue-
rra que començava omplir les pàgi-
nes dels diaris de tot el món); El
momento de la verdad (un docu-
mental de Rossi fent referència al
món dels toros). No hem d'oblidar
aquella obra d'art del mateix Welles,
Campanadas a medianoche (exhi-
bida en els cines comercials i al
Cine Club).

El 1967 era l'any igualment de
Help! (els Betles, en un treball de
Lester), de Ensayo de un crimen

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
V 1-LIBRE

de 11. López Cresysí

Cada quinze dies a LVIrrItVatItil. (d'agost del 1998 fins a l'agost del 1999)
Per demanar números endarrerits, telefona al 971 26 SO OS



Dues escenes de "Ciutadà Dane" (Orson Welles): una denuncia ferotge del
brutal capitalisme i imperialisme  nord-americà. "Ciutadà  Kane"és, sens dubte,
una de les millors pel.lícules de la història del cinema.

HISTÒRIA D'UNA FOTOGRAFIA

El PSM l'any 1978: La Diada
Nacional del 30 de Desembre

La Diada Nacional
del 30 de desembre de
l'any 1978 va signifi-
car la major mobilit-
zació ciutadana realit-
zada a Ciutat en tot
l'any. Malgrat les pro-
vatures de certs redac-
tors polítics (excepció
feta dels d'Última
Hora) encaminades a
desvirtuar la Diada, i
malgrat els esforços
unitaris fets constant-
ment pel nostre partit
[el PSMj a fi que totes
les forces d'esquerra i
nacionalistes se sumassin a la reivindicació per
l'Estatut d'Autonomia -UCD, PSOE i  PCE no
hi varen voler participar-, més de dues mil cinc-
centes persones escoltaren el parlament fet per en
Baltasar Llompart en defensa dels nostres drets
nacionals i de classe i seguiren amb animació cons-
tant fins a altes hores de la nit la festa popular en
qué participa el poble activament així, com na Maria
del Mar Bonet, la banda de Montuïri, en Biel Cara-
gol, el glosador Llorenç Mora, na Bel Cerda i el
seu grup Aliorna, en Miguel Ángel Rubert...

¿Qui podia dubtar aleshores de la importancia
del procés d'unitat del nacionalisme d'esquerra,
del socialisme autogestionari, que havia tengut lloc
a Inca feia pocs dies [desembre de 19781? Il«lusio-
nats, tots els militants del PSM provàvem d'atu-
rar la desmobilització popular imposada cons-
cientment pels partits proconstitucionals durant
tot el 78. Aquesta tèrbola política antipopular de
desmobilització topava així amb la decidida volun-
tat dels partits d'esquerra conseqüents i defensors
dels nostres drets històrics. Els crits de "Volem
l'Estatut!" i Visca, Visca, Mallórca socialista!"
ressonaren altre cop resplendents malgrat els
esforços per silenciar-los i , amb els himnes de La
Internacional, Els segadors i La Balanguera enmig
d'un estol esplendorós de senyeres, aquella part
activa, tremendament combativa del poble mallor-
quí, es trobava altre cop a si mateixa. Ningú no
podia dir que a Mallorca en aquelles hores de tan-
tes claudicacions i girades de camisa, no hi havia

gent dempeus pels seus drets.
El que de veritat molestava els nostres detrac-

tors (tots els partits que havien acceptat la refor-
ma) era la nostra clara postura davant del referén-
dum constitucional. Per això l'intent de crimina-
litzar-nos, l'intent de fer passar els mítings del pare
Xirinacs (que vengué a Mallorca convidat pel PSM
per a reforçar la nostra campanya contra les limi-
tacions constitucionals a la democracia) com una
"apologia del terrorisme", i el mateix Xirinacs com
un "defensor de grups terroristes". Tot es va emprar
contra el nou pan unificat!

En el número 7 de Mallorca Socialista, el PSM
havia deixat ben clara la seva posició davant els
pactes fets d'esquena del poble i que anaven con-
tra els drets de les nacions oprimides per l'Estat
capitalista i imperialista espanyol. Deia el partit
en aquella conjuntura (aprovació de la Constitu-
ció espanyola): "Una Constitució no sols serveix
per a garantir unes determinades llibertats; el seu
àmbit d'acció comprèn també el sistema socio -
econòmic de l'Estat, la seva estructura interna...
etc, etc.

'I aquestes són qüestions fonamentals que
també han de tenir-se en compte a l'hora de deci-
dir el vot en el proper referéndum. D'aquí que,
perquè una Constitució sigui autenticament
democrática, ha de deixar oberta la solució d'a-
questes qüestions al lliure joc democràtic, sense
impósar tal o qual solució". (Fons de Documen-
tació Antifeixista-FDA). 

Mallorquí!

La llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, és oficial
a Mallorca. Els teus fills te-
nen el dret i el deure de sa-
ber-la. Exigeix escoles cata-
lanes al teu poble o barriada.

el Ileu de tots
mereix un
respecte

FORA Fums1    

PARES, EDUCAU-ME EN
CATALÀ, A MALLORCA
Hl HA EL MEU FUTUR
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(Buñuel) i El coleccionista de
Wyler. Del "nou cine espanyol"
vérem dues importants pel•lícules
de Summers (crec que les més
bones d'aquest realitzador que des-
prés esdevengué un director comer-
cial qualsevol): La niña de luto i
El juego de la oca De Summers
ens interessà especialment Del
rosa al amarillo; de Bardem, Los
inocentes (que ja havíem anome-
nat) i Nunca pasa nada.

L'any 1967 encara faltava molt
per a una certa normalització
cinematográfica

Així i tot ens queixàvem sovint
en aquell petit i minúscul espai de
llibertat que eren els co•loquis de
després de cada projecció (ens
referim a les xerrades a l'interior
del Cine Club, quan aquestes eren
autoritzades). Aprofitàvem per a
Hangar missatges subliminals -i a
vegades no tant subliminals !- con-
tra les limitacions inquisitorials de
la dictadura de la burgesia fran-
quista. Malgrat aquesta aparença
de "normalitat" el cert és que aquell
any 1967 no havíem vist res d'au-
tors que ens interessaven de bon
de veres. Panl de directors com For-
man, Visconti, Antonioni, Losey,
Schlessinger, o d'espanyols com
Regueiro, Grau, Eceiza, Vitoria,
Camus... Protestàvem (hi ha molts
d'articles signats per Antoni Sena
i Paco Llinàs dins d'aquesta línia
que es poden trobar a les hemero-
teques). Protestàvem, però en el
fons jugàvem amb un cert avan-
tatge damunt el públic que assis-
tia normalment al cines comercials.
Esser membre del Cine Club Uni-
versitari era com tenir un passa-
port per a la llibertat que utilitza-

ves una hora i mitja cada setma-
na. Nosaltres, el reduït cercle d'i-
niciats que els diumenges -en lloc
d'anar a missa- ens enfonsàvem dins
la mágica tenebror del Salón Rial-
to, havíem vist cicles amb les obres
clàssiques de Mizoguchi, Eisens-
tein o Lang.

Ajudes importants per fer front
a les limitacions culturals del
feixisme

En aquesta lluita mig soterra-
da, mig pública per a anar vencent
les ridícules limitacions de la dic-
tadura franquista, hi jugaven for-
ces de molts tipus. Si l'esquerra mar-
xista no-organitzadatra la que pro-
veïa tota la bastida ideológica de
les xerrades, cicles, articles a la
premsa, conferències clandestines
damunt la història del cine,
col•loquig més o manco permesos
digfressats sota estranys i curiosos
rètols per a despistar la policia
política, el que és eviderit és que
moltes d'aquestes activitats no s'ha-
guessin pogut fer -ni molt maco con-
solidar- sense l'ajut dels dos diaris
de Ciutat que no portaven el jou i
les fletxes a la capçalera; em refe-
resc al Diario de Mallorca i a
Última Hora que en aquella hora
(en parlàrem més extensament)
tengueren un paper eminentment
progressista. S'ha de tenir en comp-
te que eren les publicacions on escri-
vien n'Antoni Serra i en Paco  Llinàs.
Jo mateix, de la mà de Frederic Suau
començaria a col-laborar a Última
Hora ben aviat. Ajudà igualment
(oferint fins i tot el seu local per a
fer-hi xerrades de cine o preestre-
nes) la Casa Catalana, el Salón Rial-
to (que deixava fer els cicles de cine-
ma no-comercial), etc.
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Llog per dies apartament a Palmano-
va. Es ideal per trobades amorosas.
Tel. 469441.

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

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

Cedida amarrament al club nàutic s'A-
renal a canvi de compartir barca de
pesca esportiva. Tlf. 971 74 05 25.

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

Venc pis a s'Arenal prop de la platja.
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 zonas de
Sineu i Maria. Tel. 525380.

Cerc feina per guardar nins a Can Pica-
fort o Inca. Garrar 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, aline-
ament de direccions assistida per ordi-
nador. Avda. del Cid, 73. Tel. 427553.
Son Ferriol.

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

Cerc feina per fer a ca meya. Tipus
cerámica, sabates o similar. Tel. 297067.

Cerc feina de representant d'arts grà-
fiques o comercial de publicitat. Tel.
297667.

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

Es passen treballs a máquina i per
.

 ordi-
nador. Netedat i rapidesa. Tel. 771005.

Gabinet de Psicologia. Neurosis, tras-
toms de carácter, psicoterapia infantil,
depressió. Tel. 427193. -

Cerc feina per guardar nins a la comar-
ca de Cala d'Or. Tlf. 842156.

Jubilat de 60 anys, s'ofereix per cuidar
jardí, garaix, xalet, etc. Carnet de con-
duir camions i cotxes. Tel. 971477217.

Cerc al.lota en règim aupair. 28.00 men-
suals, cuidar nadó 11 mesos, matrimoni
fent taima fora, Cridar de 8-830 matí o
a partir de les 1015 del vespre.
971757831.

PERSONALS
Vull deixar d'ésser esclau deis caste-
llans. Cap partit polític m'ajuda a acon-
seguir la llibertat. Me vols ajudar tu?
Telefona'm al 964 531 175. Josep
Casalta.

Atenció, catalans i catalanes indepen-
dentistas. Vull cartejar-me amb tots
vosaltres. Estic boja pel bon rockc,atalá:
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 especial
la que surt de Mallorca a canee d'en
Tomeu Penya. Independentistas, si
somnieu en una nació lliure plena de
música catalana i de vibracions nos-
tres, escriviu-me: Francesc Bujet. Pas-
seig del Migdia, 32-2-3-17200 Pala-
f rugell.

Ens agradaría cartejar-nos amb al.lots
i al.lotes que com nosaltres estiguin
penjats/penjades per Lax'n 'busto i que
defensin la nostra Ilengua. Raquel
Llagostera Costa. Gardènia, 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'altária,
català. Vull conèixer senyora pensio-
nista 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 al-lota felanibrera. 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 Magallanes,29- 07670 Porto-
colom.

Vull intercanviar revistes, cómics, fan-
zines i adhesius amb tots aquells ¡oyes
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 llargues, romántica, una teme-
lla maca.maca. Escriu-me a: Oscar, C/ Ausí-
as March, 36-6-1 07003 Ciutat.

Jove de 29 anys, fadrí, amb estudis
universitaris, agradós i  simpàtic, desit-
jaria 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 ra-
partat 690 de Ciutat.

Hola, Em dic Raquel i tenc 14 anys.
Tenc ganes d'escriure'm amb gent de
14a 16 anys. Si volsescriure'm... Raquel
González-C/ Ansel Calva, 13, 1 9 32-
08950 Esplugues de Llobregat (Bar-
celona).

Som un jove de 24 anys, fadrí, cansat
d'espanyolistes monàrquiques. Vull

cartejar-me amb al.lotes independen-
tistes d'entre 20-28 anys. Som simpa-
tic, idealista, seriós en temes de para-
ba i català. Prometo respondre. La meya
adreça és: Miguel Ángel Rodriguez; Pl.
Poeta Juan Boscán, 4-4c; 18013 Gra-
nada (Andalusia).

Cerc al.lota sense fills de 22 a 28 anys.
Signe Ueó o Sagitari, que sia capaç
d'estimar sense traició. Telefona'm al
512018 dies feiners a partir de les 23
horas.

Atenció: administrativa cerca amigues
i amics per a sortides, excursions, i a
l'estiu anar a la platja. Bústia Postal
1400-07080 Ciutat.

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

Som un alemany de 38 anys, cerc ami-
gues i amics per a sortides i més. També
vull estudiar la llengua mallorquina.
Escriu-me a la Bústia Postal 97-07080
Ciutat.

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

Capritxós, especial, diferent i atractiu
jove de 27 anys, cerca dona indepen-
dent i intel.ligent que vulgui compan-
yia, caricias, massatges i sexe durant
les sayas estades al principat, a canvi
d'ajuda económica. Manel 907843901-
973603214.

Son un grup de 25 amics de Vila-Real,
Castelló. Volem passar, aquest estiu,
una setmana a finals d'agost o princi-
pi de setembre, a Mallorca. Busquen)
un lloc que no siga gaire car, casa rural
o semblant. Som gent sañosa, i pre-
guem que ens telefoneu si teniu un Hm
de les característiques que demanem.
Elvira Bufom 964 527 451.

Si sabeu a quina botiga puc trobar els
autèntics texans catalans Caliquenyo,
truqueu-me al 971 209 745.

En Martí Bissellach de 31 anys, 178
d'altura, és carnisser a un supermer-
cat de can Pastilla. Cerca al.lota more-
na per a compartir la vida. 619 881
154

COMUNICATS

La Generalitat de Catalunya ofereix a
entitats i de f ranc llibres, fulletons i mate-
rial informàtic sobre la nostra història

nacional. Per rebre'ls, cal enviar una
sol.licitud a la Generalitat fent esment
de l'entitat, adreça, teléfon, l'ús que
hom en pensa fer i el nom complet del
qui fa la petició amb la signatura I segell
de l'entitat. Molt indicat per a prof es-
sors d'història, ciencias socials, català,
centres d'ense-nyament, bibliote-
ques...

Si vols rebre la revista L'ILLA gratis, la
potsdemanar a Edicions Bromera, Po-
lígon Industrial, 46600 Alzira. Tel. 96-
2402254

Per a tots aquells i aquellas que vul-
guin lluitar contra l'invasor, contra els
traïdors, contra l'explotació obrera, i per
una terra lliure i catalana, els Maulets
tenim obert rapartat de correus 349 C.P.
43480 de Salou (Tarragona), pera qual-
sevol informació o col.laboració contra
l'ocupant.

Si voleu rebre una subscripció gratui-
ta al Butlletí de la Fundació per la Pau
(entitat contra l'armamentisme i la gue-
rra) podeu adreçar-vos al teléfon (93)
3025129 o al carrer Pau Claris, 89, Bar-
celona 08010.

Si voleu rebre llibres en català gratuits
sobre diferents temes d'actualitat,
socials o teològics, sois us cal escriu-
re a CristianismeiJusticia, carrer Rogar
de Llúria, 13, Barcelona 08010,0 tele-
fonau al (93) 3172338.

La delegació catalanade la CSEM, grup
d'ajut als països de l'Est, fa una crida
per enviar roba, menjar, sabates, medi-
cines etc. Per demanar adreces on en-
viar-ho personalment, podeu adreçar-
vos a: Benjamí Planes, CSEM, pas-
satge Miguel Carreras, 11, 08206 Saba-
dell. Tel. (93) 7262 918.

Professora titulada fa classes de sol-
feig, piano i harmonia. lndividuals 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'a-
Ifiberament nacional, escriviu a l'As-
scciació «Xavier Romeu». Apartat de
correus, 36. 43480 La Pineda. Tarra-
gona.

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 butlletins,
escriviu ara mateix a: J E RC-Illes. San-
tiago Russinyol 1, àtic. 07012 Ciutat de
Mallorca.

Estam interessats en un intercanvi cul-
tural amb persones i institucions dels
Paisos Catalans que desitgin informar-
nos sobre el passat i el present del dits
països i estiguin interessats en qües-
tions vinculades a l'Argentina. Escriviu-
nos a: Baigorria 1337 .200 Rosario-
Argentina.

Acció Cultural del País Valencia i el Bloc
Jaume I ja és a Intemet. Si voleu inter-
canviar propostes d'acció i Iluita, o in-
formar d'activitats, etc., podeuconnectar
ACPV @v1c.servicom-es

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

Subscripcions gratis a cómics en  català
per a nins de 6 a 10 anys. "El Llaüt de
Xabia" -Apartat 53- Xàbia 03730 Patro-
cinat pel MagníficAjuntament de Mbia.

Cursos gratuits de llengua andalusa.
Podeu adreçar-vos a: LLENGUA(Ense-
niansa a Dittansia dela Yenwa Anda-
lussa) P. Pedro Romana, 1-4-2-14007
Còrdova.

Si ques recibir el Puxa Asturias en to
casa, y de baldre, sólo tienes qu'enviar
la direicion a: EndechaAstur-Puxa. Cai
Llangreu, 10, 29-Xixon 33206-Asturies.

La meya col.lecció té 20.000 adhesius
polítics. Faig exposicions. Crec perso-
nes que hem facin arribar enganxines
de l'Esquerra Revolucionaria. Panie-
llo-Apartat 139 - 22400 Monsó-Osca.

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

Uuita, la revista de l'independentisme
valencia és a Internet: http: //vInvw.
esteinet.comfilluita.

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

Oferim de franc cursos bíblics i subs-
cripcions a revistes cristianes en  català:
Ajuda Evangélica deis Paisos Catalans.
Apt. de Correus 1.022. 12995 Caste-
lló. Tlf. (964) 207607.

Els Castellers de Mallorca, necessitam
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 dissabtes a l'Escota d'A-
dults son Canals. Garrar son Canals,10.
Telèfon 452414, Isidre.

Pintors, escultora, fotógrafs, etc., inte-
ressats en exposar les sayas obres,
així com gent interessada en comprar
o simplement en visitar l'exposició del
moment, podeu passar pel Café es
Museu. Carrer Guillem Timoner, 10-
Felanitx.

A tots els menorquins que lluiten per
l'albberament i reunificació nacional, si
voleu rebre informació sobre el Partit
per la Independència (PI) i de la seva
branca juvenil. Joyas independentistas
dels Països Catalans. Escriviu a: Maür-
Ruben Vinent. Garrar deis Frares,49.
Cat-07701 Maó.Menorca.

Grup folclóric sense gaire pretensions
cerca sonadora i sonadores, cantaires
i gent engrescada per seguir fent coses.
Actuam alguna vegada, no guanyam
gaire, paró ens ho passam d'alió més
bé. Ens reunim els dimecres ales 2030
al Rafal Vell (Antiga escola). Som gent
acollidora. Trucau al 971 505374

Els nacionalistas interessats per un sis-
tema d'intercanvi cultural i turisme alter-
natiu pera nacions sense estat, podeu
informar-vos a: TurismeAltematiu: Bús-
fia Posta11.171Castelló 12005.  Estrac-
ta d'un sistema de llarga trajectória pro-
vada arreu del món, molt adabtable i
econòmic.

Les persones interessades en les acti-
vitats de lesAssociacions i clubs UNES-
CO poden adreçar-se a la Federació
Catalana de la Unesco: Mallorca, 207-
08036 Barcelona. TI!. 932534367.

Necessitam persones amb idees i
ganes de tirar endavant la nostra Ilen-
gua i la nostra cultura. Associació la
Brúxola. TI!. 93 4353323.

Coleccionau Fanzines? Voleu saber que
fan els/les independentistes del  Tarra-
gonès? Subscriviu-vos al Butlletí del
Collectiu independentista "El Timba-
ler de Bruc". Per 600 peles el rebreu
cada dos mesos durant un any. Bústia
Postal, 7- 43893 Altafulla.

Si us interessen les Ilengues minorit-
zades de més a prop, adreceuvos a:

Motos

Salom
Jeroni Pou, 9 • Tel. 468136

Tomás F )neza, 24 • 462686

Llengües Vives. Bústia Postal
5224/08008 Barcelona.

Si vol rebre l'Euskararen BemPapera
(en foraster) gratuitament escriviu a: Hiz-
kunta Politikarako. Wellingtongo Dukea,
2- 01020 Vitoria-Gasteiz (Araba).

Coleccionista d'adhesius compra, cam-
via, recolleix matenal d'esquerra revo-
lucionaria o independentista. Colee-
cionisme I.S.G. Bústia Postal, 135-
48980 Santurzi-Biskaia.

Col.laboreu! Ajudeu-nos! Per un pro-
jacte de documentació d'indrets de les
Illes i deis Països Catalans necessitem
targetes postals (novas o utilitzades de
"Escudo de Oro" Biblioteca Catalana
de Krefeld - Bes 1665 D-47716 Krefeki
Alemanya. Tel. 07-49215126635.

Classes particulars. Totes les assig-
natures i tots els nivells. PeU)s grups.
Professors/estitulats. Preus económics.
Ter'. 971467931. Ciutat de Mallorca.

Classes particulars d'hebreu, gnac i !latí
a tots els nivells. Jordi 971242795

Piano Blues, Jazz, Rock. Classes par-
ficulars. Harmoniamodema.971242795
Nanel.

A tots els valencians que vulguen con-
tribuir a la construcció nacional del País
Valencia. L'associació cívica Tirant lo
Blanc us espera. Som els nacionalis-
tas valencians. 963879408.

Sóc professor d'una DIWAN (escota bre-
tona) i escric i Ilig català. Envieu-me
Informació sobre els Països Catalans,
especialment de tema d'ensenyament:
Gracias. Joel Donnart-44, Hent Frina-
oudour, Penc'hoad-F-22860 Plourivou
Breizh/Bretanya - Estat francés.

El Call, la revista deis jueus deis Pais-
sos catalans és a intemet. http:/www.
fortunecity.com/victorian/coldwater/252.

Acaben d'editar-se els Evangelis se.gons
sant Mateu, sant MARC 1 SANT Lluc,
en versió interconfessional, en llengua
catalana, en cassettes i CD. El seu preu
perjoc és de 3.000 ptes. Posteriorment
s'editarà l'evangeli segons sant Joan.
També hi ha editat tot el Nou Testa-
ment en Braile en llengua catalana, i
edició interconfessional. Són 22 volums,
i es poden demanar a Mn. Joan Magí,
Parròquia de sant Pere i sant Pau, 43007
Tarragona.

BORSA DEL
MOTOR

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

Venc Harley Davison Heritatge Softail
Clàssic. Modelo 95 matrícula IB 1995
BY. Tlf. 971820717.

Venc SEAT 600E, matrícula PM-
165487, en bon Wat, ITV pasada fins
octubre 99. Dues centes mil pessetes.
Telf. 971 545 476.

