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Fa 23 anys que na Maria Elisabet Gar-
cia Ruiz i Rossinyol de Sagranada ven
paperetes de la ONCE a la carretera
d'Inca de Ciutat. El General Garcia-Ruiz,
que té carrers a molts de pobles de
Mallorca era el seu avi. Tel. 971 247
113

Fa 30 anys que en Manuel Carvajal
regenta la Impremta Edu a la Soledat.
Tel. 971 421 196

Fa 3 anys que na Maria Frau, amb els
seus germans Manel i Pau, regenta el
taller Toldos Frau al carrer de Manacor
de Ciutat. Tel. 971 278 518

Fa 21 anys que n'Antoni Peralta regen-
ta la botiga Cortinatges Peralta al carrer
dels Reis Catòlics de Ciutat. N'Antoni
és l'encarregat de la banda de tambors
i cornetes de laAssociació de Veïns de
la Soledat.

Fa 4 anys que n'Eva Capella de son
Ferriol regenta la Perruqueria Unisex
Eva a la barriada de la Soledat de Ciu-
tat. Tel. 971 270 270

Fa 30 anys que en Manuel Rua regen-
ta el Forn La Soledat al carrer de Mana-
cor de Ciutat. Tel. 971 420 187

Fa 35 anys que en Pep Martí regenta
el Taller Equilibrats Martí a la Soledat.
Tel. 971 279 706

En Josep Lluís Seguido i en Joan Bal-
boa regenten el Magatzem de Pintura
per a carroceries APINCAR al carrer
de sant Leandre de Ciutat. A la foto també
la filia d'en Josep, de nom Estefania.
Tel. 971 273 809

Fa 2 anys que na Francesca Joan de
Sineu regenta el Saló d'Estètica Ferriol
a la Placa de Sant Francesc Xavier de
la Soledat. Na Francesca és especia-
lista en ungles de porcellana. Tel. 971
242 238

Fa 30 anys que en Pep Fortuny, nas-
cut a Ciutat i criat a Campos regenta
la Joieria Fortuny a son Gotleu. Tel. 971
275 597

Fa 8 mesos que na Marisol Martínez
regenta el Basar Chiqui a la Soledat.
Botiga de 100 i videoclub. Tel. 610 213
056

Fa 11 anys que na Maica Thomás regen-
ta la lmmobiliária Invercasa al carrer
Patronat obrer de Ciutat. Na Maica és
la relacions públiques d'un grup com-
post per un arquitecte, un aparellador
i un constructor. Tel. 971 464 648

Especial dedicat a
CIUTAT

Si vos ha agradat,
telefonau al

971 26 50 05
i el vos enviarem cada

quinze dies Fa 22 anys que en Rafel Acedo regen-
ta la botiga Eléctrica Servici a la Sole-
dat. Venta i installacions eléctriques.
Tel. 971 278 782

1LEG
LES SEPARACIONS

N'hi ha, de marits, qui maten
les mullers.

N'hi ha d'Estats, que —con
Rússia a Txetxénia o Turquia
a Kurdistan- maten nacions.

La separació —tant la
matrimonial com la nacional-
és un dret democràtic i s'ha
d'exercir sense violències.

Cal exigir referéndum
d'autodeterminació per a

Euskalerria i Països Catalans,
tal com Timor a lndonésia o

Quebec al Canadá.
Prou de manipulacions,

mentides i genocidi cultural
d'Espanya
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BAR-
RESTAURANT

PAESON
CAN GUAITA

Obert les 24 hores

Cuina mallorquina i
internacional

Obert tot l'any

Menú dies feiners,
migdia i vespre, 995 ptes

Menú festius,
1300- Extensa carta de

104 plats

Carretera Militar, 253-
Tel. 971 743 290

a
l'hotel de concentració
del Real Madrid a Sao Paulo. Segons
AS, un grup d'un 20 veterans d'Ul-
trasur aterrà a la ciutat brasilera per