VENDES

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

Venc figures d'escaiola novas per deco-
rar o policromar: àngels, betlems, trui

-tes, flors.., per lots o a la menuda. Tru-
cau capvespres i vespres al 971 29 44
44.

Uoccafeteria gran a s'Arenal. Vencapar-
cament per a dos cotxes, zona asco-
les de s'Arenal de Ciutat. 971162046.

R	 II=1> Almln

Quan hagis Ilegit aquest

periòdic, si no en fas la

col.lecció, regala'l a un amic,

veí o parent

EL PAÍS HO NECESSITA



EL CATALÀ
empreses!

La !lengua catalana encara no es una !lengua rm mal.
riem reclamar sovint a les administracions escarals q i e a
respedessin a les catalanes que la promoguessm,pdó ellcara
és la propia .ocieuu.Lauclana la que té la major respollsabilitar
en defensa( la uostra Ile,igua.1 la sucietat catalana som roto

tOTPS tu

Ui Je' aufUlta vi.i ostra Ilerisua encara no la assolit la
nonnalírat és e( món de ,es empreses. els/les consurnidorsles

In terurn rnoit a dir. La legislació vigent ens permet exigir els
nostres du ets col leLous Un defensa de la !lengua que
ens caracteritza com a poole.Lie res no ens serveix a legisiado
si els/les samsurnidories no demanem e( que ens pertoca. LA

dar - vera responsabilitat es nostra.
Per això, la Plataforma per la Llengua et demana
que •

oxigenas e. La tala wrn a con.sumidor a les empreses
de distribució

demanis produLt.es etiquetats en le Ilustre I lengua
protestis a les grans empreses productores que .

sistemaracarrent es neguen a etiquetar en carala discriminen
així .a I lengua
demanis la retolació en català tant a nivell extern com
intern, responguis la publicitat gratuita dernananr que te
la trarnetin en catará
demanis els prospectes o Instruccions en la teva llengua

El catalá no és una !lengua inferior a cap altra, però
per a fer valer els seus drets és necessar que reclamen,
la seva presencia amb aquestes i altres iniciatives que
vulgis portar a terme.

Si er vols cornprometre Lorn a Lunsumidor/a er la defensa
de Id ¡lengua pots wflab.rar més intensament en (es
campanyes que desenvolupa a Plataforma tractant de
complementar mal de substituir, la pressió social
que hern d'exigir ruin 	i
consumidores

PLATA
FORMA
PER LA

ENGUA

ovridl,"/

Et I C1 SAL.

(Estatut e' Autounmia,	 eneraiisat	 gdnratuird l'Us norma: i
oficial dandhids idía	 mesures orce Isitt‘ ies per tai d'asse-

. 	 , 	 „

gura, Unir coneixemera r	 rd les condictons y	 tin derribar a
Flur igualtaa pler.a quant	 ts i deures deis d	 Catatunya).
Acula

Truca a r OCUC (Organttsació de	 idors de
Catalunya) (Tel 93 417 31901 Truca aI Síndice greuses
(Tel. 93 301 80 75), que	 al cinema,....

rcs;u, Ter la 284 81 0

Inmobiliaria l lmrnobiliiria * immobilien J. Real Estate

lit 971 250 156
Fax 971 273 353

Adrià Ferran, 16

07007 Palma de Mallorca

lilas Balears(España)

Paï kon Moña o
rewión Éppaniola?

Cuando se plantea el tema del nacionalismo, lo primero que
suele venir a la cabeza de aquella o aquel que no se considera
nacionalista (no conozco a ca" que no lo sea, o bien espa-
fiolista "moderado" o bien nacionalista-independentista, es
decir, de una forma u otra tod@s somos nacionalistas), es el
hecho diferencial.

Toda aquella ideologia nacionalista basada exclusivamen-
te en la diferéncia respecto a sus vecinos, deriva inevitablemente
en un régimen más o menos facista, esto no és de extrañar, pues-
to que aquéllos que hacen de su "hecho diferencial" su bande-
ra (CiU, PNV, Liga Norte,...) son de claras tendéncias conser-
vadoras.

Para los nacionalistas de izquierda, la diferéncia existe para
enriquecernos mutuamente, pero no seamos hipócratas, eso será
ast ~elite si las indiscutibles diferencies culturales de cada
país (nade' me va a conVeneti de que soy español, mi país es y
será Andalussia) son comprendidas y respetadas.

No todos somos iguales, todos tenemos los mismos dere-
chos, no se debe confundir una cosa con la otra.

Cuando alguien dice que no entiende cómo puede haber
nacionalistas que reivindican la independencia de un país coma
Mdalussia, que se ha forjado a través de les siglos gracias al
mestizaje, está ignorando del hecho de que cuando se reivindi-
ca la independencia de nuestra Nación, también luchamos" per
al emancipación del resto de países oprimidos bajo el yugo de
les Estados capitalistas.

Queremos relacionar-nos con los países de nuestro entorno
en condiciones de igualdad, y el Estado español no nos va dejar,
como buen siervo que es de la Europa del Capital, por eso no
nos sentimos españoles, por eso no somos españoles. Nación
Andaluza. 12

07008 Palma de Mallorca

ENVELATS BALCÓ - TERRACA - CAPOTES-
ENVELATS PLANS - COBERTORS PISCINA -

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

4s O SERVIAUTO

SERVEI OFICIAL

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

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

7047s ARAGON

TENNIS
SON RIGO

Tennis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Gimnàs

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

°PEL ARENAL S.A.
GENT

S I 4TransMaIIorca

Transports a
Península i Balears

Carrer deis Conradors, 46 • Nau A 1 - Cantonada Muntanya
Telèfons 971 605 097 - 971 604 239 - Fax 971 604 845
07141 POLÍGON INDUSTRIAL MARRATXÍ - MALLORCA

Comprau en aquells comerços on us
atenguin en catalá i presentin

retolació normalitzada

411!
ERC

RESTAURANT S'HOSTALOT
Menú dies feiners: 800 ptes. Cuina Mallorquina

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada

Camí Vell de Sineu, km 5 • Tel. 42 87 12
S'Hosta_lot
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Catal~
Emill PIERA

Cree que els valencians actuals -
excepte UV i una tendència del Bloc
que s'esforça per semblar-se a Con-
vergbncia, i pot ser (100)**41 ho ac,on-
seguebti- no somtlaMISies, enca-
ra que aixé, no vol dir res: tampoc els
alemanys semblaventenir massa pres-
sa en constituir un Estat m 41)
tot d'una que se posaren ala fefttades-
plegaren tal entusiasme que els seus
vals quedaren esquitxats tres vega-

de irinlit PanesP	t tímid i inter-

des Perrelitusiasmanege:	 4elqvuoet

naci°naliPta "sq	In feia

sar, que també aquestauivseogadta tes
ánicoc. Pot pas-

ProPiklanFuster'"anermiatent udteeocsstodertnioomrsperi

SuaY ba"Muñoz

cdael 1CPV:	 alencians

tes	 ntelligen

alaunigta l'ii ens v
.a ser més experac t-és A

ante, el me
do, en un
mostrava davantel
fet que molts naci

tenguin el seu referent futbolístic en
el Barça i no, com seria lógic, per molts
de disgusts que ens dotkés, el Valen-
cia Cnrecentment derrotar pel Valla-
dolid. Per cert, que el futbol ens dóna
més claves: el Valencia es fa el valent
davant el Barla, per() no li sap greu
menjar pols davant l'equipet de José-
unid Aznar.

L'actual ésser col.lectiu valencià
és profundament barcelonista;: la

a Ileror-se a ordaliesaUi-
i llavors itar -malarnern.

el model barceloní; el centre, per a
copiar-lo discretament, i l'esquerra, mes

eixida, o sia, menys donada a dissi-
mular els instints, per a proclamar el
seu amor incondicional a Barcelona.
Els rojos, o sia, els afrancesats d'a-
quest final de segle, en quant llegei-
xen dos llibres -cosa que no sempre
passa- se fan catalanistes per un
malentès. Erl realitat, qui no ens apa-
reix fragant en els somnis humits es
Barcelona, amb la seva burgesia culta
dedicada a sostenir les belles arts,
pera i fins i tot la canaricultura. O sia,
que els nostre catalanisme -fins a la
mort- és un simple atac de modemi-
tal Lo menys nacionalista. II

Fa 5 anys que en Tom Pollex d'Alemanya
regenta la botiga d'informàtica Tom's
Computer a can Pastilla. Tlf. 971 745
162
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Literatura: estil i
expressivitat
PER RICARD COLOM -TLF 964 207607

Fa 3 anys que la Família Collado regen-
ta el Local de Lloguer de cotxes Ruben
a can Pastilla.

Fa 3mesos que en Cristòfor Carmona
ha obert el Taller Toldos Carmona a
can Pastilla. Si heu menester un enve-
lat, o tancar de vidre la vostra terrassa,
telefoneu-li al 971 743 479

Fa 3 anys que n'Erwing Peters d'Ale-
manya regenta l'oficina Multimedia Ser-
vice a can Pastilla. Organitzen tot alió
relatiu a propaganda a periòdics, ràdio,
TV, etc. 971 741 401

"Somni en un llibre tan intens que
pogués contenir tots els elements... Per
exemple, en la primera página, un
resum de l'argument en poques línies
. Ço ens permetria prescindir de tota
articulació narrativa. Allò que hi vin-
dria darrere fos el drama deslliurat de
lligams formals. El meu llibre queda-
va en llibertat de somniar".

(Justine - Quartet d'Alexandria,
Lawrence G. Durrell, 1912-1990,
novel.lista britànic nat a l'Índia colo-
nial.

"Es impossible d'escriure com cal,
en el sentit de la crítica académica, si
hom vol i sap dir més que el que pot
expressar en el llenguatge clarament
articula?.

"De tots els llibres que influeixen
en l'home d'ençà fa segles no n'hi ha
cap que sia una obra mestra literària.
Es que contenen molt més d'allò que
diuen".

(Herman A. von Keyserling, 1880-
1942, científic i filòsof alemany).

"Si els escriptors no llegissin i els
lectors no escrivissin, els afers de la
literatura anirien extraordinliament
millor".

(Giovanni Papini, 1881-1956,
escriptor catòlic florentí).

"En literatura, com en genética, els
mestissatges són saludables".

(André E. Maurois, 1885-1967,
escriptor francés).

"Escrivim amb el cor a la mà.
Demanem a la nostra pròpia cons-
ciència: és just de posar talment al des-
cobert els secrets de la nostra ánima?
El lector no s'adona pas que escrivim
simplement amb tinta. No creu pas que
deixem al descobert els secrets de la
nostra ánima, suposa que ho inven-
tem".

(Jerome Klapka Jerome, 1859-
1925, escriptor humorístic anglès).

"Cal atènyer de ser hom llegit amb
atenció, el dret a l'atenció és alió que
cal conquerir".

(Miguel de Unamuno, 1864 Bilbo-
1936 Salamanca,cscriptor liberal base).

" Laperfecció de l'estil rau ano tenir-
ne. L'estil, com l'aigua, és tant millor
com menys gust fa. Així la perfecció
del pensament i del sentiment és de no
tenir-los, i cavil-lar i sentir alló que pensa
i sent per endins el poble que ens

(Gustave Flaubert, 12.12.1821
Rouen - 8.5.1880 Croisset).

"Copiarpágines d'autors bons ajuda
a descobrir la técnica de l'escriptor".

"A l'època clàssica, per a expres-
sar els matisos més fins als quals hom
arriba després de llargues converses,
el llenguatge esdevé precís, abstracte
i pur. Neix l'esperit clàssic. Però més
avant, encara que el llenguatge segueix
pur i l'estil polit i net, a sota ja no hi ha
res. La temor al mot exacte suprimeix
el contacte amb la realitat".

"Un personatge de novella ha de
quedar simplificat i bastit a fi que hom
el pugui copsar. Els éssers vivents de
la vida real són enigmes perillosos, de
reaccions imprevisibles. Llurs pensa-
ments semblen penetrar-hi i després
fugir com davant drames infinitament
complexos, la fi dels quals no sabrem
mai. El personatge de novella, creat
per una intellgéncia humana, és acces-
sible a una altra intellgéncia huma-
na".

"Cal tenir humor, naturalment,
Per') hem de fer ús del nostre sentit de
l'humor per a evitar la introducció en
la narració de qualsevol cosa que pugui
distreure el lector de la bellesa, del mis-
teri i de la tragèdia de la vida que vivim
en aquest món. Aquell qui sap desar
l'humor amb pany és Ilegit, si ha escrit
bé sens ajut de l'humor, és la máxima
perfecció".

(Antre E. Maurois, 1885-1967,
escriptor francés).

"Alain diu: "Cal que les novelles
sien llargues, a fi que el lector pugui
establir coneixença dels personatges
ficticis" I jo hi afig: "Han de ser, a més
a més, feixugues ".

(Georges Duhamel, 1884-1966,
escriptor i metge francés).

"Cap obra d'art no ateny el seu més
alt grau fins que hom n'oblida l'origen
i la naixença artificial i experimenta la
seva existència com si fos pura reali-
tat.Talment s'esdevé ambTolstoi, i hom
no gosa pas creure que els seus perso-
natges sien pura invenció".

(Stefan Zweig, 1881-1943, escriu
sobre Lev Tolstoi, escriptor vienés).

(En una llarga novella d'aúlla
Pardo Bazán queda cent vegades dit
que un dels personatges és molt gra-
ciós; per?), com que no el veiem fer cap
gràcia davant nosaltres, la novel «la ens
irrita. L'imperatiu de la novella és
l'autòpsia. No res de referir-nos el que
un personatge és: cal que ho veiem amb
els nostres propis ulls". .

"Hom suposa amb matusseria que
la psicologia en la novel.la és la matei-
xa que en la realitat i que, per tant, el
seu autor no pot fer sinó copiar-la. Un
tan barroer pensament sol ser anome-
nat realisme. Les ànimes de la novella
no han pas de ser com les reals, n'hi ha
prou que sien possibles. I aquesta psi-
cologia d'esperits possibles, que he ano-
menat psicologia imaginària, és l'úni-
ca que importa en aquest gènere lite-
rari".

"No pas en la invenció d'accions,
sinó en la invenció d'ànimes interes-
sants veig jo el millor avenir del gène-
re novel«lesc".

(José Ortega i Gasset, 1883-1955,
filòsof espanyolás).

"L'heroi de debe, d'algunes obres
literàries és el lector que se les empas-
sa'.

(Sergi Golwarz).



Fa 18 anys que en Caries Fernández i
el seu fill Caries regenten l'Estanc n.
45 a can Pastilla: el millor estanc de la
comarca de s'Arenal amb humificador
de cigars i tota classe de tabacs i arti-
cles de fumador.

Fa 6 anys que en Juan Toro regenta el
Taller Motor Bom a can Pastilla:
pneumàtics, equilibrats d rodes etc.

Fa 30 anys que la Família Ribera-Agui-
ló regenta la Joieria Maribel a can Pas-
tilla. A més de vendre joies, n'arreglen,
venen piles, etc.

Na Miquela Guasp de Cas Germans, és
la quiosquera més ben tallada de la
comarca de s'Arenal. El seu quiosc és
a la Placa Singladura de can Pastilla.

ue no ens robin la història,

que no ens prenguin la memòria.

JOYENTUT

zactONJWSTA
DE CATALUNYA
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Europa está en mans dels especuladors
El camp, les mines, la pesca,

les drassanes, tots i cada un dels
sectors de producció estan sotme-
sos a una política de destrucció, que
avui s'accelera i s'agreuja arrel de
la crisi capitalista mundial i de les
exigències deis Estats Units a tra-
vés de la Organització Mundial de
Comerç.

A tot Europa, els governs pri-
vatitzen, desmantellen la protecció
social, els serveis públics, realit-
zen una contrareforma laboral rera
altra, ofereixen al saqueig de les
multinacionals la sanitat, l'educa-
ció, el transport, les comunica-
cions

Pretenen acabar amb les con-
questes socials i democràtiques de
quasi dos cents anys de moviment
obrer.

Aquesta destrucció está orga-
nitzada pel Banc Central Europeu,
el Consell de Ministres i la Comis-
sió Europea, institucions no elegi-
des pels ciutadans i que no reten
comptes als ciutadans.

L'euro, el Banc Central Euro-
peu, són totalment independents de
tots els governs europeus, de totes
les institucions europees, depenen
del dólar, de la Borsa de Nova York,
del Govern dels Estats Units. En
definitiva, dels especuladors i les
multinacionals.

Per tal d'arribar a l'euro, han sag-
nat els pa:isos de la Unió Europea
sotmetent les seves economies, els
seus pressupostos estatals, als  "cri-
teris de convergència" del Tractat
de Maastricht. Avui, l'euro se sos-
tén damunt un "pacte d'estabilitat"
signat a Ansterdam, que l'obliga a
reduir el déficit públic a zero i pagar
el deute als banquers, imposa la pri-
vatització, el desmantellament
social, el saqueig de les economies
i les conquistes per part de les mul-
tinacionals.

El Consell de Ministres i la
Comissió Europea completen
aquesta política amb directives
liberalitzadores que imposen el
desmantellament de correus o les
telecomunicacions, directives que
han d'aplicar els governs i parla-

ments de cada país, o que la Comis-
sió aplica a través de les regions i
les ONG' s.

El Consell Europeu de Minis-
tres el formen els caps de govern.
La Comissió Europea la nomena
el Consell de Ministres. Les deci-
sions d'ambdós organismes estan
per damunt dels parlaments i
governs de cada país. Les seves
directives, els seus "plans d'ocu-
pació" , la seva "agenda 2.000"
(pressupost pels anys 2000/2006)
no tenen altre objectiu que impo-
sar el domini de les multinacionals,
sobretot les nord americanes, com
exigeix l'Organització Mundial del
Comerç.

Completa el quadre de l'Euro-
pa de Maastricht la dominació mili-
tar de la OTAN, de la que depenen
a cada país els exèrcits professio-
nals, mercenaris. La OTAN está
organitzant una xarxa de grans
casernes repartides per tot Europa,
una d'elles a Madrid, sotmeses als
generals nord americans.

Cap democracia és possible en
aquest marc establert pel tractat de
Maastricht. Els països europeus no
tenen ni control de la seva mone-
da, ni capacitat pera decidir els seus
pressupostos, ni controlen la seva
defensa. Els seus destins estan en
mans de les multinacionals, dels
especuladors.

Res d'això seria possible sense
el recolzament dels partits que
històricament han parlat en nom dels
treballadors. Ens diuen que s'està
construint Europa, encara que cri-

tiquen un "déficit democràtic" o
algunes polítiques.

No hi ha cap construcció d'Eu-
ropa. Se'ns parla de "cedir sobira-
nia dels estats a Europa", però no
hi ha cap institució europea sobi-
rana.

En nom d'aquesta suposada
"construcció d'Europa" exigeixen
que els sindicats dels treballadors
renunciïn a defensar els drets con-
querits en quasi dos segles de llui-
ta, renunciïn als convenis, al dret
de negociació i de vaga, a les seves
atribucions, per a convertir-se en
agents socials que col.laboren amb
els governs i els patróns en aplicar
tot això. Les institucions europees,
els governs, els partits que les recol-
zen, tenen avui com a primer interés
subordinar els sindicats als plans
de la Unió Europea, que es tant com
dir eliminar la organització inde-
pendent dels treballadors, imposar
el corporativisme, negar els bases
mateixes de la democracia.

Uns instrument central d'aquest
dispositiu és la regionalització que
des de Brussel.les es promou en nom
de "l'Europa de les Regions", clan
pera trencar les conquestes socials,
les organitzacions dels treballadors,
i facilitar el domini de les multina-
cionals. Alguns vesteixen aquesta
volta al feudalisme de "sobirania
compartida", peló és la negació de
tota sobirania de les nacions i els
pobles d'Europa.

Jo afirm, des de la planes de L'Es-
tel, que Europa són les seves con-
questes socials i democràtiques del

moviment obrer i dels pobles i
nacions del continent, emancipats
de l'euro, de la Organització Mun-
dial del comerç, de la OTAN i de
tot el muntatge antidemocràtic impo-
sat pel Tractat de Maastricht.

Contra el Banc Central Euro-
peu, els treballadors hem de defen-
sar: El dret de tots a un vertader tre-
ball amb un vertader salari i una
vertadera protecció social. El dret
a la lliure negociació, el dret a la
vaga, el paper dels sindicats com a
representants dels interessos dels tre-
balladors i no dels suposats inte-
ressos generals, que són els dels ban-
quers i les multinacionals. El dret
de tots els pobles d'Europa a la sobi-
rania, a l'autodeterminació, que sols
es possible alliberant-los de la dic-
tadura de les multinacionals orga-
nitzada a Maastricht.

La Monarquia, la seva Consti-
tució, ens han sotmès a la destruc-
ció que organitza Brusselles. Ens
han sotmès a la OTAN. Han negat
el dret de l'autodeterminació, la
sobirania dels pobles d'Espanya.

La supervivència dels treballa-
dors i els pobles, el futur de la joven-
tut, exigeix espolsar-nos aquest jou
de la Monarquia, la OTAN i la Unió
Europea. Els pobles d'Espanya han
de decidir lliurement els seu futur,
amb els altres pobles d'Europa.

Pere Felip i Buades

ift
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Sra.
Ministra,

No hi pot haver una
història d'Espanya

unitària, la història de
Catalunya no és la

història de Castella.

Sra.
Ministra,

A la península Ibérica
no hi va haver una

Reconquesta. N'hi va
haver, com a mínim,
dues: la de Guifré el

Pelós i la de Don Pelayo.



Memòria del
En el decurs de la Guerra Civil Espanyola foren molts els voluntaris d•arreu del

món que acudiren al camp de batalla per tal de defensar les democracies
occidentals contra el feixisme a les hores amenaçant i dominador. Les casernes
de la República es convertiren així en l'habitatge de moltes ètnies i llengües,

totes elles unides en front de l'enemic comú.

Voluntaris Jueus a la
Guerra Civil Espanyola
PER MARINA FERRA A-HAMELYNCK

Internacionalisme Solidari:
Estrangers Vorasters morts per la Llibertat de Mallorca

Llegint el llibre de l'historiador Josep Mas-
sot i Muntaner Els escriptors i la guerra civil
a les Illes Balears (vegeu el capítol "Els estran-
gers i l'expedició de Bayo") podrem constatar
l'enorme repercussió que la lluita del nostre
poble contra el feixisme tengué arreu del món.
Malgrat que l'expedició de Bayo fou organit-
zada des de la Generalitat de Catalunya (per
això el govern central de Madrid no en volia
saber res, i Azaña, a les seves memòries, escriu
sovint contra " el intento de reconstruir la Gran
Catalunya"), el cert és que milers de volunta-
ris catalans i forasters s'hi apuntaren per a venir
a les Illes per alliberar la nostra terra del jou
caciquil i del nacionalcatolicisme aliats amb
els botxins de la dreta falangista.

A part dels
etc) que donare
nacional i socia
nalitats vengue
a lluitar contra
i Muntaner cre
manys, frances
més d'un cente
de l'historiador
francés, Jacqu
les Brigades In
solidària de do
poble de les Ill
sos nomien Al
fessió i l'altre,
Renault. Tots d

rs de forasters (espanyols,
t vida per la nostra llibertat
;trangers de diverses nacio-
, amb l'expedició de Bayo,
iazifeixisme. Josep Massot
ue aquests estrangers (ale-
anglesos, etc) degueren ser
I Aquesta és l'opinió també
Inuel Cruells. Un escriptor
elperrie, en un llibre sobre
tacionals, parla de la lluita
, munistes francesos amb el
Aquests voluntaris france-
1 Brugéres, paleta de pro-
erre Rósli, mecànic de la
engueren a Mallorca acom-

panyats de dos voluntaris eslaus, el nom dels
quals no coneixem. Brugéres morí més enda-
vant (el 16 de febrer de 1937) a la batalla del
Jarama, i fou exalçat com a heroi.

Se sap també la participació en les milícies
antifeixistes que desembarcaren en el Port de
Manacor d'alguns polonesos i italians. Igual-
ment hi ha proves de la participació  solidària
d'anglesos i alemanys. Nat Cohen va ser un
d'aquests britànics idealistes que, juntament
amb Sam Masters, fundaren la Tom Mann Com-
pany que lluità contra els feixistes al front d'A-
ragó. Fent costat a Nat Cohen, vengué a
Mallorca un altre jueu londinec anomenat
Richart que va ser ferit en un pulmó. En total
se sap d'uns dotze comunistes anglesos (el grup

de Nat Cohen) que lluitaren per alliberar les
Illes.

Sabem igualment la sort trágica d'una jove
parella d'alemanys que desembarcaren a Mallor-
ca fent costat a les milícies i a l'exèrcit de la
República. Ella era una al•lota de dinou anys,
filla d'un professor de la Universitat de Düls-
seldorf. Nomia Margaret Zimbal i hi vengué
acompanyada amb un jove amic, alemany, que
morí lluitant contra els feixistes a Portocris-
to. Aquest heroi de la llibertat s'anomenava
Bibbel. Margaret Zimbal morí al cap de pocs
mesos, al front de Saragossa, Iluitant contra
Franco.

El llistat de forasters i estrangers que dona-
ren la vida per la llibertat de la nostra terra

podria allargar-se fins a omplir un llibre. Mas-
sot i Muntaner ens recorda els noms del boxa-
dor cubà Jack Contray, del portugués Joao
Augusto das Neves, d'un milicià austríac dels
quan només sabem que s'anomenava Karl...
José Pérez Vengut, capità feixista, escriu que
un dia detingueren "un turco y un catalán".
Aquest capità ordenà de seguida que fossin
executats. En el vaixell-hospital Marqués de
Comillas hi havia dos metges peruans (Jorge
Jarufe i Félix Denegri) i diverses infermeres
franceses. No hem d'oblidar tampoc el perio-
dista Guy de Traversay, redactor en cap del
diari parisenc de dreta L'Intransigeant, mort
pels feixistes el 17 d'agost de 1936. (Fons de
Documentació Antifeixista-FDA). Q
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Rubinst
i Misha Shapi

un comissari polític: Misha Reg
anteriorment capità, cap de la `B
win'".

A la guerra civil espanyola,
entre els voluntaris de les anome-
nades "Brigades Internacionals" hi
havia aproximadament uns 7.758
voluntaris jueus entre les distin-
tes unitats i grups. La majoria de
voluntaris hebreus procedien de
Polònia amb un total de 2.250 sol-
dats, és a dir un 45% dels polo-
nesos participants. Altres països
de procedència eren Estats Units,
França, Gran Bretanya, Palestina,
HongriaJugoslávia, Austria, Txe-
coslovàquia, Canadá, Itàlia, etc.
Comptant els que indiscutible-
ment són jueus, per la qual cosa
hem de suposar que hi havia un
nombre més alt de participació isra-
elita, tenint en compte els que
tenien el llinatge canviat pels seus
avantpassats, sobretot els que
venien de França i Estats Units.
Per això resulta més fácil localit-
zar els que venien dels països de
l'est (estimacions de Josef Toch).

Lleó Azerrat Cohen, més cone-
gut durant la guerra pel pseudò-
nim de "Ben Krimo", declarava al
diari "Catalans" de Barcelona, el
30 de juny de 1937:

"No se si será oportú parlar dels

jueus que lluiten a Espanya a les
Brigades Internacionals... Jo cal-
culo que deu haver-n'hi uns sis mil."

De Terra Santa vingueren uns
400 soldats aproximadament.

Aquests al.lots valents desta-
caren pel seu coratge i esperit
d'organització, ja que molts van
arribar a ser oficials. Podem posar
com exemple a Dave Reiss, Aaron
Lopoff, R.H. Merriman, Dave
Dom, Hans Amlie, Leonard Lamb,
i Milton Wolff, que comandaren
en èpoques distintes, una unitat de
la "Lincoln Batalion". Segons
Josef Toch , a cap unitat -batallons
o brigades- hi havia tants coman-
dants i oficials jueus com a la "Lin-
coln".

Dins el voluntariat soviètic
també destacaven els generals G.
M. Stern, Jacob Smitkewitch, Kle-
ber (Lazar Stern)Orlov, Berzin, i
molts d•altres...

Del total de voluntaris esta-
dounidencs (3.200), els hebreus
suposaven un percentatge del
40%(1236).

Al batalló "Dombrowski" el
percentatge de jueus augmentava
a mesura que s'anava pujant dins

la jerarquia militar. Benjamin Bal-
boa, d'brigen sefardí, sub oficial
de la Marina espanyola, que s'en-
carregava del servei de telecomu-
nicacions a Ciutat Reial, va ser con-
siderat com un heroi per les for-
ces republicanes, ja que el 17 de
juliol de 1936, havent rebut el mis-
satge de cridada a la sublevació
dels seus superiors, va desobeir l'or-
dre i el que va fer és posar-se en
contacte amb algunes unitats navals
de la Mediterrània demanant als
homes de la tropa i als marins que
s'apoderassin dels oficials i pren-
guessin el comandament de les
naus, la qual cosa va afavorir els
republicans i el retard de les tro-
pes franquistes que s'havien de tras-
lladar del Marroc cap a Espanya.

Com a voluntaris de sanitat des-
taquen un gran nombre de metges
i infermeres jueus. Per exemple
dels cinquanta metges polonesos
voluntaris, quasi tots excepte un
eren jueus. 26 dels Estats Units
també ho eren. Ja no diguem el
nombre d'infermeres jueves arri-
bades des de moltes contrades:
Estats Units, Bélgica i França, en
particular.

Gina Medem, autora d'un lli-
bre editat pel Comissariat Gene-
ral de les Brigades Internacionals,
el 1937 a Madrid: "Els Voluntaris
de la Llibertat", diu a propòsit dels
doctors, infermers i xofers jueus:
"Els noms dels doctors Barski,Poz-
ner, Friend, Ettelson, Stadt, Kee-
ping, Zaidman, Goldstrajch, Bush,
Jungerman, Grisza, Kuba, Rob-
bins, Sollenberg, que canvià a la
batalla el fusell pel bisturí, i Heil-
brunn, així com les infermeres
Marcelle, jueva de l'África del
Nord, de la negra Salaria, de Rosa,
jueva americana, de Nurié, jueva
espanyola, i de les seves innume-
rables col legues..."

Els jueus van formar la seva
pròpia unitat, la companyia "Naf-
talí Botwin", del batalló "Palafox".
Aquesta companyia participà als
combats a "Sierra Quemada", a
Serra Cavalls a Lleida, a Mesqui-
nesa, i fou una de les primeres al
pas de l'Ebre. La seva història está
íntimament lligada a la de la Bri-

gada Dombrowski. Tenia un
grup esportiu, un grup teatral,
un himne, i un diari en yidish.
Toch escriu a propòsit d'aques-
ta companyia: "El 12 de desem-
bre de 1937 nasqué l'única unitat
jueva, la 'Botwin' que comptava
al principi amb vuitanta membres
i es formà a Tardientes, a cent
metres de les trinxeres enemigues.
Dos mesos més tard amb l'arriba-
da de nous voluntaris, el seu nom-
bre ascendí a 152. Va estar
a Extremadura i al Front
de Terol, on al final de
la primera jornada
de combat, dels
123 membres de
la 'Botwin' que-
daven amb vida
62; entre els cai-
guts, el cap de la
unitat, Karol Gut-
man al que succeí
Michael Reger.
Dos dies més tard,
la companyia
arribà a Aragó on
fou completada amb nous
elements, prenent part a la
gran ofensiva franquista de març
a maig de 1938 a Lleida... Cai-
gueren llavors dos caps Lleó

NT

Al camp de
Saint Cyprien, als Piri-

neus Orientals foren internats
86 oficials i soldats de la "Bot-

win", amb la resta de l'exercit  repu-
blicà vengut.

Molts d'aquests valents conti-
nuaren la seva lluita ala segona gue-
rra mundial. Així trobam a Andre-
zej,(el seu nom vertader era Pinkus
Cartin ) com un dels organitzadors
de la rebel.lió del guetto de Varsò-
via. Un altre Szyr fou vice primer
ministre de Polònia, el 1945. Q

El febrer de 1915,l'editorial
barcelonina edicions Proa
publicava la meya novel•la "No
Passaran", finalista en el premi
Sant Jordi l'any anterior . Aques-
ta és la història de dues gene-
racions enfrontades de soldats,
voluntaris nord-americans a
Espanya. La primera, els bri-
gadistes internacionals de la
Abraham Lincoln que vingue-
ren el 37 per ajudar a la Repú-
blica a la Guerra Civil. La sego-
na generació, la dels soldats ian-
quis que durant la dictadura
franquista instal•laren aquí les
seves bases aèries, navals i de
radar. En uns es mou l'esperit
romàntic i dolorosament tràgic
de la nostra contesa. "No Pas-
saran" era la divisa d'aquelles
brigades i anys més tard fou
també el tema de les bases con-
juntes hispanoamericanes a la
década dels seixanta. La docu-
mentació emprada és molt
diversa. La meya experiència
personal fent feina com a per-
sonal civil a una base ameri-
cana de radar el 1963, el testi-
moni de primera ma d'un bri-
gadista que es salvà de ser afu-
sellat i que va poder narrar-me
moltes de les seves vivències.
La brigada "Abraham Lincoln"
no fou realment una brigada
sinó un batalló, al que després

s'uniren altres dos grups de
combatents, alguns canadencs
formant part del batalló "Geor-
ge Washington", i "Mackenzie-
Papineau". La seva base d'en-
sinistrament, durant la seva
permanència a Espanya, els
anys 37 i 38 fou el poble Villa-
nueva de la Jara, prop d'Alba-
cete. Fa alguns anys, quan enca-
ra no existia democràcia en
aquest país i determinats testi-
monis no podien ésser revelats,
Ferrà conegué a Fornalutx a
Andreu Garcia Bohorquez, "El
Viejo", que havia combatut
juntament a aquella brigada i
que narrà a l'autor moltes de
les seves vivències, sempre
acompanyades d'un bon nom-
bre de detalls. L'himne d'a-
quells voluntaris era "La Inter-
nacional", malgrat que existien
cançons de campanya inspira-
des en el folklore americà com
la música del "Red River
Valley" que compararen al Jara-
ma. A l'obra figura una àmplia
relació d'aquells combatents
com Steve Nelson, Joe Dallet,
Martin Hourihan, Mirko Mar-
kovich, Robert Merriman, Mar-
tin Thompson, el capità texà
Phil Detro, el comandant d'a-
metrelladores Milton Wolf, els
amics de Hemingway Freddy
Keller i Johny Tenakis, i entre

Com i perquè vaig
escriure "No passaran"

PER MIQUEL FERRÁ 1 MARTORELL, ESCRIPTOR

ERNACIONALS

MR. RICHARD SHEEPSHANKS
Y

MR. BRADISH JOHNSON
CORRESPONSALES DE GUERRA

fallecieron en cumplimiento de su deber profesional
el tio 3t de diciembre dt 1937, el el frente de Teruel

R	 1. P
La Delegación del Eotado para Prensa y Propaganda, el jefe y oficiales de

Prensa extranjero, le Asociación de la Prensa de Zaragoza y compelieres
corresponsales de guerra,

Tienen el honor da iftvitar a los periodistas uragounos y al pú-
blico de este ciedad, al acto del sepelio g» tasará lugar hoy, domin-
go, a las once y media de su Mitil311, desde la Facultad de Medicina.

molts més com cas curiós, el
fill de l'escriptor Ring Lardner,
que morí al darrer combat. Esti-
gueren a Jarama, Brunete, Terol,
a l'Ebre...

La presència d'informadors,
intel•lectuals, escriptors, o sim-
plement aventurers fou nom-
brosa . Així, juntament a Ernest
Hemingway i la seva compan-
ya d'aquells dies na Marta Hell-
horn, es comptaven periodis-
tes com Tom Delmer, Henry
Btickley, Herbert Matteus, Vi-
cent Sheean o fotògrafs com
Bob Capa o escriptors com
Alvah Bessie,James Lardner,
Evan Shipman (ferit a Brune-
te), i principalment John Dos-
passos, que segons tots els indi-
cis visità Mallorca durant
aquells anys. També hi hagué
pilots americans, a la manera
d'aquella esquadreta Lafayet-
te de 1918, només que ara es
tractava de moderns Polikarpof
"Rates" o "Xatos" i des d'on
s'han perdut nòmines comple-

tes, traurem per un testimoni,
els llinatges de dos d'ells , Tin-
ker i Baumler. Però n'hi havia
més entre pilots russos com
Kosakof o espanyols com San-
tamaría.

Un altre aspecte d'aquest
tema estudiat, és l'intrigant
assumpte de l'espionatge i dels
agents americans que a l'es-
tranger gestionaven el submi-
nistrament d'armes, de que-
viures i medicaments a la zona
republicana. El més destacat de
tots ells era Louis Fisher, perio-
dista i ex-intendent de les Bri-
gades Internacionals, que en
contacte amb el coronel Casa-
do, dirigia des de la seva seu a
l'hotel Lutetia de Paris, una
organització dedicada a la com-
pra d'armes i difusió de pro-
paganda republicana. També
realitzà feines de recolzament
a Londres Donald Darling,
associat amb una senyoreta
americana de la que no hem
pogut sabre el nom. Q
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Fa un mes que en Jaume Oliver de can
Barraca ha obert la botiga Confort I Des-
cana a la Plaça Singladura de can Pas-
tilla.

Na Francesca Iglesias és la senyora de
l'Hotel Delfín a la Ribera de can Pas-
tilla. Hotel d'una estrella, 42 places, dut
per ella i els seus tres fills Bartomeu,
Josep i Cristina -el seu home Josep
Vallespir des Coll d'en Rabassa morí jove
ara fa dos anys- és un lloc ben acolli-
dor amb terrassa restaurant damunt la
mar oberta al públic. Se menja a la carta
per una mitjana de 2.500 ptes.

N'Antoni Torres és l'amo jove del Rent
a Car Uno a la barriada de les Mera-
velles de s'Arenal. És afeccionat moto-
ciclisme i el surfing.

Fa un any que n'Andreu Muinha de Bons
Aires regenta el Souvenir Lauchas
(lauches son rates en la !lengua deis
nadius d'Argentina), a ses Fontanelles
de can Pastilla. La seva  sòcia és na Mar-
cela Alessio d'Argentina.

Actualment, a través de discur-
sos més o menys enganyosos, s'es-
tan oposant els conceptes de democrà-
cia i de nacionalisme, i, fins i tot, en
alguns casos, el primer d'aquests
conceptes amb el concepte d'identi-
tat. D'una manera potser massa evi-
dentment tramposa, s'està parlant
que -sobretot al País Basc- existei-
xen partits "nacionalistes" i partits
"democràtics". Alguna vegada aques-
ta terminologia s'està fent servir
també en relació al Principat de Cata-
lunya. En oposar "nacionalista" a
"democràtic", d'una manera extre-
madament perversa, hom suposa que
partits com el PNB, EA, CDC o ERC,
per posar-ne només quatre, no són par-
tits "democràtics", perquè efectiva-
ment estan per assolir més quotes d' au-
togovern per als seus respectius paï-
sos. O perquè consideren que Eus-
kadi o Catalunya són nacions. Els par-
tits "democràtics", en canvi, serien
aquells que consideren que la nació
de tots plegats és E'spanya.

El senyor Lluís Jou, director gene-
ral de Política Lingüística de la Gene-
ralitat de Dalt, no ha vengut a Eivis-
sa a presentar l'Hora mágica, de Josep
Planell s. Finalment, n'Isidor Marí s'ha
encarregat de presentar el llibre del rec-
tor de Sant Rafael. Segons la versió
oficial, Lluís Jou Ola posat sobtada-
ment malalt; extraoficialment, sabem
que s'ha sentit pressionat i ha renun-
ciat a desplaçar-se a Eivissa, a•egant
una excusa no gaire original. La font
de la pressió, la desconec: no sé si la
instigació ha partit d'Eivissa, de Mallor-
ca, de Barcelona° de les freixures d'en
Jou, que es pot haver aporugat a mesu-
ra que s'atracava el dia d'agafar l'avió.

Però tant se val, perquè per al cas
és el mateix: el director general de Poli-
tica Lingüística de la Catalunya ferma
(?) no s'ha atrevit a presentar el llibre
d'un' capellà a Eivissa. Convé prendre'n
nota i reflexionar sobre la presumpta
fermesa que caracteritza -diuen- el moll
de l'os de la nació catalana. Ara ve a
tomb recordar que la Plataforma per

La trampa no pot ser més evident.
S'assimila "democràtic" a naciona-
lista espanyol -o estatalista, o com se
Ii vulgui dir, que ara la terminologia
ja está extraordinàriament embolica-
da, i l'embolic fa fon-, mentre que
"nacionalista" implica "antide-
mocràtic", o, com a mínim, "no
democràtic".

Algú pot pensar, realment, a hores
d'ara, que l'EuskoAlkartasuna de Kar-
los Garaikoetxea és menys "democrá-
tica" que el PSOE de Borrell? O que
la CDC de Jordi Pujo] té uns índexs
de conviccions democràtiques per
sota del PP d'Aznar?

Alió en qué ens hauríem de fixar,
quan apareixen aquest tipus de ter-
mes manipuladors, és en qui els uti-
litza. Qui parla de partits "democrá-
tics" enfront de "partits nacionalistes"?
Qui fa servir una terminologia d'a-
quest tipus alió que pretén fer és des-
qualificar, amb arguments fraudu-
lents, els contrincants polítics. I això
no constitueix precisament cap prác-

la Llengua d'Eivissa i Formentera con-
vidá en dues ocasions en Lluís Jou a
Eivissa per fer-hi unes conferències
sobre normalització lingüística. La
primera vegada no vam rebre cap res-
posta, i la segona invitació la va decli-
nar amablement. El que sí vam acon-
seguir, més tard, és que ens lliurés una
remesa de lèxics específics sobre acti-
vitats professionals diverses. 1 ben
agraïts que n'estam. Per?) venir a par-
lar, a Eivissa, de problemes que com-
partim amb el Principat de Catalun-
ya, i reflexionar conjuntament sobre
les mesures que podríem prendre...
això ni somniar-ho.

I ara, ni venir a presentar un 'libre
inofensiu -no fos cas que el fessin par-
lar de qüestions extrafiteráries i algú
l'acusás d'ingeréncia! Tot plegat, llas-
timós. És molt trist que un polític català
no gosi desplaçar-se i expressar-se lliu-
rement pel seu país (el país de la gent
que parlam català), i en canvi no ten-
gui inconvenient a viatjar a Madrid sem-
pre que calgui i a explicar el que sigui.

tica gaire acceptable, des d'un punt
de vista estrictament democràtic.

Com no sigui que alguns essen-
cialistes -l'espanyolisme, des del 98
del segle passat, és brutalment essen-
cialista- espanyols pensin que el fet
de ser demócrata i el fet de voler el
manteniment del' actual estructura de
l'Estat espanyol van lligats d'una
manera indissoluble. Que vendria a
ser aproximadament el mateix que
aquella idea joséantoniana que Espan-
ya ja existia des de l'època en qué Déu
va concebre que havia de crear l'U-
n ivers . Aproximadatnent.

Un essencialista espanyol -de Ili-
natge Sancha, extremista, trist teorit-
zador de la inferioritat intel «lectual de
les dones (a través d'un pamflet infu-
mable)- ha afirmat a les pàgines de
D.I. (18 de març) que les accions de
la Plataforma per la Llengua són com-
parables a les que realitzaven els nazis
i els feixistes abans de la segona gue-
rra mundial. L' intent de desprestigiar,
de carregar-se d' un cop de ploma ini-

Dinou anys de govern convergent no
han servit per restaurar la consciència
de país: el regionalisme (amb les inhi-
bicions consegüents) continua clavat
dins el cervell dels "nacionalistes" que
manen en el Principat. Naturalment,
l'autorepressió catalana té el seu corre-
lat en la desinhibició d'un nacionalis-
me espanyol que disposa de potents
altaveus i repetidors, i que vessa per
tots costats: Aznar no es talla un pèl i
ve a estiuejar a ca nostra, a Castelló;
la casa reial tampoc no té manies i a
l'estiu senyoreja per Mallorca, on una
caterva d'empresaris els fan, servils,
el besamans; i, per no deixar un pam
de territori sense espanyolitzar, han anal
ben vius a casar una infanta a Barce-
lona.

Constatant això, no fem sinó des-
cobrir la sopa d'all. La por d'en Lluís
Jou és filla del pujolisme, que es basa
en la renúncia de Convergència i Unió,
pels volts de 1978, a assumir l'àmbit
nacional dels Països Catalans com a
marc d'acció política (Jordi Pujol ha
fet més visites oficials a Galícia que
al País Valencià). L'aprensió dels
"nacionalistes" conservadors del Prin-

ciatives cíviques en favor de la llen-
gua, és més que evident.

Només, emperò, ens dóna peu a
un comentan elemental. L'identita-
risme nazi no era democràtic, perquè
no hi cabia tothom. Si eres jueu, con-
demnat. Si no havies nascut a Ale-
manya, inferior. Si la teua raga no era
germánica, per sota seu!