nima al seu equip des de la grada
del Morumbi. Ocha vestia en la seva
aparició al 'Hotel Sheraton la cami-
seta del Real Madrid i es trobava
molt distes, fent broma ambels peno-
distes acreditats, i acompanyat per
dos seguidors del' equip blanc. José
Luis Ochafta du més de dos anys
sense poder accedir a un recinte
esportiu a dinsl'Estat espanyol des-
prés d'un incidents al final d'un par-
tit de básket Madrid-Barça pel quals
fou detingut. Cap membre de la junta
directiva present a l'hotel feu cap
gest de saludar-lo, ni tainpoc els juga-
dors. El violents, van amb el Real
Madrid, l'equip oficial del més
pudent espanyolisme, descarada-
ment promocionat des dels media
espanyolassos.A finals d'enguany,
la policia de la Generalitat de Cata-
lunya contará amb 5.284 agents, que
possibilitaran el seu desplegament
total a Lleida i la ubicació de les pri-

meres unitats, dedicades al control
de tràfic de vehicles a Barcelona i
Tarragona. D'aquesta manera a
finals d'any, els Mossos exerciran
les seves funcions de policia bási-
ca a Girona i Lleida i tendran el con-
trol del tráfic a tota la Cataluny estric-
ta. A partir d'aquest punt, s'iniciarà
el desplegament en funcions de
policia básica en les comarques
barcelonines i, posteriorment, en les

de Tarragona. Segons els plans pre-
vists, els Mossos arribaran a la Ciu-
tat de Barcelona l'any 2005 i aca-
baran tot el desplegament a Cata-
lunya el 2010. Si se confirmen
aquestes dates, el procés, que s'ini-
cià el 1982, haurà durat la fotesa de
28 anys. A les Balears i Pitiüses,
penó, encara no haurem començat.
I això, que diuen que ara tenim un
govem nacionalista.
*Diumenge dia 6 de febrer vaig visi-
tar el Mercat dels Encants de Con-
sell. La presidenta del Consell de
Mallorca, Maria Antònia Munar se
passejava amb el seu marit mirant
els llocs de coses velles. I que vos
pareix aquest mercat? Els vaig
demanar: - és un bon mercat, va iro-
nitzar la presidenta, contribueix a
que a Son Reus no se saturi. No va
equivocada la presidenta: sembla ser
que els venedors cerquen objectes
dins els conteiners de deixalles que

llavors duen a vendre. També fan
recaptes de roba en nom de qual-
sevol religió i llavors venen a preu
tirat als mercats dels encants. Més
tard vaig anar a Biniali, un poblet
d'uns 500 habitants, amb unes cases
grans i diria luxoses. Tenc la impres-
sió que se viu be a Biniali. Tres bars,
que no voten apuntar-se a l'Estel,
encara que l'amo I 'accepta de bon
grat i et convidi a beure. Vaig a la
Rectoria on un home gras i unes sen-
yores grasses me reben amb corte-
sia. I que sou el rector, li deman a
l'home. "Soy jo", diu ell. Que vos
puc fer una entrevista per aquest diari.
No, va dir l'homo. Que sou foras-
ter? Li deman. Si, va dir. Ara ho
entenc. I jo que me'n vaig al bar del
costat on trob la madona i uns parro-
quians. I com és que teniu un rec-
tor foraster?, els deman. Mira, no
en teníem cap i ara fa dos mesos
mos dugueren aquest que estava
damunt el Puig de Santa Magdale-
na. Cagondena, dic jo: -Aquest és
en Felix, Felix el Gato, que deia mis-
ses en foraster damunt el Puig de
santa Magdalena. I ara les vos deu
dir a voltros ses misses en foraster.
No se com les diu, diu un dels parro-
quians. Quan el cotxe no marxa vaig
al mecànic, quan el televisor no
marxa vaig al técnic, quan estile malak
vaig al metge, quan vull amar a men-
jar vaig el restaurant, però el capeta
no me dona cap servei i no hi vaig.
I ja teniu raó, l'amo, dic jo. Com
que era hora, vaig anar a dinar a Sa
Cuina de n'Alba, l'únic restaurant
del poble perquè sa Sargantana ha
tancat fa tems. A sa Cuina de n'Ai-
na els diumenges cal reservar taula
perquè sempre está ple. L'amo me
conta que d'aquí un parell de mesos
mudará el restaurant al veí poble de
Sencelles. I com és això, l'amo?
Mira, aquest lloc el tenim llogat i
l'amo posa el lloguer pels núvols.
Hem comprat una casa a Sencelles,
i allá no pagarem Boguen Bé que
feis, els clic: Amb n'Aína de cuine-
ra i vos i els vostres fills per des-
patxar, a qualsevol lloc del pla de
Mallorca que aneu, vos anirà bé.
* Ara, una guarda de jubilats del
carrer de sant Miguel de Ciutat ha
fet una recollida de signatures per-
qué el bisbe els ha tancat l'Esglé-