La rala, el lloc de naixement, el
color de la pell són uns referents d'i-
dentitat no democràtics. Evidentment.
Ningú no pot escollir allí on naixerà
o quin será el color de la seua pell. La
llengua, en canvi, constitueix un refe-
rent identitari plenament democràtic.
Hi cap tothom, dins aquesta casa
comuna que és la comunitat lingüís-
tica catalana. Fli caben els blancs i els
negres, els nascuts a Europa i al nord
d'Àfrica i a la resta del món. Hi caben
els catòlics i els protestans, els budis-
tes i els mahometans, i els agnòstics...
Hi caben els catalans de naixement i
tots els que no ho són. Hi cap tothom,
sense cap tipus de discriminació ni de
desqualificació per cap motiu que
tengui a veure amb la seua condició
personal. I hi caben només de voler-
ho. Basta fer un petit esforç i adoptar
aquest magnífic mitjà d' intercomu-
nicació i de creació del món que és la
llengua catalana. I/

cipat a pensar i actuar en clan nacio-
nal contrasta amb la práctica política
del Partit Nacionalista Basc, que sap
que Navarra és ca seua i per tant fa
política a ca seua. El rendiment polí-
tic dels dos plantejaments és d'  allò més
visible: a Euskadi, el procés de recons-
trucci6 nacional está força avançat, i
el tren de la independència s'olora a
prop; als Països Catalans, en canvi,
tenim el país més verd que no ho esta-
va als anys setanta, perquè els que més
possibilitats tenien de fer-lo madurar
s'han adormit a la palla... i per tant
tenim tots els números per perdre el
tren de les independències que a hores
d'ara s'estan cuinant a l'Europa occi-
dental.

Però no hem de desesperar: la dreta
"nacionalista" catalana encara és a
temps de rectificar, i l'esquerra, de fer-
se més nacional; i, encara que perdem
el tren que s'acosta (en van tres o qua-
tre, de trens perduts) la via hi será -ho
recordava en Josep Guia, en el darrer
Sopar amb Estrella-, i nosaltres també
hi serem.

Joan Cabot

Identitat i democràcia
BERNAT JOAN I MARI.

PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS 1 PITIÜSES

Regionalistes i trens perduts
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Refugi i museu alhora,
on podrá vos té tastar

la cuina d'aquesta
comarca del País Valencià.

Plaça Major
Telèfon (96) 588 42 29

03518 TÀRBENA
1.0 Marina - País Valencia

BAR • RESTAURANT

Netejes Trèvol
Pisos, locals, oficines, comunitats, autocars,
bars, discoteques, embarcacions, obra nova,

vidres, poliment de trispols...
Carrer Capità Ramonell, 38. Tlf. 971 279 999 Es Molinar

Fa 15 anys que en Paco Alarcon regen-
ta el restaurant la Panocha del Macho
a la barriada de ses Fontanelles. Se
menja a la carta per una mitjana de 2.000
ptes.

Fa 20 anys que en Manu Guijarro regen-
ta la botiga de lloguer de cotxes Autos
Konik a la barriada de ses Fontanelles.

Fa 5 anys que en Lluís González de Cas-
tella regenta la botiga de cerámica lila
Mágica a la barriada de la Ribera de
s'Arenal. Us recomanam visitar la seva
botiga per decorar ca vostra amb cerá-
mica romana mallorquina.

Fa 3 anys que na Crista Tiska d'Alemanya
regenta la Consulta de Pedicura Medi-
cinal a la barriada de la Ribera de s'A-
renal. El seu teléfon, 971 262 239
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Els casos Pinochet i Milosevic han
determinat canvis importants en la per-
cepció de qüestions considerades into-
cables. El govern espanyol s'hi ha vist
implicat sense altematives de poderesca-
polir-se d'assumir un cert compromís
a nivell internacional, tot i que les decla-
racions d'importants dirigents del propi
PP deixin translluir un cert desencant
pel càstig imposat als genocides.

Els dos casos -amb les distàncies
que calgui- tenen més en comú del que
sembla. En primer lloc, es tracta de l'ac-
tuació del que podríem denominar
" ordre internacional" (així, entre come-
tes) sobre individus que fins fa poc par-
ticipaven del propi sistema que ara els
acusa o els agredeix. En segon lloc, en
ambdós casos les estructures de poder
dels seus propis països els donen suport
i consideren que tot el procés es fona-
menta en una intolerable ingerencia
estrangera en afers d'ordre estricta-
ment intern que ha de resoldre el "poble"
propi.

El principi de la no ingerencia sem-
blava gairebé intocable quan la violen-
cia no traspassava les fronteres d'un estat
sobirà amb cadira al fòrum de l'ONU.
El cas de l'Iraq es va justificar, així, com

Durant aquestes darreres setmanes
(fins i tot durant aquests darrers mesos)
el conflicte escolar constitueix materia
noticiable sovintejada a les pàgines de
la premsa local d'Eivissa. Efectiva-
ment, hi ha centres que es caracteritzen
per un grau elevat de conflictivitat i sem-
bla que, almenys fins ara, no s'ha arri-
bat a trobar una solució adequada a aquest
problema.

Al nostre entendre, la contlictivitat
social que es manifesta als centres d' en-
senyament té el seu origen en causes
alienes al propi sistema d'ensenyament
-en alguns casos- o internes del siste-
ma (en d' altres), que, en qualsevol cas,
abasten un espectre moltíssim més
ampli que no la pròpia institució edu-
cativa.

Per un cantó, s'ha apuntat el pro-
blema de la massificació. Aquest resul-
ta inqüestionable i no ens hi estendrem.
La massificació produeix estrés, agres-
sivitat, malestar i, en conseqüència,
problemes disciplinaris. L' equació cen-
tre.excessivament massificat igual a cen-
tre conflictiu pràcticament funciona
sempre. És, per tant, una urgencia que

una vulneració d'aquest principi, ja que
la seva ingerencia a Kuwait justifica-
va directament la intervenció interna-
cional -tot i que sapiguem que.el petro-
li hi té molt a veure. La intervenció -
en principi unilateral per part dels
USA- a Bósnia es pot interpretar com
una resposta estratégica fonamentada
en principis d'ordre religiós. El cas dels
kosovars, emperò, s'assembla una mica
més al dels kurds, si bé els primers tenen
la majoriadels seus connacionals a l'es-
tat sobirà d'Albània i els darrers estan
sotmesos a diversos estats i no comp-
ten amb cap aliat reconegut per les ins-
titucions internacionals.

La constitució espanyola també
recull l'esperit de Serbia o Turquia, quan
a l'article 1.2. diu que la sobirania nacio-
nal resideix en el poble espanyol, del
qual emanen els poders de l'Estar , reblat
amb l'article 8.1, segons el qual "les
Forces Armades (...) tenen com a mis-
sió (...) defensar-ne la integritat terri-
torial i l'ordenament constitucional". 1
aquí és on cal encabir les declaracions
del president Matas, que constantment
-com altres dirigents del PP i del PSOE-
pretén distingir entre estatalistes (demò-
crates) i nacionalistes (violents), tot i

les institucions responsables facin tot el
que sigui possible perquè, per exemple,
els instituts que hi ha projectats per a

illa d'Eivissa es construeixin tan aviat
com sigui possible.

Aquest factor és exogen a la tasca
mateixa que duen a terme els ensen-
yants. Cal que els poders públics actuïn,
però els professionals del ram no hi poden
fer gran cosa.

En segon lloc, podem apuntar-hi el
desarrelament. A la nostra illa -encara
en major mesura que no a la resta de
l'arxipèlag balear- s'ha produït, durant
les Ultimes décades, un canvi poblacional
extraordinari. Avui dia, la meitat de la
població eivissenca o no és d'Eivissa o
té les arre¡s fora (o, directament, no té
arrels enlloc i.es troba en una mena de
situació desintegrada que poc afavoreix
cap tipus de comportament civilitzat).
Això fa que Eivissa constitueixi una mena
de societat dividida en illesdiverses, molt
mal connectades (o del tot desconnec-
tades) entre elles, que Iluny que donar
lloc a una societat ben estructurada fan
una mena de melting-pot que encara no
se sap gaire bé on anirà a parar.

que això no acabi de quadrar amb el
fet que qui més qui manco és nacio-
nalista, amb la diferencia que el nacio-
nalisme espanyol s'ha mostrat històri-
cament envers nosaltres com un nacio-
nalisme agressiu (semblant al de Ser-
bia i el de Turquia) i el nacionalisme
català ha estat un nacionalisme de
carácter defensiu.

Si hagués estat en mans dels espan-
yols o dels francesos la decisió &in-
tervenir contra Serbia, els albanesos
kosovars haurien desaparescut del mapa,
la qual cosa haurien celebrat els estats
poc democràtics que ens controlen
com un important "aviso para nave-
gantes". Però el vent no sempre bufa
de popa i ara els nacionalistes espan-
yols han de navegar entre el suport a
l'OTAN ¡les simpaties cap al naciona-
lisme serbi, ja que no es poden posar
a aplaudir els intents d'un poble que
pretén decidir el seu propi destí (seria
tirat pedres sobre el propi terrat). La
sortida l'han trobat en l'equilibri entre
la mitja dotzena d'avions de combat que
participen en les operacions de l'OTAN
i la publicitat mediática favorable als
serbis i el seu "orgullo patrio", la seva
defensa de la "sagrada unidad de la

Tenim al nostre davant un factor en
el qual sí que poden intervenir els pro-
fessionals de l'ensenyament. La solu-
ció a aquest segon problema és la cons-
trucció d'una escota ben arrelada al medi,
amb un model clar i uns objectius ben
establerts, que funcioni en català i que
integri els nostres joves en la societat
eivissenca i en la cultura que ens és prò-
pia.

Un tercer factor -i no el menys
important- és com ha afectat el canvi
econòmic aquells sectors que més se
n'han beneficiat. Una part de la socie-
tat eivissenca ha guanyat diners fàcil-
ment, sense haver de passar per cap tipus
de seas que comportás una minora cul-
tural. Al contrari, gent amb un bagat-
ge de cultura formal ben esas comp-
ta amb un feix de milions de pessetes.
I això, inevitablement, intervé en la con-
sideració que els joves tenen en rela-
ció a l'adquisició de coneixements i de
cultura formal. Es tracta, en aquest ter-
cercas, de les víctimes d' un canvi extra-
ordinàriament mal paït, en qué el benes-
tar material no concorda en absolut amb
un grau semblant de qualitat de vida

patria" i la seva voluntat de lluitar fins
"la última gota de nuestra sangre". Us
recorden res totes aquestes expres-
sions? Els mitjans de comunicació
espanyols no es cansen de repetir-les
posades en boca de serbis. Com actua-
rien aquests mateixos mitjans si nosal-
tres féssim un discurs semblant en rela-
ció al bressol de la nació catalana que
és la Catalunya Nord?

En relació al cas Pinochet, els
anglesos també condemnen a mitges
l'actuació genocida de Pinochet: Ii agra-
eixen el seu ajut en la guerra de les Fal-
kland i a la vegada aconsegueixen man-
tenir el seu prestigi com a defensors
dels drets humans i d'un sistema polí-
tic que lluita contra la tirania. Com els
espanyols, també juguen amb dos
comodins, amb la diferencia que en el
model anglosaxó la intervenció inter-
nacional per motius humanitaris resul-
ta moderadament creible i en el model
francoespanyol només hi veim una
rentada de cara.

Resulta lamentable la retenció fora
de ca seva d'un vell ancià xacrós, però
la dignitat humana ho fa imprescindi-
ble. Resulta lamentable que una poten-
cia aeronaval usi la seva força contra
un país pràcticament indefens, però la
intervenció resta plenament justifica-
da si en el balanç final -CQM estam segurs
que succeirà- les víctimes de l'atac són
una ínfima part de les que hi hauria hagut
sense aquesta mateixa intervenció. En
ambdós casos ens trobam davant un avis
per a navegants.

des del punt de vista cultural.
Davant aquests problemes -tots el I s

gruixuts-, hi pot haverdues actituds ben
diferents: o bé intentar, a través del  dià-
leg i de la col laboració entre tots els
estaments que formen la comunitat
escolar (pares i mares, alumnat i pro-
fessorat) intentar buscar les millors vies
per resoldre'ls, o, contràriament, acu-
dir a un enfrontament estéril.

Només dins la dinámica d'aquest
enfrontament estéril s'entén que un
grup de pares justifiquin que s'espen-
tegi una professora, o que, vist que hi
ha alumnes i professors que actuen de
manera conflictiva, intentar tapar el
problema dels prirners atacant els segons.

Els professors han de ser respec-
tuosos amb els alumnes. I aquests ho
han de ser amb els altres. I tots plegats
ho hem de ser amb tots, senzillament
com a persones que convivim dia a dia.
I el camí per resoldre els problemes ha
de ser el del diàleg -i, per que no?, el de
la necessària autocrítica-, en comptes
de la denúncia a la guàrdia civil o la
rabieta pública patèticament plasmada
dalt les pàgines dels diaris. 11

Bernat Joan I Marí
President d'ERC-Balears i Pitiüses

Imputabilitat i imputats
PER JOSEP SERRA.
PRES. D'EsQUERRA REPUBLICANA-MALLORCA

Conflicte escolar i canvis mal païts
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En Jaume Rafel i n'Hug Santos són dos
dels benziners de Gasolplatja a al
barriada de les Meravelles de s'Arenal.

Intervenció a Iugoslàvia i manifestos
Potser és cert que la comuni-

tat internacional -o, bàsicament,
els Estats Units i la Gran Bretanya-
no está disposada a permetre que
Kosovo es converteixi en una nova
Bósnia. La vergonya de la neteja
étnica i de l'opressió més bèstia
practicada directament al cor d' Eu-
ropa i sense cap tipus d'interven-
ció ens va fer envergonyir de ser
europeus, de viure en aquesta part
del món i d'autoconsiderar-nos per-
sones civilitzades. Aquella ver-
gonya va ser possible precisament
perquè, amb el no interven-
cionisme, la comunitat interna-
cional va permetre que el règim
feixista de Milosevic -a través dels
seus aliats de la república dels ser-
bis de Bósnia- practicás tots aque-
lls actes criminals. D'alguna man-
era, en la nostra consciència de ciu-
tadans, hi hauria d'haver, a hores
d'ara, la mácula de considerar-nos
cómplices (per omissió) del geno-
cidi en qüestió.

És per això que la consciència
se' ns revoltava en veure Iugoslàvia
anul.lava l'autonomia de Kosovo,
hi imposava una mena d'estat de
setge militar i començava la per-
secució directa contra els líders
polítics i intel•lectuals d'aquell
tros d'Albània ocupat per l'exércit
federal iugoslau. I se'ns revoltava
encara més perquè suposàvem que
es tornaria al genocidi directe,
sota el paraigües dels "assumptes
interns" (Kosovo pot ser un afer
intern de Iugoslàvia, quan no hi
ha cap consens sobre la voluntat
dels seus ciutadans de pertànyer a
aquest dissortat país?), i que la
comunitat internacional contin-
uaria sense fer-hi res. Ens arribàrem
a témer, fins i fot, que era possi-

ble que l'ONU acabás enviant-hi
algun individu de les caracterís-
tiques d'aquell sinistre lakushi
Akasi, que va acabar col•laborant
directament amb els genocides.

Assortadanient, res de tot això
no ha ocorregut, i finalment la con-
sciència democrática americana ha
pogut més que la pusil.lítnimitat i
el col•laboracionisme nacional-
ista dels europeus. Sort, encara.

A conseqüència de tot ala?), des
de fa uns dies, avions de la NATO
bombardegen posicions militars
iugoslaves, tant dins Kosovo com
dins la pròpia Iugoslàvia. Es trac-
ta, en realitat, de l' única esperança
que els queda als kosovars d'al-
gun dia poder viure realment en
pau i en llibertat.

Davant aquesta intervenció,
del tot necessària, han començat
a sortir manifestacions i manifestos.
Ha sorgit l'esperit més nacional-
ista i antidemocràtic de la intel•lec-
tualitat i de la classe política
espanyola, amb ajuts destaf ats, com
el de la pila de futbolistes iugoslaus
que hi ha a la litiga de futbol
d'aquesta part del món.

Llegesc, per exemple, que IU,
Els Verds, C000, el GOB i d'al-
tres organitzacions de Mallorca
convoquen una manifestació "con-
tra la intervenció militar de
l'OTAN". No vaig Regir, emperò,
que tots aquests col-lectius fessin
cap tipus de mobilització en con-
tra de la neteja étnica ni del geno-
cidi perpetrat per Iugoslàvia con-
tra alguns dels seus països vesins.

Les malifetes són pitjor, es
ven, si procedeixen dels Estats
Units. Encara que, en casos com
el que.comentam, aquests es posi-
cionin al costat dels drets dels

febles, al costat de la dentocráciít
i al costat de la civilització. Els
nordítmericans són intrínsecament
prepotents, bel.' icosos i militaristes.
El règim de Milosevic, en canvi,
sembla que no pateixi cap d'aque-
stes xacres.

En altres llocs, hi ha hagut man-
ifestos perquè acabin les hostili-
tats de tots els cantons, tant l'atac
de la NATO contra lugoslávia com
l'atac de l'exèrcit iugoslau contra
Kosovo. En qualsevol cas, jo hi
afegiria: que s'acabi l'atac aliat,
sí, per() no abans que!' últim home
de l'exèrcit federal iugoslau hagi
sortit de terra kosovar.

Tenen raó els dirigents d'Es-
quena Unida quan afirmen que la
NATO també hauria de fer una
intenvenció d'aquest tipus en defen-
sa dels kurds ocupats per Turquia.
Ho subscric plenament. Però la
justícia d'aquesta intervenció no
Ii treu ni un pèl de justícia a l'al-
tra. Iugoslàvia fa a Kosovo el
mateix paper que Turquia fa al Kur-
distan. Probablement, encara, amb
una virulència superior.

Per tot plegat sorprèn que grups
que es diuen d'esquerres, alter-
natius i ecologistes prefereixin
l'opressió i el genocidi abans que
una intervenció militar encapçal-
ada pels Estats Units, per molt que
aquesta sigui més que justificada.
No puc arribar a altra conclusió
que només hi pot haver un motor
que faci actuar IU, Els Verds,
CCOO, el GOB en aquesta direc-
ció: el nacionalisme espanyol, que
tots ells deuen compartir. 12

Bernat Joan i Mari
President d'ERC-Balears i

Pitiüses
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Abans de la detenció mafiosa
d'Abdullah Ocalan, líder kurd,
s'havien escoltat algunes veus ter-
ribles: les queixes de grans empre-
saris i dels dos partits majoritaris
d'Espanya perquè el Parlament
d'Euskadi havia decidit d'acollir les
reunions del Parlament del Kurdistan
a l'exili.

Soc un dels éssers humans que
considera un regal amorós de la vida
haver estat uns dies a Istanbul i haver
mirat la mar des d'un café al palau
de Tipkapi, i, només per aixó, ja soc
un admirador de molts d'aspectes
de la Turquia moderna. Per() el Par-
lament del Kurdistan ho és d'un
immens país que pateix una antiga

massacre, i no té reconegut ni tan
sols un territori propi.

L'acte hospitalari previst al Par-
lament basc honra el poble basc que
l'ha votat. El posa del costat de l'ex-
ili. I sorprèn a moltíssims que el
PSOE i el PP hagin oblidat que la
consciència democrática d'Espanya,
durant la dictadura franquista, es va
mantenir també per l'acollida de
Mèxic, de l'Argentina, de França o
de Rússia als exiliats espanyols. Ara
bé: la queixa que inspira una
repugnància infinita és la d'alguns
empresaris amb interessos a Turquía.
En efecte: quan diuen que no s'ha
d'ajudar el Kurdistan perquè per-
illen els interessos de les seves

empreses a Turquia, estan dient que
perillen llocs de treball ací? Si la
resposta és si, estan fent cómplices
de genocidi als treballadors de les
seves empreses.

Tots aquests criminals verbals,
polítics o empresaris, potser fugen
d'un segle com l'actual, en qué una
guerra que va provocar cinquanta
milions de morts va ser pagada per
empresaris que ara mateix estan fab-
ricant cotxes. I reconeixen que sense
l'ajuda decisiva d'alguns empre-
saris no haurien existit Hitler, Mus-
solini, Stalin, Franco, Saddam,
Pinochet o Milosevitx. No hi ha
visions més creatives o interessants
del món empresarial? Está confir-
mant-se que, si Pinochet torna a Xile
sense ser jutjat de genocidi, será per
interessos empresarials, amb l'aju-
da de l'Opus Dei des del Vaticà? Els
diners són la condició necessària de
la llibertat? Si és així, se'ns dóna,
ara o algun dia futur, la benvingu-
da al Kurdistan. 52

Benvinguda al
Kurdistan
LLUÍS MESEGUER

En Gabriel Genorvart és el conserge de
l'Alberg Juvenil Platja de Palma, depe-
nent de la Conselleria de Presidencia
del Govern Balear, a s'Arenal de Mallor-
ca. Seixanta quatre places hoteleres que
ocupen estudiants i alberguistes. S'hi
pot estar només habitació, mitja pensió
i pensió completa, aquesta darrera
modalitat a 3.000 ptes. dia. Hi ha des-
comptes per carnet jove, carnet d'estu-
diant, etc. 902 111 188.

Fa 18 anys que n'Astrid Piel d'Aleman-
ya fa de dependenta de botiga de foto-
grafía a s'Arenal.

Fa 10 anys que els germans Alvarez de
Galícia regenten el Bar Tonl a la barria-
da de les Meravelles de s'Arenal. Tenen
obert des de les 7 del matí a les 2 de la
matinada.

Fa un any que en Jaume Clar i Mont-
serrat des Pillaní és el gerent de la Asso-
ciació d'Hotelers de s'Arenal. 137
hotels associats d'un total de 160 que
hi ha a la comarca demostren la con-
veniencia que veuen els hotelers d'es-
tar dins d'aquesta associació. El senyor
Clar ens confirma que hi ha una expec-
tativa de temporada turística espléndi-
da.

Fa un any que la Família Vildirim del
Kurdistan, regenta el Bistro Ah i Babá
a la barriada de Sometimes de s'Are-
nal. Se menja kebap a 500 ptes, la begu-
da apart. La Família Vildirin regenta locals
a les Meravelles, s'Arenal i Magalluf.
Viuen bé i no volen saber res de políti-
ca.

En Santi i na Tani acaben d'inaugurar
dos restaurants a l'edifici Pillan í Platja
de s'Arenal. El Restaurant can Santi i
el Restaurant ca na Tanl. Despatxan
la cuina casolana mallorquina que ela-
bora la cuinera Àngels Rubí. Reservau
taula al 971 266 222

Fa 8 anys que en Josep Lluís Pla de
Felanitx regenta Mallorcar, una oficina
de lloguer de cotxes a Sometimes de
s'Arenal.
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M. LÓPEZ CRESPÍ

L'essencial per al PSM, si és
que realment vol augmentar subs-
tancialment el nombre de vots i arri-
bar així a més altes quotesde poder
institucional i, en aliança amb
PSOE, UM i Izquierda Unida,
guanyar les properes eleccions,
seria seguir alguna de les idees que
comentam des d'aquests pàgines.
Ara que el PP va cap enrere com
els crancs -bregues entre en Mates
i en Canyelles, possibilitat de diver-
sos partits de dretes, multitud de
candidatures municipals que no
volen anar pel seu compte, etc,
etc-, seria interessantíssim que el
PSM ampliás aquella gran troba-
Ila teórica, la de les nostres "tres
pàtries" (Pa<sos Catalans-Mallor-
ca -el poble on has nascut). Tres
pàtries? Quina misèria per una
societat tan consumista, amb tant
de poder adquisitiu! La suprema
visió nacionalista, el súmmum de
la clarificació nacional, el que mai
no gosaren teoritzar ni Prat de la
Riba, Gabriel Alomar o Macià
molt manco Andreu Nin!-, fóra Ves-
tablir ja per sempre -defensant-ho
en congressos i a tots els mitjans
de comunicació de masses- el fet
que els mallorquins no solament
tenim tres possibilitats nacionals
en una (i no es cregui que parlam
del misten de la Santíssima Tri-
nitat!). Seria poca cosa, un fet que
palesaria una pobresa imaginati-
va absoluta, pensar de forma tan.
misérrima. No. El que en Sebas-
tià Serra, en Pere Sampol i l'amic
Dama Pons han de definir és l'e-
xisténcia de quatre, cinc, sis... o
set pàtries. Per exemple: incloure
dins el llistat el barri, el carrer, la
casa on has nascut, el xalet vora
mar o la muntanya (si en tens), com
a ferma possibilitat d'identitat
nacional. No restringir mai les
possibilitats nacionals del poble.
Pensam que seria un dogmatisme
estantís voler insistir tan sols en
l'aspecte -per molt important que
sigui- dels t-es pa<sos: Principat,
Illa de MallGrca i -en el meu cas-
sa Pobla. uin parta -la dreta ja
ho sabe - 4ue no té, imaginació-
podria. lerir Inés contingut nacio-

nal als electors? El PSOE no, papel esencial del ejército surgi-
segur, ja que sempre predica -i molt do de la Cruzada para garantizar
més aquest darrer temps- "la indi- dicha unión inquebrantable". Na
soluble unidad de Espao a y el MariaAntónia Munan.. qué podria

.„.	 ,.
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Eh ___
Maña Antónia Munar,.

Presidenta del CIM, felicita,
Miguel López Crespí.  ,

.1

La Presidenta del
Consell Insular de Mallorca

Palma, 24 de febrer de 1999

Sr. Miguel López Crespí
Carrer Antoni Marqués, 20
07003 PALMA

Benvolgut senyor:

Rebeu les meves més sinceres felicitacions per haver guanyat la tercera edició
del Premi Miguel Ángel Riera de narrativa amb la vostra novel.la -L'amagatall",
concurs organitzat per "Sa Nostre recentment.

Com a presidenta del Consell Insular de Mallorca vos don l'enhorabona per
aquest nou premi i vos anim a continuar amb la vostra brillant trajectbria literària.

Rebeu les meves salutacions més cordials.

Maria Antbnia Munar

oferir? -Vuit pàtries, deu, quinze?
Tot és possible en la vinya del sen-
yor. _s valenta, la Princesa. Ben
segur que cap partit d'aquesta
hipotética coalició guanyadora
seria capaç d'aturar la seva imagi-
nació creativa i, sens dubte, podria
convertir cada illot, cada roca que
surt de la mar -propera a Mallor-
ca: els menorquins i eivissencs són
evidentment una altra cosa- en
una nova pàtria dels mallorquins
i elevar així les nostres possibili-
tats nacionals, aquest il.lilimitat
sostre patriòtic de qué parlam fins
a cent, tres-centes... mil pàtries
imaginables!

Tots sabem que aquesta demos-
tració de creativitat imaginativa no
bastaria encara per a convèncer
totalment el combatiu electorat
nostrat -sempre dispost a dema-
nar més competències, a lluitar
contra el colonialisme fora mal-
grat això signifiqui perdre algu-
nes pessetes, fer menys negocis
amb espanyols i alemanys, dis-
minuir el ritme de construcció de
camps de golf i apartaments. L'a-
mic Mateu Morro podria teorit-
zar la necessitat d'apropiar-se dels
primitius plans de desenvolupa-
ment urbanístic de Gabriel Can-
yelles -oferint així als mallor-
quins un catàleg exhaustiu de
terrenys que encara es poden urba-
nitzar- i, combinant tot això amb
la creació de dos aeroports nous
(Alcúdia i Manacor), amb la xarxa
d'autopistes de la sena de Tra-
muntana i la construcció de cinc
nous Son Reus (Andratx, Artà à,
Deià, Biniali i el Castell de San-
tueri), podria explicar com ja s'ha
entrat definitivament en el camí
de l'autèntic pragmatisme, lluny
d'utòpiques idees de jovençans
sense experiència. Dit això és ben
segur que tot l'electorat del PP es
passaria en massa al partit de
Mateu Mono i així, èxit rere èxit,
amb l'ajut inestimable de l'inefa-
ble Jordi Pujol, la consolidació del
PSM esdevindria un fet històric i
inevitable i la victòria en les pro-
peres eleccions, un fet segur que
obriria el pas a noves quotes de
benestar i riquesa per a la nostra
comunitat.

Fa 9 anys que na Mary Nieswald i na
Gabriela Tiel d'Alemanya regenten la
Perruqueria Unixex Mari von der
Locke al carrer Acapulco de s'Arenal.
Els mallorquins hi son ben arribats.

Fa 6 anys que en Klaus Beck d'Alemanya
regenta l'oficina de lloguer de bicicletes
K.B.'s Point al carrer d'Acapulco de s'A-
renal. També té servei de fotocopiado-
ra, fax, etc.

Fa 4 anys que n'Antoni Gomis i en Jaume
lsern regenten al Bar Jocker a la barria-
da de Sometimes de s'Arenal.

Fa 15 anys que l'apotecari Pere Pobla-
dor de Llucmajor, regenta l'Apotecaria
Poblador a la barriada de les Merave-
lles de s'Arenal. L'apotecari Poblador és
el secretad de l'Associació de Veïns Plat-
ja de Palma.

OPINIÓ

Guanyar les properes eleccions



La Ciutat del sol, Premi de Novel.la de l'Omnium Cultural
L'ómnium Cultural lliurà també els
premis de poesia, de narrativa juvenil,
de periodisme i de televisió. L'acte va
ser presidit per Manuel Castellet,
president de l'Institut d'Estudis
Catalans.

L'escriptor mallorquí (sa Pobla, 1946)
Miguel López Crespí en nove101a, i la bar-
celonina Anabel Floch, en poesia, van guan-
yar els dos premis centrals de la 9a FESTA
DE LES LLETRES CATALANES.

L'Ómnium Cultural lliurà també els pre-
mis de poesia, de narrativa juvenil, de perio-
disme i de televisió. Cal destacar que a n'a-
quest IX Premi de Nove101a s'hi havien pre-
sentat un total de setze obres. En el jurat, for-
mat per alguns dels més importants estudiosos
de la cultura catalana contemporània, hi
havia l'escriptora Assumpta Margenat, l'es-
pecialista en Literatura Catalana Lluïsa Cuni-
llera, el periodista i Llicenciat en Filologia
Catalana Josep Lluís Eras (entre altres des-
tacades personalitats de la nostra cultura). El
jurat va declarar per unanimitat finalistes les

obres Notes de pas, La Ciutat del sol i Darrer
poema. En la darrera i definitiva votació, es
va proclamar guanyadora del IX premi de
nove101a de l'Ómnium Cultural l'obra de l'es-
criptor de sa Pobla Miguel López Crespí. L'es-
criptora Assumpta Mateu, autora del llibre
Notes de pas en queda finalista.

"Els catalans tenim un únic país, una
única !lengua".

Miguel López Crespí -que vengué a Bar-
celona per a recollir el premi de nove101a- va
recordar que "fa 25 anys, a Mallorca parla-
vem de Països Catalans i, ara, això, s'ha
anat aigualint". L'escriptor es va mostrar
partidari de defensar tot el que condueix a
reforçar la idea que "els catalans tenim un
únic país, una única llengua".

Els altres guanyadors varen ser: la poe-
tesa Annabel Folch pel poemari Una sort i
un secret; en periodisme David Bassa pel tre-
ball Les bombes de maig del 38 i tot l'equip
de la revista L'Actualitat. Finalment el premi
per a reportatges de televisió va ser donat al

periodista Caries Riobó per un magnífic tre-
ball que portava per títol Rutes.

La Ciutat del Sol és una nove101a
ambientada en la Mallorca del segle
XVI.

La Ciutat del Sol és una nove101a ambien-
tada en la Mallorca del segle XVI. L'autor
de Sa Pobla nana en aquest llibre les aven-
tures i peripècies d'un grup de mallorquins
(agermanats, jueus, bandejats...) que partei-
xen a la recerca d'un ignot reiaim nllá de
la mar. Creuen, guiats per informack pro-
porcionades pels estudiosos del Call, que tro-
baran un món nou, una Terra de Promissió
on, a part d'innumerables riqueses; els pro-
tagonistes -perseguits per la Inquisició i les
autoritats de l'època- gaudiran finalment de
justícia i felicitat.

El premi de literatura de l' ómnium Cul-
tural comporta la publicació de la noye101a
guardonada en una important editorial del
Principat.

(Redacció)
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Fa 2 anys que en Peter Warzinlek d'Áus-
tria regenta el Saló Unisex Creativ a les
Meravelles de s'Arenal. A la foto amb
les seves ajudants.

Fa 4 anys que en Dirk van den Bremt,
de la Bélgica flamenca, regenta el Bar
Belga a l'Avinguda de son Rigo de s'A-
renal. Menjars i begudes belgues.

Fa 15 anys que en Pere Josep Coll regen-
ta el Tennis Club Gran Platja a les Mera-
velles de s'Arenal. És el Club del gran
Caries Moyá, de manera que el podeu
veure entrenar quan és per Mallorca, a
l'igual que .els seus pares que hi van
dues vegades a la setmana. El club té
un centenar de socis i está obert al públic
en general.

Fa 25 anys que en Rafel Reinés de Binis
salem regenta la Botiga Parissien II a
la Plaça de les Meravelles de s'Arenal.

Més tard, quan vaig conèixer
en Miguel més de prop, i vaig
passar de lector a amic, em
vaig adonar de la seva vasta
formació. Ho llegia tot. A la
seva casa els !libres s'hi
acaramullaven per tots els
racons, i s'hi podien veure els
títols més introbables en
aquell període final del
franquisme

En Miguel havia fet una opció
inusitada en la Mallorca d'ales-
hores: havia triat la literatura com
a vivencia i com a professió. El
seu ofici era el d'escriptor, i s'hi
enfrontava amb tota la naturalitat
i tota la conseqüència possible.
Encara que això en qualque avi-
nentesa posava seriosament en
entredit el contengut de l'olla que
cada dia s'ha de posar al foc per
menjar. Era un escriptor profes-
sional, sempre ho ha estat, en un
país que dóna escasses possibili-
tats a gent tan rara. Llegia i escri-
via, i alhora era fidel a tot alió que
Ii semblava digne d'esser respec-
tat.

Més tard, quan vaig conèixer
en Miguel més de prop, i vaig pas-
sar de lector a amic, em vaig ado-
nar de la seva vasta formació. Ho
llegia tot. A la seva casa els lli-
bres s'hi acaramullaven per tots
els racons, i s'hi podien veure els
títols més introbables en aquell
període final del franquisme. Cada
viatge havia estat dedicat a explo-
rar llibreries, cada contacte havia

estat aprofitat per conèixer autors
i tendències. La novel.la, el tea-
tre, la poesia i l'assaig, en totes
les llengües, componien un uni-
vers amplíssim. I els joves que
podíem entrar en aquell sancta
sanctorum u demanàvem llibres.
Aquesta va esser la causa; en
aquells temps de febrosa curiosi-
tat intel.lectual, que part d'aque-
lla magnífica biblioteca s'es-
campas per aquí i per all'a, i a en
Miguel li costas de recuperar
molts d'exemplars valuosos.

En els escrits de Miguel López
hi ha una reivindicació clara
de la clandestinitat, del treball
quotidià mai no reconegut
pels llibres de la història
oficial

A L'Antifranquisme a Mallor-
ca en Miguel López Crespí deixa
constancia de la seva vivencia
d'aquells anys. Ens descriu la seva
experiencia apassionada, des de
la seva infancia a sa Pobla als fets
polítics més recents, en un llibre
farcit d'anécdotes, ple del suc de
la història viscuda, ple de petits
fets que dibuixen tot un procés, i
que el fan un document interes-
sanú En situar-se en aquest pla con-
cret ens resta dibuixada la tra-
jectòria intel•lectual i ética d'en
Miguel López Crespí, i la de mol-
tes altres persones que, com ell,
feren la seva contribució, básica,
al desvetllament cultural i polític
dels mallorquins. En els escrits de

Miguel López hi ha una reivindi-
cació clara de la clandestinitat, del
treball quotidià mai no reconegut
pels llibres de la història oficial.
A la política clàssica hi contra-
posa la tasca apassionada dels mili-
tants, dels que mai no cobraran
una pesseta de la política, dels que
sense demanar cap reconeixement
posaren els fonaments de la
democracia.

López Crespí no vol renunciar
a esser testimoni d'aquesta
història que l'apassiona i que
el compromet personalment.
La literatura, el teatre, la
narració, la poesia, estant
impregnats d'aquesta
experiència i d'aquesta
fidelitat a una determinada
tradició emancipátoria

Aquesta història és la que inte-
ressa a Miguel López Crespí, per-
qué amb ella vol posar les coses
en el seu lloc. Vol posar en el seu
lloc la realitat de forces polítiques
inexistents en la resistencia anti-
franquista, o de forces que reco-
finen part del que era el fran-
quisme. Però, i jo diria que sobre-
tot, vol posar al seu lloc l'estali-
nisme, amb totes les seves ver-
sions. L'assassinat dels dirigents
obrers revolucionaris, la creació
d'uns estats policials, l'asfíxia del
pensament alliberador amb tota
casta de catecismes i bíblies ofi-
cials, són atemptats contra la
humanitat, però, d'una manera

particular, contra alió que Miguel
López Crespí estima i s'hi sent
identificat. Són fets històrics que
cap raó pragmática pot justificar,
i que pesen massa sobre la cons-
ciencia per a esser obviats fácil-
ment. López Crespí no vol renun-
ciar a esser testimoni d'aquesta
història que l'apassiona i que el
compromet personalment. La lite-
ratura, el teatre, la narració, la poe-
sia, estant impregnats d'aquesta
experiencia i d'aquesta fidelitat a
una determinada tradició eman-
cipatoria.

Ara, idó, es torna plantejar,
des d'una clara unitat entre la
cultura i la política, entre la
literatura i la vida, la mateixa
opció per l'emancipació
humana que va fer en Miguel
a sa Pobla fa més de trenta
anys

Pens que és aquí on se situa
l'aportació lúcida d'en Miguel
López Crespí. Des del testimoni
d'un temps viscuts amb passió que
es projecten cap a un nou temps
i cap a uns nous combats. 1 ara,
quan reneixen idees d'intran-
sigéncia en el món, quan es desen-
volupen noves violències contra
les persones, quan formes d'ex-
plotació molt més sofisticades i
tenebroses -tant que amenacen la
continuïtat de l'especie sobre el
planeta-, es consoliden, ara, idó,
es torna plantejar, des d'una clara
unitat entre la cultura i la políti-
ca, entre la literatura i la vida, la
mateixa opció per l'emancipació
humana que va fer en Miguel a sa
Pobla quan, amb fruïció, esborrava
les consignes feixistes de les parets
del local de la Falange i s'indig-
nava davant tot el que era discri-
minació o injustícia. 12

La literatura mallorquina i
l'Antifranquisme (i II)
MATEU MORRO I MARCÉ, HISTORIADOR
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Les trompetes dels grallers que posen música als castells humans, ens recorda- 	 En Vicenç de son Rapinya (col.labora-
ren les Trompetes que amb els seus sons esbucaren les muralles de Jericó i dona- 	 dor de l'ESTEL) i sa mare madó Geró-
ren la victòria al poble d'Israel. Quan aquests trompetes resonin arreu de la nació

	
nia, també anaren a Lluc el dia de la

catalana arribará la independencia pel nostre poble. 	 Llengua Catalana.

Fa 12 anys que n'Antoni Garau de  Cai-
mani regenta Sa Fonda de Lluc. Reco-
mana l'arròs brut, el cabridet al forn i la
percella rostida. Se menja per una mit-
jana de 3.000 ptes. a la carta.

En Joan Romà i na Maria del Carme
Arellano d'Algaida, anaren a Lluc amb
l'Obra Cultural Balear, a recolzar la llen-
gua catalana, en Joan amb la barretina
posada.

1936: Alliberar les Illes

Estiu de foc, una epopeia mallorquina contemporània
PER GABRIEL JANER MANILA.

"Em sedueix la capacitat narrativa de Miguel López Crespí, la seva habilitat
per crear una ficció novel.lesca tot partint de la realitat histórica, em fascina

la força amb qué recupera el passat i l'incorpora al drama fictici que la
imaginació recrea" (Janer Manila)

Em sedueix la capacitat narra-
tiva de Miguel López Crespí, la seva
habilitat per crear una ficció
novellesca tot partint de la reali-
tat histórica, em fascina la força amb
qué recupera el passat i l'incorpo-
ra al drama fictici que la imagina-
ció recrea. Tot just en acabar de Ile-
gir Estiu de foc, publicada el desem-
bre passat a Columna, he tingut la
certesa de trobar-me davant una breu
novel_la exemplar: la crónica dolo-
rosa i amarga d'una dona embar-
cada amb la tropa del capità Bayo,
el mes d'agost de 1936, disposada
a defensar, ni que sigui amb les
dents, la il_lusió de la llibertat.

La passió es desborda sobre les
terres seques, calcigades pel foc
de les armes i el sol de l'estiu.
L'emoció et corprèn.

Sobre un paisatge tens, creat amb
minuciosa esmena, es mouen lenta-
ment els personatges. La història ser-
veix de rerefons al drama. La passió
es desborda sobre les terres seques,
calcigades pel foc de les armes i el
sol de l'estiu. L'emoció et corprén.Això
era l'estiu de foc... Desembarquen les
milícies republicanes. Som a la pri-
mera línia del front. Mentre, comença
acréixer, impertorbable, el sentiment
d'abandó: les discussions entre Madrid
i la Generalitat sobre l'oportunitat del

desembarcament, l'ajut que no arri-
ba, les històries cruels de la repres-
sió feixista, els morts a les cunetes,
els assassinats sense judici, les tortu-
res i la desolació... La depauperació,
la manca de mitjans, la mortalesles trin-
xeres, les dificultats entre els militars
amb rutines i formació monárquica i
el proletariat revolucionari...

El !libre ens planteja, bellament
novel_lades, les brillantors
d'aquest somni, aquelles
inquietuds que configuraren i
definiren la innocència de la
revolució...

Una dona ens explica la seva aven-

tura i la d'un grup de companyes; però
el seu relat esdevé la crónica d'una
història d'amor: l'epopeia llibertària
d'una relació amorosa, la fascinació
que aquell grup de dones sent pel
somni anarquista.

El llibre ens planteja, bellament
novellades, les brillantors d'aquest
somni, aquelles inquietuds que con-
figuraren i definiren la innocència de
la revolució: l'afany de bastir el comu-
nisme llibertari i acabar amb els exèr-
cits, les fronteres, les supersticions
religioses, la propietat privada, la
incultura... La voluntat ferma de
construir un món nou, una societat
justa. La gran utopia per la qual
taren aquells homes i dones que
Miguel López Crespí dibuixa sobre
el rerefons tràgic del desembarc de
les tropes republicanes al litoral de
Manacor. Llavors, el nostre mar, sa
Punta de n'Amer, les terres costane-
res de Son Carrió esdevenen l'esce-

nari sobre el qual es perfila el  fracàs
d'una de les grans utopies d'aquest
segle.

I l'esperança del triomf. Penó
també -els feixistes han rebut l'ajut
italià, passen els caces-, el reembar-
cament desorganitzat, l'engany amb
qué es retiren, convinçuts que acu-
diran a Palma i reemprendran el com-
bat. De bell nou, la lluita. I el somni.

Sobre el canemàs de la història,
el conflicte dels homes ¡les dones
que s'afanyen per transformar la
vida.

La protagonista s'enrecorda, cap
al final, dels dies difícils en qué l'ex-
pedició havia parat a l'illa d'Eivissa;
de Rafael Alberti i María Teresa
León, de com aquesta havia defen-
sat el museu arqueològic i l'havia rei-
vindicat -potser és una de les pàgi-
nes més belles del llibre- el treball
remot d'uns altres obrers, les mans
treball adores del passat.

Sobre el canemàs de la història,
el conflicte dels homes i les dones
que s'afanyen per transformar la
vida.

En gener del 98 m'arribá una
nadala de la meya amiga i gran patri-
ota Alexandra Pull, natural de Sant
Cebra del Rosselló. M'hi comenta-
va, tota contenta, que s 'havia anat a
estudiar tercer de geologia a
Barcelona, i que li plaïa força poder
fer-ho en català (ella fa la carrera a
Perpinyà, on els francesos no per-
meten altra llengua que la francesa,
vulnerant els drets lingüístics més ele-
mentals dels catalans).

Gràcies a la llengua catalana una
noia del Rosselló pot anar a estudi-
ar al Barcelonés parlant en el seu propi
idioma. Això no podria ésser així si
les classes universitàries a Barcelona

s'imparteixin en castellà, com volen
molts nacionalistes espanyols. Els
catalans hem d'escoltar sovint als
forassenyats espanyolistes criticant
l'ús del català a les escoles i univer-
sitats del nostre país, adduint que això
suposa una discriminació per als
castellano-parlants que no saben
català i que no poden anar a estudi-
ar a Catalunya. El primer que cal dir
és que molts professors de les difer-
ents universitats catalanes, abusant
vergonyosament de la seva possició,
bandegen la riostra llengua, la dis-
criminen, passant-se a la més míni-
ma oportunitat a la castellana, sense
tenir en compte que el català és

I 'idioma propi del país, i no el castel-
là ; i que pot donar-se el cas de que a
1 'aula hi hagi alguna "Alexandra del
Rosselló" que no entengui el castel-
là. Pot donar-se el cas de que un català
que no parli castellà no pugui seguir
una classe. ..en una facultat catalana!

Als mateixos espanyols que diuen
sentir-se "discriminats" en les uni-
versitats catalanes per no saber català,
no seis ocorriria mai dir, per exem-
ple, que es troben discriminats a Lon-
dres perquè allá les classes
s'imparteixen en anglès i no en
castellà, o a Roma pel fet de que s'hi
facin en italià. Tampoc no dirien que
els catalans que estudiem a Grana-
da, Madrid o Donosti estem dis-
criminats pel fet de que en aquestes
ciutats les classes no siguin en  català.
I clar, ni se'ls passaria pel cap que
un cors, un irlandés o un suec estigués
discriminat a la Complutense de
Madrid pel fet d'haver d'estudiar en
castellà. Per a ells és del tot normal

que un cors, un irlandés, un suec o
un català que vagi a Castella hagi
«estudiaren castellà, en quina llen-
gua sinó haurien de fer-ho?; ni seis
passa pel cap posar estudis univer-
sitaris a Madrid (Valladolid, Sala-
manca,...) en llengua corsa, gaélica,
sueca o catalana. "Qui vulgui estu-
diar a Castella que ho faci en castel-
là i sinó que no vingui !!", deuen pen-
sar (bé, no ho pensen perquè ni s'ho
plantegen). Per a ells, fer classes en
castellà a Castella, en anglès a
Anglaterra o en italià a Itàlia, és la
cosa més natural del món; per con-
tra fer-les en català a Catalunya és
un pecat imperdonable, car en el fons
consideren la catalana com una llen-
gua secundària i als qui la parlen com
a éssers inferiors (el espanyols tenen
una mentalitat racista i ordenen el
món en una jerarquia en la qual uns
pobles als que ells consideren ele-
gits, com el seu, es trobarien en el
cim, i altres, com el català, estarien

en una possició de subordinació
respecte als "superiors").

Alguns nacidnalistes espanyols
podrien dir que Catalunya no és inde-
pendent, i que per això no pot tenir
els mateixos drets lingüístics que, per
exemple . Itàlia pel que respecta al
seu idioma, I 'italiá. Aquesta argu-
mentació seria totalment averrant, ja
que els drets lingüístics dels pobles
no poden restar limitats per la situació
político-jurídica conjuntural en la
qual es trobi aqueix poble en un
moment històric determinat; al temps
que absurda, ja que Anglaterra no és
un estat independent i les classes ( i
tot) s'hi fan en anglès, Castella tam-
poc no és un estat independent ¡les
classes (i tot) s'hi fan en castellà; que
Catalunya no sigui (encara) inde-
pendent no significa que no s'hi
pugui utilitzar el català en tots els
'ambas de la vida quotidiana, inclòs
l'universitari. Tal com va fer 1 'Alexan-
dra, a Barcelona.

Llengua i
Universitat
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ I FERNÁNDEZ



El "Comte Rossi" el tinent coronel! García Ruiz i el vicari general castrense
Francesc Sureda Blanes: tres destacats assassins del poble mallorquí i de
l'esquerra illenca i grans amics del nazifeixista Lorenzo Villaionga.
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El terror a les Illes (1936-1939)

Els germans Villalonga (Miguel i Lorenzo): dos
enemics de la Cultura Catalana i de l'Esquerra

Pel que fa al conegut antica-
talanisme dels germans Villalon-
ga, l'historiador Antoni Nadal
concreta (pág. 76 de "Els articles
de Llorenç Villalonga en temps
de guerra"): "L'anticatalanisme de
Llorenç Villalonga va anar aug-
mentant progressivament d'acri-
tud fins a assolir el paroxisme
durant els primers mesos de la
guerra, quan l'anticatalanisme va
esdevenir consubstancial amb
l'establiment del règim totalita-
ri: 'Nos cabe el orgullo, a mi her-
mano Miguel y a mí, de haber
representado siempre la resis-
tencia anticatalanista en Mallor-
ca'. Bartomeu Mulet Trobat parla
també del paper repressiu dels ger-
mans Villalonga (vegeu revista
Lluc, núm. 784 pág. 27), en refe-
rir-se a les depuracions i assas-
sinats de mestres mallorquins:
"Els germans Villalonga, el Pre-
vere i Director de l'Institut Bar-
tomeu Bosch, foren correspon-
sables de la depuració, o perso-
natges com Joan Capó, que ini-
cialment hi participaren i que

posteriorment en foren víctimes
d'aquests afers".

El reialme del terror, ajudat
pels germans Villalonga, s'ins-
tal.lava a Mallorca. És, emperò,
la pau dels cementeris franquis-
ta la que marca el començament
de la carrera de Llorenç Villalonga
com a escriptor. Sembla que, amb
la repressió, amb el silenci de tota
mena d'oposició, amb l'afusella-
ment i l'exili de les forces més
dinàmiques i creatives de la socie-
tat illenca, es comencen a donar
les circumstàncies ("una profun-
da reflexió") adequades per a la
creació que necessitava aquest
falangista de primera hora. Jaume
Pomar, en el llibre El meu Llo-
renç Villalonga (págs. 133-134),
escriu: "D'altra banda, la convulsió
histórica del país coincideix amb
el matrimoni de Llorenç Villa-
longa amb Maria Teresa Gelabert
i Gelabert, el 19 de novembre de
1936, a Sant Bernat de la Real.
L'any següent, la parella es tras-
liada a Binissalem, protegint-se
dels bombardejos". I continua:

"L'escriptor es troba en una etapa
de plena maduresa intel.lectual,
física i emocional. Com a repre-
sentant d'un tarannà antiromán-
tic -a la manera de Goethe, Vol-
taire o Thomas Mann-, és en l'es-
tabilitat i la felicitat matrimonial,
que troba unes condicions pro-
pícies per bastir lentament, de
forma elaborada, una obra de
gran envergadura. No creia en la
soledat ni en l'angoixa com a moti-
vacions literàries. Ben al contra-
ri, la seguretat i el benestar actuen
en ell com a fonts de creativitat".

Per als professors i mestres
d'escola mallorquins, no hi hagué,
amb la victòria dels feixistes,
tranquil•litat, pau ni repòs, a no
ser la dels cementeris o l'exili.

Josep Massot i Muntaner ens
ho fa veure ben clarament en el
seu treball Els escriptors i la gue-
rra civil... (págs. 220-221): "Un
altre sector important de repre-
saliats era el dels professors i mes-
tres d'escola, objecte especial de
denúncies, d'empresonaments i de
depuracions". Els millors homes

i dones de la generació dels anys
vint i trenta; els esquerrans mallor-
quins que gosaren imaginar una
Mallorca diferent d'aquella que
dominaven aristòcrates, burgesos,
militars i clergat; els mestres que
cregueren en el paper alliberador
de la cultura, eren executats sense
misericordia en els murs dels
cementeni de Palma, en el de
Porreres, per Son Puigdorfila, a
Son Cohetes (Manacor), pel Camí
dels Reis, per Son Pardo, a la

Carretera de Sóller. Els camps de
concentració i les presons s'es-
tengueren per tot l'illa. ¿Qui no
recorda els noms d'infausta
memòria de Capocorb. Vellma-
rina de Llucmajor, Can Mir, la
presó de dones de Can Sales, Cap
Gros-Alcúdia, Illetes, el Llatza-
ret del Port de Sóller, Son Gra-
nada, Sa Coma-Es Capdellá, el
mateix Castell de Bellver...? (Fons
de Documentació Antifeixista-
FDA).

A França les coses no rut-
llen millor que aquí. Llegim a
La Vanguardia del 19/03/99 una
breu notícia sobre un petit muni-
cipi, Eina, al peu del Puigmal,
Cerdanya francesa. Eina ha
expressat la seva voluntat  d'in-
dependitzar-se de França i for-
mar part de Catalunya. És una
postura simbólica, segons reco-
neix el seu propi alcalde Alá
Bousquet, ja que els governs
espanyol i francés no ofereixen
la més mínima possibilitat de
revisar les seves fronteres per a
permetre el canvi. L'eloqüent
carta que ha enviat el batle d'Ei-
na a Jacques Chirac, president
de la República francesa, reflec-
teix el malestar de la població
per "1' abandonament que sofreix
aquesta comarca per part del
govern, tant en el terreny polí-
tic com a l'econòmic".

Naturalment, per a la prem-
sa no passa de ser una anécdo-
ta curiosa. A casa nostra la parau-
la Independencia fa al.lèrgia a
molta gent. Tan sols els més ago-
sarats enarboren l'estendard d'un

més que nebulós dret a l'auto-
determinació. La que hauria de
ser la nostra televisió nacional,
TV3, afirma sense embuts que
"el concepte de Països Catalans
ja está superat, j a está desfasat".
Ho deia un matí d'aquesta set-
mana Joan Oliver, presentador
del programa Bon Dia, Cata-
lunya. El nacionalisme espan-
yol dels partits estatalistes está
reeixint en la seva estratègia de
fer creure als ciutadans del Paï-
sos Catalans que allò que és
modern, progressista i amb visió
de futur és que Catalunya sigui
la locomotora que porti l'estat
espanyol cap a la seva moder-
nització. Pasqual Maragall, tot
prologant el llibre Catalunya: de
la identitat a la independencia
de Rubert de Ventós refusa fins
i tot parlar de nacionalisme, sinó
d' un catalanisme que "només es
realitzarà en la perfecció del seu
objectiu específic, que és trans-
formar Espanya en un subjecte
europeu, diguem modèlic, de
futur". És l'independentisme un
discurs tan passat de moda com
volen que creiem?

Tot i que no estic d' acord amb
moltes de les tesis del seu lli-
bre, Rubert de Ventós l'encerta
de ple en allò que és essencial:
cal justificar el dret, explicar la
viabilitat i traçar un horitzó d' in-
dependència política de Cata-
lunya, lliure del tradicional llas-
tre identitari, nostàlgic i plora-
migues. És aquesta dialéctica tra-
dicional la que está superada, la
que hem de enfrontar i corregir.
El nostre nacionalisme, la nos-
tra independència, té ara més
vigència que mai. L'important
no és donar voltes i més voltes
al nostre encaix a Espanya, sinó
contemplar car a cara la nostra
autogestió i el nostre tracte direc-
te amb les institucions europe-
es, sense "intermediaris" que, no
satisfets amb xuclar de les nos-
tres butxaques, no dubten en fer-
nos servir per xuclar de les
arques europees en el seu propi
benefici.

El nostre futur com a poble,
passar per la descentralització
administrativa, la reforma asimé-
trica de les institucions i au-

togestió dels propis interessos.
I és cert que per a aconseguir-
ho hem de trobar el nostre lloc
a Europa i al món; pea) no és
menys veritat que els canvis
efectius comencen des de baix,
des del municipi, que és la ins-
titució básica i fonamental de la
sobirania ciutadana, l'autèntic
motor d'un país que hem de cons-
truir entre tots.

El nacionalisme indepen-
dentista no está caducat. El dis-
curs autènticament caduc és el
que allunya al ciutadà de les deci-
sions sobre els temes que l'a-
fecten directament, que l' allun-
ya de la política de la seva prò-
pia ciutat. És el discurs estata-
lista que aspira que els munici-
pis siguin simples màquines de
fer diners. Que el poble voti, però
que no emprenyi gaire.

Vivim tant al dia que de
vegades ens manca una mica de
perspectiva histórica. Palma, per
exemple, ha repetit durant anys
una sèrie d'error, uns errors que
són idèntics als de molts muni-
cipis del país i que es repetei-
xen al conjunt del nostre terri-
tori. Va començar el bum turís-
tic i el vàrem explotar intensi-
vament. Tot anava bé, hi havia
doblers i creixement econòmic.
Augmentava el turisme i venien
molts immigrants a treballar.

Ara bé, tot creixement ha de ser
controlat, i el nostre ha estat  caò-
tic, amb un progressiu distan-
ciament entre l'empresa —que ha
cercat el guany més ràpid pos-
sible— i el sector públic —que no
ha fet prou esforç d'inversió en
serveis i equipaments—. Tota la
nostra economia és un bluf, basat
en la concentració d'inversios en
un sol sector i en un curt espai
de temps, una nefasta febre de
l'or que ha tingut dos fills bords:
l'especulació salvatge i els errors
d'estratègia. No podem seguir
fent diners fàcils: cal estudiar la
viabilitat dels nostres municipis
en el futur.

Potser el cas del poble d'Ei-
na només és simbòlic, però diu
molt d'allò que ha de ser el futur
del nostre país. És hora de cons-
truir, de "fer país", per?) no amb
discursos grandiloqüents i pac-
tes amb l'estat. Ara ja es tracta
que la ven dels ciutadans de Cata-
lunya es faci escoltar amb força,
començant pels municipis: hem
de planificare! progrés urbanístic
i econòmic de les nostres ciu-
tats; hem d'eixigir que els nos-
tres serveis públics siguin ges-
tionats amb eficàcia. Hern de
reformar l'edifici des dels seus
fonaments i després tirar amunt
cap a la independència, cap a la
nostra majoria d'edat com a
poble 11 iure.

Siau qui sou
PER MANEL FRAU, CAP DE LLISTA D'ESQUERRA

REPUBLICANA (ERC) A L'AJUNTAMENT DE PALMA

(mfrau@maptel.es)



SANT JORDI

Sant Jordi duu una rosa mig desclosa
pintada de vermell i de neguit.
Catalunya és el nom d'aquesta rosa
i San Jordi la porta sobre el pit.

La rosa li ha donat gaudis i penes
i ell se l'estima fins sap a on;
i amb ella té més sant a dins les yenes
per poder vencer tots els dracs del món

Josep M. de Sagarra
(del Recordatori de Josep TRUETA)

Inici de antic

Sant Jordi vostre coratge,
destresa i serenitat
han de ser el millor guiatge
per tenir més llibertat.

Que avui ha de ser un gran dia,
dia d'amor sobirà,
que és el dia de la rosa

-la rosa al cor i a la mà-.
Però no val a badar!
que ara ens volen fer empassar

que la llengua aquí se'ls mor
ja veieu quin mal de cor!
i no s'ho creuen ni ells

que en això són com gats vells.

La seva llengua és estesa
per la meitat del Nou Món.
i la nostra a alguns molesta
per l'orgull de ser el qui són.
Els orgullosos de sempre

que bé que us ho vau muntar,
una Espanya centralista
per ser més i per manar,
renoi, quina bona vista!
Com que sortí massa vostra
ja us la podeu confitar

que pel nostre cor no fa
perquè som gent catalana.
No confongueu més la pàtria

amb la passió de manar.
La patria és per estimar-la,

per poder-la millorar
i no pas a costa d'altres
que el que cal és treballar.
Els que vinguereu de fora
vers un horitzó més clar
Catalunya és casa vostra

i ella ens ha d'agermanar
i el temps ho demostrará.
Terra germana i llunyana
molt fácil d'endevinar
si et sabessis deslliurar

del verí de malparlar
et faries estimar
com una bona germana
però et volen dominar
els orgullosos de sempre
per poder antagonitzar
que el bon conviure no els va.
Si aquesta és la seva Espanya
ja se la poden quedar
que no hi podem encaixar.

Defensem la nostra llengua
de manera natural
com la cosa més normal
com qui llesca un tros de pa
i no es cansa de llescar.
I Catalunya será.

Edita: GRUP SANT JORDI.
Rivadeneyra, 6, er. Barcelona

Sant Jordi, de Joan Rebull

15 D'ABRIL DE 1999 25

Ara digueu: "La ginesta floreix
Arreu als camps hi ha vermell de roselles
Amb nova falç comenceu a segar
El blat madur i amb ell les males herbes".
Ah, joves llavis desclosos després
De la foscor si sabíeu com l'alba
Ens ha trigat com és llarg d'esperar
Un alçament de llum en la tenebra!
Pero) hem viscut per salvar-vos els mots,
Per retomar-vos el nom de cada cosa,
Perquè seguíssim el recte camí

D'accés al ple domini de la terra.
Vàrem mirar ben al lluny del desert
Davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
Pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: "Nosaltres escoltem
Les veus del vent per l'altra mar
d'espigues".
Ara digueu: "Ens mantindrem fidels
Per sempre més al servei d'aquest poble.

Salvador Espriu

Ocupat d'ell (Lluc 10,35)
(Contra les tortures, ben amplament tolerades, per l'Estat espanyol)

Aquesta es la petició que fa el Bon Samarità a l'hostaler que li deixa l'home que havia trobat pel camí, maltractat i
mig mort, perquè en tingui cura fins que Ell torni a passar per l'hostal.

Ocupa't d'ell

Ég la crida que, per mitja d'ACAT,

Em fa Jesucrist, el Bon Samarità:

Ell, el primer,

S'ocupà de l'home despullat, apallissat i abandonat,

Aquell home que havia estat TORTURAT

També ignorat.

El va veure, s'hi va fitxar, s'hi va acostar,

En va tenir cura, el va alleujar,

Va fer camí amb ell, fins a trobar casa meya -el meu cor-

1 ha vingut a hostatjar-s'hi, hi ha entrat i hi fa estada,

Posa confiança en mi, se'n refia,

Em dona "dos denaris" -la seva  gràcia-

1 la força de la seva paraula per a "fer igual" que Ell.

Des del meu ser de monja,

M'urgeix el manament del Senyor.

Quan Ell ha volgut passar la nit a casa meya

Portant sobre seu la humanitat ferida i humiliada

1 l'he acollit en el meu cor,

Quan m'he deixat sorprendre per la seva presencia,

Ha resplendit "l'endemà".

Cada matí,

Quan s'aixeca el dia

I la claror del sol fa enrera la tenebra de la nit,

-l'ABOLEIX-,

Ell se'm presenta

¿és la resurrecció?,

i em diu: ocupa't d'ell.

No sé fer-ho d'altra manera, sinó

Posar la mirada en Jesús,

Anar cap a EI1,

Restar amb Ell,

Obrir més i més l'oïda del cor

Per sentir

El clam de la humanitat sofrent en la seva dignitat,

Eixamplar

La meya capacitat interior per donar-li cabuda en mi,

Fer-la present

Enmig de la pregària comunitària,

Fer-la present

En la meya conversa amorosa amb el Senyor,

Feta de silenci i solitud,

De tensió i impotència,

Sentint-me temorosa i desvalguda,

Feble i pecadora,

Empesa, però, a córrer pel camí de la conversió,

La meya i la de la humanitat,

I que poso cada matí a les mans misericordioses de Déu.

Jesucrist és comunió,

I ve a oferir-me la comunió en Ell

Que em fa possible poder estar amb tota la hwrianitat.

Estimar Jesucrist en aquesta comunió

És complir ocupa't d'ell..

MARGARIDA NEUS GUIXÀ

monja del Carmel de Mataró
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Han trobat una gran feina, ben pagada, poc temps
després d'acabar els estudis. Endevina el títol.

22 anys.
Técnica en Comerç.

Té la seva propia botiga

de flors i és independent

com sempre havia

volgut. I ja busca pis.

Técnica en Comerç.

21 anys.
Tècnic Superior en Automoció.

Amant dels cotxes des

de petit, ha aconseguit

estar-ne envoltat tot el

dia. I com volia, ara ja

es pot independitzar.

Tècnic Superior
en Automoció.

20 anys.
Técnica en Equips Electrònics.

Ella ja no ho veu tot tan

negre. S' ha establert pel

seu compte dedicant-se

a la seva passió de tota

la vida: l'electricitat. I ja

pensa en casar-se.

Técnica en Equips
Electrònics.

21 anys.
Tècnic Superior en Química

Ambiental.

Com a bon químic, ha

trobat la fórmula

perfecta: fa el que li

agrada i, a més, té un

bon sou.

Tècnic Superior en
Química Ambiental.

Fes Teu el Futur.

novaformacióprofessional
Amb 135 titulacions i més de 400 sortides professionals, és just el que necessitaves.

Generalitat de Catalunya
Amb el suport de:
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L'enemic: noms i llinatges  

"Su planteamiento (de la nueva ley de
política lingüística)y concepcion es con-
trario al espíritu de libertat i de con-
vivència que ha de presidir las reglas
del juego i del juego lingüísticas en una
comunidat bilíngüe".

Francisco ALVAREZ CASCOS, sots
president primer del govern espanyol.

Més de 150 normes dispositives de l'ordre jurídic esta-
tal obliguen a la utilització de la llengua espanyola. Quin
és l'esperit de llibertat?

"... el Palau de Justícia és seu d'un poder de l'Estat i, per
tant, sembla que la llengua de l'Estat hauria de ser utilit-
zada. A més, el castellà és llengua oficial a Catalunya i
llengua pròpia de molts usuaris de la justícia".

Javier BÉJAR, president de l'Audiència de Barcelona.

Només un 1% dels jutges emeten sentències en català
habitualment, un 81'S% no ho fan mai. Dels funciona-
ris de l'Administració de Justícia només 105 d'un total
de 5.217 usarien habitualment la nostra llengua ¡1.338
en algunes ocasions; 2.230 no usen mai el català. Això és
el més adequat?

"La nova llei tendeix clarament a un
monolingüisme oficial que xoca amb
la realitat bilingüe de la nostra socie-
tat ( ) l'opció monolíngüe, confessada
o no, dilapida una riquesa que, afor-
tunadament, tenim a l'abast de la tná:
el bilingüisme".

Francesc de CARRERAS (Foro Babel).

Un 0'8% dels productes s'etiqueten en català, un 3% de
les sentències es dicten en català, a la televisió només
dues cadenes sobre set en català... el  català té una presèn-
cia ridícula en les pantalles de cinema, material informà-
tic, diaris... aquest és el seu bilingüisme?

"La llei de política lingüística no és
impecablement democrática".

Aleix VIDAL QUADRAS, senador i
diputat del PP al parlament de Cata-
lunya.

Cridant a la insumissió a la nova Ilei, Vidal Quadras s'o-
posa a una decisió aprovada democràticament pel 80%
del Parlament de Catalunya.
El Partit Popular ha votat en contra de la unitat de la
nostra llengua al País Valencià (091097), contra la seva
cooficialitat a la Franja de Ponent (Aragó) per conside-
rar-lo "perjudicial". Derogant a les corts Valencianes
del decret que reconeix l'autoritat lingüística de la uni-
versitat, ha rebutjat la legitimitat de la Universitat de
València d'utilitzar l'expressió "llengua catalana" que
ha proscrit. A les Dies s'ha oposat a les mesures de pro-
tecció a la llengua.

la
en les versions

i la llei que
r tots els ciu

lanoparlants o no), a proposa objectius i mesures
de foment només pel castellá.

Qui és quefflot parlar de

"...i quedará també, una altra cosa única, perenne,

immutable , que será la nostra Ilengua: el  català. Una

¡lengua que no és una 'lengua d'opressió, sinó que és

una llengua d'igualitat, que és una ¡lengua de justícia

que és l'idioma de la fraternitat de tots".

Ramon Tria's Fargas
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Conclusions i propostes de les X Jornades de la Societat
de Salut Publica de Catalunya i de Balears

Els dies 26 i 27 de novembre
de 1.998, la Societat de Salut
Pública de Catalunya i de Balears
ha celebrat a Barcelona les seves
X Jornades sobre "El control del
tabaquisme". L'objectiu bàsic de
triar aquest tema a l'hora de con-
vocar les jornades fou el d'esta-
blir un marc productiu de discus-
sió professional i científic, d'ava-
luació objectiva i de reflexió cri-
tica sobre la situació que afron-
tem en el nostre medi en relació
al tabaquisme. També el d'expo-
sar les activitats que s'estan desen-
volupant i els seus corresponents
resultats i les mancances que iden-
tifiquem en el conjunt d'accions
proposades i desenvolupades.

El resum de les ponències,
comunicacions i pósters presen-
tats es troba recollit al número
monogràfic que ha editat, amb
motiu de les jornades, la revista
Gaceta Sanitaria. Tanmateix, val
la pena remarcar, sense ànim d' ex-
haustivitat, les següents conclu-
sions i propostes:

1. El tabaquisme és una epidèmia
d'una magnitud esfereïdora si
s'analitza des del punt de vista
de la mortalitat i morbiditat que
provoca. A partir dels estudis
sobre els efectes a llarg termi-
ni del tabaquisme, que s'han dut
a terme a d'altres països, es pot
i cal afirmar amb tota la clare-
dat possible que els fumadors
actuals tenen un 50% de pos-
sibilitats de morir a causa d'al-
guna malaltia incluida pel tabac
si no abandonen l'hàbit. La
meitat d'aquestes morts seran
molt prematures perquè es pro-
duiran abans dels 70 anys. A
banda de la mortalitat, s'han
demostrat importants efectes
nocius del tabaquisme en la
majoria d'aparells i sistemes del

cos humà. Una de les seves con-
seqüències més immediates
entre els joves i nens és l'as-
ma, el qual es dóna amb molta
més freqüència entre els fills
dels pares que fumen a casa.

2. En el cas de Catalunya, de les
50.000 defuncions que es pro-
dueixen cada any, més de 9.000
poden ser atribuïdes al taba-
quisme. Vora 1 de cada 4 homes
i 1 de cada 10 dones del nostre
país veuen interrompuda la seva
vida a causa del tabac.

3. Els pitjors efectes de l'epidé-
mia de tabaquisme encara no
s'han produit entre nosaltres,
atès el període d'aproximada-
ment 40 anys que transcorre
entre l'adopció massiva de l'hà-
bit tabáquic i l'aparició a gran
escala de les seves pitjors con-
seqüències. Aquest fet permet
explicar, per exemple, que la
mortalitat per cáncer de pulmó
que patim entre els homes tin-
gui un dels increments més
acusats en relació als països del
voltant, esperant que relativa-
ment aviat arribi al seu pic
màxim. Igualment, fins que no
haguem entrat en el segle XXI,
no s'observarà el previsible
augment brusc de la mortalitat
per cáncer de pulmó entre les
dones del nostre país, conse-
qüència de la veritable eclosió
en la prevalença del tabaquis-
me que han experimentat les
dones en les dues darreres dèca-
des.

4. L'epidèmia de tabaquisme que
ens afecta no és irreversible ni
ineludible en tota la seva exten-
sió. Els països que des de fa més
de 25 anys varen començar a
adoptar mesures per combatre

aquesta epidèmia han vist subs-
tancialment reduïdes les taxes
de les malalties relacionades
amb el tabaquisme. També a
casa nostra ha disminuït la pre-
valença de tabaquisme entre els
homes en relació a fa 15 anys,
però ha augmentat de forma sig-
nificativa entre les dones, espe-
cialment entre les de 25 i 44
anys i en les de baix nivell edu-
catiu.

5. A nivell individual, aquells
fumadors que abandonin el seu
hàbit abans de contreure una
malaltia incurable veuran reduït
progressivament el seu risc de
morir a mesura que passi el
temps. De moment, però, els
fumadors que mostren una
major tendència a deixar de
fumar són els qui tenen un
nivell socio econòmic més ele-
vat. El benefici d'una reducció
substancial en l'hàbit tabáquic
afectaria no només als fuma-
dors actius sinó que s'estendria
també a reduir les molèsties i
el risc dels fumadors passius.
No s'han observat diferències
entre els homes i les dones pel
que fa a les dificultats per dei-
xar de fumar.

6. L'impacte del tabaquisme en
una societat s'ha de valorar pri-
mordialment en termes sanita-
ris. La magnitud dels seus efec-
tes pel que fa a vides humanes
perdudes i prematures, aixícom
la comorbiditat i patiment que
comporten les seves conse-
qüències, s'obliga a relativitzar
molt els estudis econòmics en
relació a aquest tema, espe-
cialment si la metodologia
emprada no és prou correcta ni
ajustada i si estan finançats per
la indústria tabaquera. Davant

de les resistències trobades per
mantenir o ampliar la seva quota
de mercat entre els seus clients
tradicionals, que eren els homes
adults dels països desenvolu-
pats, aquesta indústria taba-
quera ha diversificat el seu mar-
keting cap a les dones, els joves
i els pa:lisos menys desenvolu-
pats.

7. Les mesures legislatives adop-
tades a Catalunya per a regular
la publicitat, la venda i el con-
sum de tabac estan entre les més
avançades dels països del nos-
tre entorn i són molt més con-
seqüents que les vigents a nivell
estatal.
Tanmateix, els estudis empírics
desénvolupats a diversos muni-
cipis de Catalunya demostren
un compliment massa baix de
la Ilei vigent pel que fa a la sen-
yalització i a la prohibició de
fumaren llocs públics i per tant,
és imprescindible que les auto-

, ritats sanitàries amb com-
peténcies sobre aquest tema
implantin una política conse-
qüent d'informació, d'aplica-
ció i d'inspecció de la llei, a fi
de poder aprofitar al màxim tot
el seu potencial. Igualment, són
encoratjadors els esforços que
s'han començat a endegar per
incorporar tant bon punt sigui
possible la normativa del Par-
lament Europeu, recentment
aprovada, i que restringeix de
manera molt important la publi-
citat del tabac
Aquestes restriccions són abso-
lutament imprescindibles per
tal d'equilibrar, en la mesura
del possible, les estratègies de
publicitat í marketing de les
companyies tabaqueres, desi-
guals pel que fa als mitjans que
utilitzen en comparació als nos-

tres, i enganyoses respecte al
seu contingut. Per això, i tot i
reconeixent que els mares jurí-
dics són molt diferents en rela-
ció a d'altres, convé continuar
explorant les possibilitats reals
que existeixen en el nostre país
d'emprendre accions legals en
contra de la indústria tabaque-
ra.

8. Tant des de l'atenció primaria
com des de l'especialitzada i
hospitalaria, s'han de desen-
volupar de manera sistemáti-
ca aquelles intervencions diri-
gides a reduir el tabaquisme que
hagin demostrat ser efectives.
Convé analitzar amb el màxim
rigor i temps de seguiment les
interessants experiències ja ini-
ciades, però la manca de temps
a les consultes d' atenció prima-
ria i d'habilitats especifiques
per a fer les corresponents
intervencions ho dificulta molt.
L'altra prevalença del taba-
quisme entre els professionals
sanitaris, especialment entre
les dones i concretament el
personal d'infermeria, és un
problema addicional que afee-

- ta negativament la intluéncia
que com a sanitaris podem
tenir entre la població i que
requereix de mesures urgents,
especifiques i sostingudes. Una
perspectiva necessàriament
complementaria és la d'acon-
seguir que totes les institu-
cions sanitàries d'aquelles
accions que, de forma conjun-
ta o complementaria puguin
tenir un impacte més gran per
reduir tant com sigui possible
l'epidèmia de tabaquisme que
patim. 12

Barcelona,
27 de novembre de 1.998.

Massa ordinadros tudats
D'un temps ença, a certs res-

ponsables d'algunes institucions
públiques han entrat moltes ganes
d'adquirir ordinadors, i de regalar-
ne -a caramull. N'han fet ploure a
barrumbades: ajuntaments a enti-
tats ciutadanes, conselleries a ajun-
taments, ministeris a conselleries,
instàncies europees a ministeris,
determinades empreses fabricants
deuen fascinar a les totes, i es deuen
llepar ben bé els dits, en veure tanta
vena oberta que raja doblers públics
a balquena!

Mala ferralla que no els ha cos-
tat ni un duro —per la gran explota-

ció de zones i persones del món més
empobrit- s'està convertint en font
inesgotable de substanciosos bene-
ficis econòmics a qualcú.

Resulta realment sorprenent i
indignant alhora. L'ordinador —la
computadora, diu alguna gent d' al-
tres contrades- s'està convertint en
un dels pocs artefactes que, com
més temps passa, més millora i n' a-
barateix el preu de compra al mer-
cat de la informática. Hom roman
astorat en comprovar-ho.

En un principi, rebutges entrar
dins el món dels ordinadors i la
informática. Però n' arribes a veure

la necessitat i t'hi apuntes.
D'això, pera alguns, encara no

fa ni mitja dotzena d'anys. Te'n
demanaven un quart de quilo, per
un artefacte que no et permetia fer
gaires coses.

Avui dia, en canvi, amb la mei-
tat d'aquest preu, pots disposar
d'un ordinador molt més ràpid,
amb moltes més possibilitats, més
capaç, més connectat, més ben pro-
gramat, etc. Una passada, vaja. Iper
la meitat de preu dels antics ordi-
nadors!

Clar que llavors no et queda altre
remei que haver d'apuntar-te a afe-
gir-hi d'altres elements, el mante-
niment dels quals et poden arribar
a costar un ull de la cara. I aquí deu

raure el "quid" de la qüestió.
Pel que fa a l'escampadissa

informática d'ordinadors, a arree
d'institucions públiques, seria bogue
s'ho pensas una mica tota aquella
gent que n'ha estat artífex. Perquè
un s'arriba a demanar quants d'a-
quests ordinadors regalats no fa gaire
a determinades entitats ciutadanes,
a hores d'ara, ja romanen inactius
o resulten tan poc operatius que ja
no s'empren; quants n' hi deu haver
que per l'única cosa que deuen
haver servit ha estat per incremen-
tar les despeses d'unes entitats que
justament no poden bravejar de
comptar amb molts de recursos
econòmics; quants n'hi deu haver
que un bon dia arribaren a sortir del

local social de l'entitat i aparegue-
ren just damunt la taula particular
d'algun dels seus responsables...

Sigui com sigui, el negoci ja está
fet i ben consumat per aquelles
empreses que hi prengueren part. 1
ara ja pot tornar a començar de bell
nou el cicle nou: més doblers públics
que, de manera incontrolada i incon-
trolable, continuïn sortint de les
arques municipals: per la compra i
pels cursets!

Qué poc es té present i es valo-
ra el muntant de doblers públics que
se tuden! Ara ha tocat als ordina-
dors, suara ¿a qué será?.

Cecili Bucle i Ramis.
cilinabel@oniet.es



Humilitat
PER RICARD COLOM

'Quité boca s'equivoca i qui té nos sa moca".
"Abans de burlar-te d'algú, mira bé com

ets tu".
(Refranys catalans).
"Si vols que Déu et sia humil, sies humil

a tothom.
Amb humilitat tindràs pau i defugiràs la

guerra.
Amb humilitat humiliaràs l'orgullós.
Humilia't a Déu, qui a tu s'humilià.
Qui és humil no riu quan l'orgullós plora.
Humilia ton poder al poder de Déu i ta vol-

untat a la seva,
Contra gran orgull, gran humilitat.
Pensa sovint en la mort per ço que amb

pau posse,esquis ta humilitat".
"Si ets humil amb l'orgullós, tindràs amb

ell pau i ell amb tu guerra".
(Llibre dels mil proverbis de mestre Ramon

Llull, 1302, época de màxim esplendor de la
nació catalana.)

"No et facis deixeble del qui s'exalça ell
mateix, no sia que aprenguessis supèrbia en
lloc d'humilitat".

(Marc l'Asceta, s.V., a 200 capítols sobre
la llei espiritual, cap 10).

"La vida és una llarga lliçó d'humilitat".
(Ja mes M. Barrie, 1860-1037, escriptor

escocés).
"El porquer conduïa a la ciutat el seu rei

transformat en un vell pidolaire digne de
plànyer, amb un bastó per ceptre a la má i damunt
els muscles, uns parracs com a mantell".

(L'Odissea, Homer, s.	 a. C.).
"Li humilitat torna invulnerable".
(Marie von Ebner-Eschenbach, escripto-

ra austro-morava, 1830-1916).
"La meya ánima em parla: "No t'alegris

amb la lloança ni t'entristesquis pas amb el
retret".

Ara m'adon que els arbres floreixen en pri-
mavera i fruiten a l'estiu sense cercar lloances,
i deixen caure llurs fulles a la tardor i queden
nus a l'hivern sense temer el retret".

(Khalil Jabrun, 1883-1931, escriptor i
artista libanés).

"On hi ha humilitat hi ha pau".
(Martin Luter, reformador alemany, 1516,

W.A. Br.22)
"Tota la teva humilitat rau en conèixer-te

tu mateix".
No t'estan pas dient "Sies senzill" pera fer-

te un ignorant, sinó per defugir supèrbia.
No et diuen "Sies menys del que ets", sinó

"coneix qué ets tu". Reconeix-te malalt, que
ets pecador. Que el Crist justifica i tu vas tot
tacat. Deixa veure ta confessió a Déu i serás
del Crist.

Pujau a les altures a pas d'humilitat.
Guaita l'arbre: primer arrela bé per enlairar-

se devers del cel. No neix son arbratge de la
humilitat?. En canvi vas tu, sense tenir amor,
i vols ja copsar les coses sublims. Sens arrels
i vols pujar a l'aire? Ço és ruina, no pas altura.

Tal és la doctrina cristiana: el precepte, la
recomanació de ser humils, a fi que ningú no
es gloriegi sinó de la creu de Jesucrist".

(Sant Agustí, bisbe de Bona, a la Númidia,
a Cogitacions, 354-430).

"La humilitat és la manera deis covards de
semblar quelcom".

(Eduard Dowes Dekker Multatuli,  1820-
1887. escriptor holandés).

"El mestre féu a un visitant que es definia
a ell mateix com a "cercador de la Veritat".

-Si allò que cerques és la Veritat, hi ha una
cosa que has de tenir, per damunt de tot.

-Ja ho sé: una irresistible passió per ella.
-No, Una incessant disposició a reconèix-

er que pots anar errat.
(Antoni de Mello, Qui pot fer resplendir

l'alba?, 1985).
"Per a veure'ns bé és preferible la claror

d'una modesta espelma que no pas la mag-
nificencia de focs artificials".

(Thomás Carlyle, 1795-1881, pensador
social escocés).

"Pera  enamorar-se Déu de l'anima, no afita
pas sa grandesa, ans la grandesa de sa humil-
itat" .

"La perfecció no rau pas en les virtuts que
l'anima es coneix en si, ans en les que el nos-
tre Senyor veu en l'anima, la qual és càrrega
tancada; i així no té de qué presumir, sinó abaixar
pit en terra en pensar hom de si mateix".

"Tingueu per misericórdia de Déu que algun
cop us diguin alguna bona paraula, puix no en
mereixeu cap".

(St, Joan de la Creu, 1542-1591, a Punts
d'Amor).

"Perillós es fer veure massa a l'home com
s'assembla a les bèsties, sense mostrar-li
ensems sa grandesa. Però encara és més per-
illós de fer-li veure sa grandesa, sense sa baix-
esa. I encara ho és més de deixar-lo ignorant
de tot plegat".

(Blaise Pascal; científic i savi occità, 1623-
1662, a Pensées).

"La humilitat de debò rau a trobar-se  sat-
isfet".

(Henri F. Amiel, 1821-1881, professor i
escriptor franco-suís).

" la virtut que llavors ens escalfará més
que cap altra será la humilitat: com que ens
trobarem despullats, ens farà cercar repòs en
el propi si, com una mare qui escalfa son infant
en prémer-lo entre sos braços, quan amb sim-
plicitat infantívola s'ha despullat... i amb la
seva gran innocència se sent més feliç de sa
nuesa que de la preciositat de la seva roba.
Com está escrit: "El Senyor guarda els infants:
m'he humiliat i ell m'ha salvat" (Salm 114:6)

"Des d'aleshores, l'anima entra dins de si
mateixa amb una gran humilitat, de manera
que allò que ja no pot obtenir dia a dia per
majá d'almoina cerca de guanyar-s'ho amb Pes-
forl de la pregaria, i amb la paciència, i amb
la humilitat. "El pobre i el necessitat lloaran
el vostre nom, Senyor" (Salm 73:21")

(Dial:1°c de Fòtice, s, 1V-V, a l'Epir, nord
de Grècia, 100 capítols pràctics de coneix-
ença i discerniment espiritual, cap 65-66).

"La humilitat és sovint un artifici de
l'orgull".

(François de la Rochefoucault, duc i escrip-
tor moralista francés, 1613-1680).

"Sies sempre humil i serva la puresa, car
aquestes són les dues ales que ens enlairen fins
a Déu i quasi ens divinitzen".

(P. Pio de Pietralcina).
"La humilitat neix de la confiança en l'al-

(Dag H. Hmmarskjold, 1905-1961, polític
suec). Q
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Qüestió de nas
CONTE DE NA M1A FONT

Durant tot el trajecte i només fins arri-
bar a aquell semàfor encès de vermell, les
mans, totes dues, no s'havien separat ni un
sol instant del cuir del volant o del cuir de
la bola del canvi de marxes.

Completament concentrat en la con-
ducció no hi havia res en absolut que
pogués distreure'l a excepció d'un semàfor
en vermell.

Acostumava a aturar-se just quan les
rodes davanteres del seu Ford Ka, nou de
trinca, trepitjaven la ratlla blanca transversal.
Ni més ni menys.

Fins i tot en això era meticulós.
Era un veritable cagadubtes.
Augmentat cent vegades quan cada

cinc anys canviava el vehicle antic per un
de les noves generacions. Després, a mida
que el temps envellia l'automòbil, anava
perdent alguns dels hàbits més escrupolo-
sos i no els tornava a adquirir fins que com-
prava un nou quatre rodes.

Però els tornava a adquirir, això sí. Mai
els oblidava, és clar.

Ah! Però els semàfors en vermell era
un altre món. En verd era igual, com no
s'aturava, no perdia la concentració i no pas-
saya res. —

Quan el disc d'un semàfor estava encès
i el roig era tan viu com pugui ser-ho la
sang, evidentment frenava i com si de sobte
l'anima l'abandones, ell desapareixia psí-
quicament de l'interior del cotxe. Sembla-
va desconnectar-se i marxar del darrere del
volant per aparèixer ben assegut en l'es-
ponjós seient de ca seva al davant del tele-
visor. Mirant qualsevol horrible sèrie tele-
visiva -ianqui o hispano-americana- era tan
minuciós en les seves costums com podia
ser-ho alhora de conduir.

La durada de les series era el que menys
importava. Era igual que en fos una de 25
minuts com una de setanta-cinc. Menjar
fruits secs, patates fregides, crispetes o gale-
tes de xocolata entre els glops d'una cer-
vesa ben freda s'alternaven amb les vega-
des que no ho feia i tot ho substituïa per
tocar-se el nas.

Esbrinar els mocosos secrets que puguin
guardar, no un, sinó dos forats nasals era
la seva afecció més clara i alhora més ocul-
ta. Fer l'espeleòleg amb el dit índex o el
petit -depenent de la resistencia de la tro-
baila- era la manera més perfecta de gau-
di r plenament de la seva intimitat. Ho havia
practicat tant que semblava que el dit índex
de la tná dreta havia sofert, gràcies a la
insistencia, una mutació. Es podria dir que
el dit havia evolucionat: fent-se més estret
a la punta per penetrar sense gaires pro-
blemes i prenent forma de petita pala per
recollir millor.

És clar que ara no estava pas en un lloc,
més aviat, íntim. Dins el Ford aturat en un
semàfor d'un carrer bastant concurrent no
és precisament l'indret més adient per dei-
xar ben nets els forats del nas.

Això sí, és una costum bastant arrela-
da, no només a ell sinó també en molts d'al-
tres conductors que es troben aturats en qual-
sevol dels semàfors de les ciutats.

Però tant se li'n fotia. Una vegada el dit

tocaya una petita massa enganxosa en l'in-
terior del nas, el món desapareixia del seu
voltant. Buscava i gratava les parets car-
noses amb ansietat. Per a en eren uns
moments fantàstics només connectats amb
la realitat pel seu inconscient que li dema-
nava pressa per acabar la feina abans que
el disc canviés de vermell a verd. Ell com-
parava sempre aquella carrera contra-rellot-
ge -aconseguir trobar un moc gros, verd i
llefiscós abans de tornar a conduir- a aquells
darrers cinc minuts que hom dins el llit es
va fent el ronso una vegada el despertador
ha sonat.

Verd.
Tocar-se el nas és massa satisfactori per

obrir els ulls i adonar-se'n que el disc ha
canviat de color. El semàfor va mudar de
vermell sanguinolent a verd mocós.
- Verd! Verd! Verd! -semblava cridar

histérica una botzina des del seu darrere.
Aquells tocs d'alerta van obligar-lo a

abandonar el paradís dels mocs just en el
moment culminant en qué havia aconse-
guit atrapar un de ben gros, enganxós i pre-
cisament verd.

Va obrir el ulls i mira pel retrovisor.
En el rectangle de mirall només va veure

uns quants fotogrames d'una tétrica pel.licu-
la filmada en format cinemascope.

Tot va passar massa de pressa.
Un Volvo enorme de color blau diploma-

tic donava el toc d'emergència a tothom
amb la botzina. No podia frenar. No podia
reduir cap dels setanta quilòmetres per hora
que duia de velocitat. I justament en la seva
trajectòria un petit Ford no es posava en
marxa ni amb el semàfor en verd. El xoc
es va deixar sentir en tot el carien

El Volvo havia donat un impuls mortal
al Ford llençant-lo directament als apara-
dors d'uns grans magatzems.

Dins el Ka, ell havia aconseguit sub-
jectar una massa petita i viscosa.

També era verda però en pocs moments
es convertí en vermella.

La policia va intervenir ràpidament.
El Ford havia quedat mig inclinat en un

dels aparadors més grans entre maniquís,
roba, mobles i milions de trossos de vidre.
La porta s'obrí i deixà caure a terra el cos
sense vida del seu conductor.

La seva estranya postura va fer que a
algun agent se li dibuixés un petit somriu-
re en la cara. Acabava de morir una perso-
na però la situació feia un xic de gracia.

L'home havia mort content amb el dit
índex encara introduït en un forat del nas.
Havia trobat allò que buscava però no l'ha-
via arribat a treure ni veure. El seu colze
havia picat amb el volant quan el Volvo va
ajudar-lo a creuar el semàfor. Llavors el dit
es clava amb força en la part posterior inter-
na dels ulls. Com un bala va foradar el crani
amb tota facilitat.

El filet de sang es va deixar veure de
seguida per l'altre forat del nas lliure. Uns
metres més enrera, el Volvo, amb tot el mono
enfonsat i arrugat havia substituït l'antic lloc
que havia ocupat el Ford.

No es movia.
El camaldmic semàfor va tornar a can-

viar el seu color... també en pocs segons va
deixar el verd pel vermell.
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Prou! Ja hem esperat massa!
Ens acostam als vint anys d'au-

tonomia (?) i encara és hora que
puguem usar normalment i sense
restriccions la llengua pròpia de les
Illes Balears i Pitiüses:

* ni davant els tribunals o les for-
ces de seguretat d'un Estat que
pretén ser el nostre (!?);

* ni a d'altres dependències de
l'Administració de l'Estat a les
nostres illes;

* ni en les etiquetes, envasos o pros-
pectes dels productes que com-
pram (llevat que siguin folklò-
rics);

* ni a l'hora d'anar al cinema, escol-
tar la ràdio, llegir la premsa o
mirar la televisió;

* ni quan compram els programes
informàtics més usuals;

* ni davant de professionals o esta-
bliments que figura que estan al
nostre servei...

No som cap minoria lingüísti-
ca

* El català és majoritàriament
parlat i universalment entes per
la població del seu territori
històric.

* El català és oficial per a uns 10
rnilions d'europeus.

• Hi ha més parlants de català
que d'algunes llengües oficials
d'estats europeus: Finlàndia,
Noruega o Dinamarca, per
exemple.

* Disposam d'una tradició i una
vitalitat cultural equiparables a
qualsevol altra llengua del món.

Per tant, volem ser plenament
reconeguts en igualtat de condi-
cions, tant per l'Estat com per la
Unió Europea, i que no ens rele-
guin a la condició secundària de
minoria lingüística.

Exigim que els poders públics
apliquin la llei i ens assegurin un
futur normal

Tenim el mateix dret que qual-
sevol altre poble lliure a organit-
zar el funcionament lingüístic dé

la nostra societat amb lleis i polí-
tiques democràtiques:

* Si davant de la mundiafització de
l'economia i de la cultura, gai-
rebé tots els estats adopten mesu-
res de protecció i foment de les
seves llengües, no és més que
cinisme o hipocresia pretendre
que no es faci amb el català.

* Reclamam als parlamentaris una
reforma de l'actual legislació lin-
güística que garanteixi la pleni-
tud funcional i territorial de la
nostra llengua, amb les quotes i
sancions que faci falta per asse-
gurar que ens respectin.

* Reclamam al nostre govern una
política decidida i efectiva de pro-
moció del català com a llengua
comuna de la nostra societat.

* Exigim mesures efectives de pro-
tecció a l'exercici dels nostres
drets lingüístics personals davant
de qualsevol professional o esta-
bliment, públic o privat.

Plataforma per la Llengua

PA SS ATE MPSEivissa i Formentera

- campanyes -
La Llei de Normalització Lingüística

(recordem-ho) és llei

Consells de Salut

Salut i ma LA SIDA
I si és el nen de

l'escola el que n'és
portador?

A l'escola, els nens acostumen
a intercanviar tot tipus d'objectes, es
fan petons, es peguen, es llepen els
uns als altres i, fins i tot, els més petits
es mosseguen. Ateses aquestes cir-
cumstáncies, és molt comprensible_ .
que els pares i els mestres, en gene-
ral, s'inquietin davant la possibilitat
d'acollir un nen afectat.

Els estudis realitzats a tot el món
sobre els casos coneguts d'adults i
de nens infectats, no han mostrat cap
evidencia que la presencia a Pesco-
la de nens infectats suposi un risc
per als altres alumnes. De la matei-
xa manera, no hi ha cap evidencia
que els mestres, els cuiners o altre
personal escolar infectats, que es tro-
bin en condicions de treb'allar, supo-
sin un risc per a la resta de la comu-
nitat escolar. De fet, no es coneix cap
cas d'infecció que s'hagi contagiat
l'escola.

Ja hem vist que el virus no es
transmet en menjar (ni pel menjar ni
pels cobeas), ni en beure ( ni per la
beguda, ni pels gots), ni en utilitzar
el váter, ni en respirar a la mateixa

habitació, ni ara els petons ni amb
les abraçades. Tampoc no ho fa amb
la tos o els esternuts. Compartir els
llapis, les joguines, els instruments
musicals, la roba i d'altres materials
no suposa cap risc. Ens pot preocu-
par que el nostre fill sigui mossegat
per un nen afectat; pea) no hi ha cap
prova que una mossegada transme-
ti el contagi. De la mateixa manera,
no hi ha cap prova que es pugui trans-
metre el virus per l'orina o les defe-
cacions.

Si es produeix una ferida o una
lesió sagnant, encara que en aquest
cas el risc sigui molt petit, cal tenir-
ho en compte. Aquest petit risc és
pràcticament nul si se segueixen les
mesures de desinfecció habituals.

Malgrat tot això, la integració a
l'escola de nens infectats topa en algu-
nes ocasions amb serioses dificultats
provocades, generalment, per la manca
d'informació sobre la malaltia.

Prohibir a un nen portador que
vagi a l'escola, que faci una vida nor-
mal o restringir-li la seva llibertat no
és raonable, per tot el que s'ha dit
anteriorment, ja que no suposa un
risc de contagi per a la resta de nens
i el personal de l'escola. A més, cal
tenir en compte que, en tot cas, el
nen infectat, per causa del seu estat

laltia
immunológic, és qui está més expo-
sat al contagi de qualsevol altra
malaltia que puguin presentar la
resta de nens de l'escola.

L'adopció de mesures preventives
quan calgui i Padopció d'una actitud
constructiva i solidària constitueixen
instruments importants per tal d'evi-
tar que la sida es propagui.

Conclusions
La sida existeix entre nosaltres.

Tot i que no és una de les malalties
més freqüents, és una malaltia greu
que pot conduir amb més o menys
rapidesa a la mort, ates que, malgrat
disposar d'alg-uns tractaments per als
malalts, no es coneix cap tractament
eficaç per combatre-la del tot. Per
si no n lii hagués prou, és una malal-
tia que es pot transmetre mitjançant,
per exemple, les relacions sexuals,
les quals són una forma universal de
relació. Fins i tot, ene! passat, algu-
nes persones se n'han infectat en rebre
sang o productes plasmátics conta-
minats. Per tant, la sida és un pro-
blema de salut pública que ens afec-
ta col•lectivament.

L'existencia de la sida és àmplia-
ment coneguda. Un excés de con-
fiança, tot pensant que no ens pot

afectar directament o que és cosa
d'uns quants, és girar-se d'esquena
a la realitat. Aquest argument ens
pot semblar tranqui•ditzador, però
no resulta útil ni profitós. D'altra
banda, exagerar el carácter conta-
giós de la sida i adoptar una actitud
restrictiva seria perjudicial per a
nosaltres mateixos i per als altres,
ja que limitaríem sense cap justifi-
cació les possibilitats que la vida ens
ofereix.

Per afrontar els reptes que aquest
problema de salut planteja és impres-
cindible no renunciar a informar-nos.
Aquesta página no inclou tot allò que
se sap sobre la sida, pea) us podeu
informar sobre les novetats que hi
van apareixent. Encara que la infor-
mació serveix de poc si no ens porta
a comprendre adequadament quines
són les situacions de risc i quines són,
per a cadascuna d'elles, les mesures
de prevenció més adequades.

Per?) tampoc no n'hi ha prou
només amb la comprensió. Per anar
bé es necessita una manera de fer
que sigui alhora responsable, per tal
d'evitar- ne el contagi, i solidària,
per ajudar a mitigar els sofriments
que comporta emmalaltir per la sida
als afectats, als seus familiars i a les
persones que els envolten.

Amb aquesta página hem volgut
contribuir a l'aclariment d'alguns
aspectes de la malaltia i, sobretot, de
la seva prevenció.

Si encara us en preocupen més
coses, si en desitgeu més informa-
ció, si teniu dubtes sobre alguna
situació que hágiu viscut o, fins i tot,
si voleu saber com hi podríeu col•labo-
rar, podeu trucar al telèfon gratuït del
Programa per a la Prevenció i l'As-
sistencia de la Sida del Departament
de Sanitat i Seguretat Social. 12

Marquen aquest número de
telèfon: 9002! 22 22 i

professionals qualificats us
atendran confidencialment.
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Arrossos sucosos:

Arròs a banda

(CIEI) Refranys (VI)
500. Ulls que no hi veuen a la claror, menys hi

veuran a contraclaror.

501. Ulls que no hi veuen, cor que no dol.

502. Ulls que no hi veuen, vestit cap a la tintoreria.

503. Un bon mentider diu sempre alguna veritat.

504. Un costum arrela més que un roure.

505. Un dia sense haver rigut és un dia perdut.

506. Un és companyia; dos és multitud.

507. Una bona capa tot ho tapa.

508. Una escopeta buida fa por a dos.

509. Una mà renta l'altra, i les dues la cara.

510. Una me'n faràs, però no més.

511. Una mica al cor es fica.

512. Una persona sola, ni canta ni plora.

513. Una promesa que forçada és, ni és promesa ni
és res.

514. Una retirada a temps és una victòria.

515. Uns neixen amb estrella i d'altres neixen.
estrellats.

516. Uns ploren les seves penes i d'altres les
alienes.

517. Uns saben el que fan; d'altres fan el que saben.

518. Val més poc i bo, que molt i dolent.

519. Val més poc pecar que molt confessar.

520. Val més tard que mai.

521. Vera justícia, ha compassió, i la falsa,
indignació.

522. Ves de viatge amb una persona i es dará a
conèixer sola.

523. Ves-te'n amb tanta pau com descans ens has
deixat.

524. Vull un miracle, encara que el faci el diable.

525. Qui pets envia, merda espera. SI

L'ESTEL
INFORMA'T NFORMAT
INFORMA'T	 INFORMA'T

PROU d'IMPOSTOSI
As us: us

Prou de peatges a les autopistes!
Prou a l'electricitat més cara d'Europa!
Prou ais telétons més cars i dolents d'Europa!

*-- Prou a la vergonya de la RENFE!

PERQUÉ MADRID NO ES UUEDI AMB ELS NOSTRES DINERS
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Un quilo o quilo i mig de peix variat. Les espècies més aconsellables són l'escorpa, la gallineta, el rap, l'aran-
ya de mar, etc.Insuperables, els molls grans i ben vermells. Un bon grapat de sepionet per al sofregit de la pae-
lla; uns 300 gr. de creilles; 500 de ceba; 100 de tomaca picotada; alls,  safrà, sal i aigua; una fulla de llorer i
una cebeta.

En una cassola metàl.lica es posen a bullir en aigua les creilles i la ceba, uns alls sense pelar i mig partits, i una
fulla de llorer; ja cuites, o quasi, es posa el peix, i la sal afegint aigua, si en necessitara, per a cobrir-ho tot.
Prompte estará cuit: deu o quinze minuts.E1 brou que haja de quedar, será sols el suficient per a coure l'arròs
(uns 800gr.) però no massa, per no quedar des-substanciat.

En l'oli de la paella, ben calent, sofregirem uns alls, i abans que prenguen color d'or es tira la tomaca i la ceba 4

ben picolades, i els sepionets, i es volteja el conjunt; finalment, l'arròs--400 gr.--, que es meseta bé amb tot;
una cullerada no plena de pebre-roig i deseguida el brou de peix. Doble que l'arròs. Foc viu primer, i decrei-
xent després, a mesura que el gra vaja eixugant-se. Es deixa reposar i, en escudellar-lo,s'acompanya amb quarts
de llima. En no pocs llocs és ritual menjar-lo remenat amb una cullerada d'all-i-oli. 	 9

El peix desespinat, amb la el-611a i la ceba, forma un segon plat, adobant-lo amb una de les variades salses
bones companyones del peix all-i-oli,maonesa, maonesa rosada, maonesa verda, vinagreta, romesco cru, romes- o
co tarragoní, salsa de mariner, etc.

De l'all-i-oli o la maionesa--o maonesa—ordinària no cal parlar, per sabudes de sobra. La rosada és la maone-
sa a la qual s'incorpora una cullerada de concentrat de tomaca, una punta de cullereta de mostassa i (optatiu)
un poquet de coent (tabasco, Jamaica, Cayena)i un culet de copeta de conyac. A la verda se li incorpora un o
manollet ben picat de julivert el morter; en estar ben matxucat, es tira en el morter un poc de maonesa; es fa
una pasta que es mes amb la resta de la maonesa; i se li incorporara tot seguit una tasseta de  tàperes menudes •
i sense sal i uns cogombres petits en vinagre picolada.

La salsa romesco en cru es fa així una bona tomaca madura grossa--o dues mitjanes--un pimento o pebre molt
tendre roig, un o dos alls pelats, una molla de pa, mitja tasseta d'oli i la meitat de vinagre, un polsim de pebre- 9

negre, una punteta de vitet, sal i aigua. En el morter es matxuquen els alls amb un poc de sal; després--sem-
pre coent--s'afegeix el pimentó ben rentat i sense vinses, trencat en fragments, la miquetade vitet, la tomaca
sense vinses ben tallada; finalment la mollade pa arremullada en aigua un poc calenta i exprement-la amb la
mà; es continua treballant la massa amb el picamá o boix fins formar un conjunt pastos.Després sense deixar
de remoure, va tirant-se l'oli lentament, i el vinagre, la sal a gust i el pessic de pebre-negre en pols. Si el con-
junt quedara poc fluid, se li incorporen unes cullerades del brou on s'ha bullit el peix, i es deixa macerar en
lloc fresc unes tres hores. 

4

Carns
Peuets de porc i fesols

9

Quatre o vuit mitjos peus de porc; 250 gr. de fesols blancs remullats de la nit abans; uns centígnms d'oli; 100 gr.
de xoriç a medallonets; pebre-roig i sal. Un pessic de pebre-negre o un trosset de vitet. No cal cap cosa si el pebre-
roig és coent. En un perol i aigua, les potes, ben netes i rentades, es posen al bull fins que estiguin cuites i tendres
i amb poc líquid. La cocció pot durar algunes hores: tres o quatre. En un altre perol o cassola es posen a bullir els
fesols en aigua freda, fins estar cuits i el líquid molt  reduït (o fesols de pot, de bona marca, que no necessiten cou-
re's). En una paelleta, i l'oli calent, se sofrigen les talladetes de xoriç, lleugerament; seis afegeix una-cullerade-
ta de pebre-roig i s'aboca tot a la cassola on s'hauran posat les potes, els fesols i el poc de brou. S'afegeix la sal
i es deixa bullir a foc moderat deu o quinze minuts, vigilant la cocció per evitar que s'aferri i es cremi. El líquid
ha de quedar travat, com una salsa roja i densa. Aquesta recepta, però sense fesols, és válida per a cuinar trossets
de tanda de bou (pota, mono, ventre i galta o careta, no mai lleu), és a dir, els callos, denominació castellana tan
popular en la cuina valenciana de la capital.

Peixos
Bacallà a la càntabra

Dotze trossos de bacallà, 80 gr. de sagí, mitja dotzena de pimentons xoricers, dos alls, tres cebes mitjanes, tres
rovells d'ou bullits, sis llesques de pa, oli i sal.

Ja sabem que el bacallà cal tindre'l a remulla des de la vespra, així com els pimentons secs.
Amb oli i sagí fregirem les llesques de pa i les deixarem damunt d'un plat; sofregirem els alls i la ceba picada
i, en estar un poc daurada, afegirem els rovells d'ous durs. Als pimentons els traurem la molla rascant-los amb
un ganivet, els posarem en el sofregit i en farem una salsa. Posarem el  bacallà en una cassola amb aigua freda
i, en alçar el bull, el traurem i deixarem que es refrede per a llevar-li les espines i la pell. El ficarem tot seguit
dins la salsa amb el pa fregit i el deixarem coure durant un quart d'hora. Cal sacsar-lo sovint per evitar que s'a-
ferri al fons de la cassola.

* CRETLLES = Patates
* VITET = Pebre
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S'Arenal
de

Mallorca

ESCANDELL

S'Arenal és distingit,
Un bell premi, Ii daña,

El turista cada dia,
es ben tractat i servit.

De la platja, arena fina,
Cuidada ben formalment,

On passeja la gavina
Pel seu entreteniment.

De la mar, molt escriuria,
Li tenc admiració,

Més respecte li daria,
I molt més protecció.

Pensant en la gran bellesa,
D'immenses profunditats,

Que sabia naturalesa,
Tan bells casals ha creats.

Com la gran fauna marina,
De peixos tan variats,

De la donzella més fina,
De vius Colors senyalats.

I la mar caminaria,
Diferents colors brillant,
Amb mantell de diamant,

vestida tan elegant,
com la vaig veure aquell

dia. 11
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No esperis mai cap favor
PER CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR. TELF. 971665336

EN VICENÇ DE
SON RAPINYA

La
perruqueriaSa política ha acabat,

Per ser un enganya móns,
Hem perdut ses il.lusions,

Això és sa veritat.
De la gent era admirat,

Aquell que molt bé parlava,
I en tot moment demostrava,

La seva sinceritat.

Defensava el seu partit,
Amb tota sa energia,
Als altres criticaria,
Amb elevat esperit.

Noltros en traurem profit,
D'allò que s'altre ha tudat.

Ho tenim estudiat,
Amb tot el nostre sentit.

Defensant son ideal,
Posaven tota passió,
Duien sa pretensió,

Lo mateix que un general.
Que exigeix a cada qual,
Un elevat compliment,

Son hopor tenir present,
De lluitar fins el final.

A la gent engrescarien,
Amb aquell, son dols parlar,
Cap moment varen pensar

Ses ordres canviarien.
Un motiu se cercarien
Per una excusa posar,
I a tots sa cara rentar,

D'aquells que los seguirien.

I com que no estan segurs,
De treure sa majoria,

Un moment se pensaria,
Als seguidors dar disgusts.
Implicar-los amb embulls,
Per ells rentar-los sa cara,

Sa idea canviada,
Augmentant els caramulls.

Amb els contraris fer garba,
Que ells havien criticat,

Tant de mal per ells sembrat,
Amb sa darrera campanya.
I els caps de gran guarda,

Hi veien solució,
Si tots feien lligassó,

Guanyaríem sa batalla.

Oblidant el compromís,
De sa colla que els seguia,

Son benestar cercana,
Això li era precís.

No va estar indecís,
De sa camisa girar,

Assegurar son guanyar,
Passar sa vida feliç.

Per això sa població,
Tants d'any d'haver-la enganyada

Encara fica sa banya,
Recolzant lo gran senyor.
Aquell tan fals director,
Que viu de lo seu xerrar,
Sa sang li cerca xuclar,
De ningú té compassió.

No esperis en cap moment,
En venir ses eleccions,

Que ells te posin condicions,
Aquesta hipòcrita gent.

Tenen dins el pensament,
Lo molt que podran guanyar
I els molts milions manejar,

De lo bon contribuent.

Si hi hagués enteniment,
Si repasséssim s'história,

No en contraiem cap glòria,
Des mando en cap moment.

Perquè tota aquesta gent,
Cap moment no ha quebrat,

Son patrimoni ha alçat,
Passant un temps excel-lent.

Viuen sa vida alegre,
De molta gent convidats,
Els seus cotxes destinats

Pel càrrec que representa.
*Volen donar un exemple,
De ser nostres salvadors,

Los fan a ells molts honors,
Duen nova vestimenta.

Hi ha gran hipocresia,
A dins sa societat,

Es senyor sempre ha cercat,
Allò que li convenia.
Se canvien sa camisa,
El dia que los convé,

No estimen gens sobrer,
Que passa tanta fatiga.

Aquell obrer que un moment,
Va voler alçar una casa,
Perquè la necessitava,

Per viure-hi dignament.
Caramull d'impediment,

Tot moment li han cercat,
Amb gasto molt augmentat,

Cobrant sense sentiment.

Industrial i empresari,
Tothom está encanonat,
Tot deu está controlat,
Per un expert secretari.
Han de pagar honorari,
en el senyor inspector,

Que no los fa cap favor,
Sinó que crea calvari.

Un lleó dins el desert,

És rei de tota sa guarda,
Defensa i en tota mana,

Tot moment está despert.
A dins tot el seu govern,

Dels altres durà es control,
De passar fam, ell no vol,

Pega en els seus, i a s'estern.

A dins de sa humanitat,
Es sa mateixa semblança,
Tothom cerca sa venjança,
Duent s'altre esclavitzat.

A dins un món pertorbat
Tothom prepara sa guerra,

A la dreta i a l'esquerra,
Hi ha conflicte armat.

Sota la blanca barrera

Rera de l'obscur cristal],

Un món, cada jorn

despena,

Ple d'il•lusió i treball.

Dalt polits pentinadors

Unes eines prenen vida;

Laques, emulsions

escumes,

Barrioles, rotllos i pinces,

Modelats, reflexos i colors.

Mascareta, raspalls i pintes,

Així com altres ormetgos,

dels quals ara no record.

De mà de formoses nimfes,

Recolzades al brollador,

Avui elles fan ses piules,

Demà arreglen un barbó,

Deixant anar un somriure,

Tot amor i professió.

El Barla
contra el
Madrid

Des que el Barça restà fora

De la lliga de Campions

Els merengues fías fa poc,

Ens tocaven els collons.

Quatre mesos han estat

Somniant-ho nit i dia,

A que arribas el cha

De l'anhelada final.

A l'Estadi del Nou Camp,

La vuitena aixecarien,

Volta al camp donarien

Rient-se dels catalans.

Però Déu que és poderós,

I sos camins inescrutables.

No deixa que els

miserables

Es puguin cobrir d'honors.

El Dinamo, els ha deixat,

Sense poder jugar a •

Europa;

Potser d'aquí a cent anys,

Si encara són a primera,

Podran jugar la vuitena

Amb permís dels catalans.
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BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
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ANUAL 3.800 PTS (22,84 euros)

Rebut domiciliat a un banc o caixa

Banc/Caixa 	
Adreça 	
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Compte núm 	

Firma
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