sia de santa Caterina de Siena que
está al seu carrer, a peques passes
de 1 'Església de sant Miguel. És que
no hi ha capellans, per dir-hi missa,
i tampoc parroquians a bastament
perquè la paradeta sia rentable. Els
temps han canviat germans. Al cen-
tre d'Europa ja fa 40 anys que tan-
caren la majoria dels temples i ara
toca a la católica Ciutat de Mallor-
ca al centre de la qual In ha un parell
d'esglésies a cada carrer. A la Mallor-
ca preturística, sense televisió, la
diversió de la gent, era anar als nove-
naris, tríduos i misses de les esglé-
sies. Als sermosn de la Quaresma,
sobretot a les Missions de cada deu
anys, on la gent és convertia en massa
i es pegava tocs pel pit en senyal de
penitencia. Ara la gent se troba als
mercats, fires i supers. O mira la TV
a ca seva. ¡des que el Papa de Roma
ha reconegut que no hi ha infern,
que això de l'infern és un estat  d'à-
nim, o que "l'infern son els altres",
segons en Paul Sartre, la gent ha dei-
xat d'anar a les esglésies. Els nego-
cis, quan no tenen parroquians, tan-
quen. Església Católica no és una
excepció. En canvi obrin per tot arreu
les esglésies dels protestants i les
dels Testimonis de Jehová, i no en
parlem de les mesquites dels moros
que obrin les seves portes a ciutats
i pobles de Mallorca i d'arreu dels
Països Catalans.
* Un guàrdia civil de 50 anys, que
feia feina a la Comandància de Car-
tagena, matà la matinada del 15 de
gener passat a la seva dona dispa-
rant-li cincs trets amb seva arma
reglamentària. Els fets passaren a
les tres de la matinada en el domi-
cili familiar del carrer Guipúzcoa
de la barriada cartagenera de Cua-
tro Santos on residien.
* A Lugo, la policia va detenir a
R.M.G., de 76 anys, com a presumpte
autor de la mort d'Ana S imon Vare-
la registrat a l'interior del bar que
regentava al carrer de Calvo Sote-
lo, al centre de la ciutat. La víctima
també de 76 anys, fou trobada morta
el passat dia 10 de gener amb un
parell de ganivetades. Ja ho veieu,
aquest segle comença be. Els cos-
sos armats maten la seva dona a trets,
els cossos desarmats, a ganivetades.
Com sempre.

Foc Fum
MATEU MARIO DE SANT JOAN

*L'ex líder del
grup Ultra-
sur José
Luís Ochai-
ta, conegut
com El Ocha,
va aparèixer

Els violenta, amb el R. Madrid, l'equip oficial del mas pudent ospanyolis-
me, descaradament promocionat dos deis média aspanyoleasos.

HUMOR / J. L. MARTIN
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CIUTAT

Fa 30 anys que en Ginés Garrido
regenta l'Escola de Perruqueria Ginés
i Lina al carrer d'Aragó nombre 136.
També regenta la perruqueria Ginés i
Lina al carrerd'Aragó 22 i la Perruqueria
Ginés i Lina al Centre Comercial del
Pont d'Inca Nou. Tel. 971 463 441

Fa 3 mesos que en Vicenç Baffle i en
Josep Ferrer han obert el Café Sarau
al carrer de Costa i Llobera de Ciutat.
Pa amb oli i amanides. Tel. 971 462
164

Fa 4 anys que na Magdalena Pons
regenta la botiga e mobles antics Pons
Pontis al carrer de Costa i Llobera de
Ciutat. Abans aquest local era una boti-
ga de moda infantil. Na Magdalena és
la presidenta del Nou Centre Comer-
cial de Ciutat amb una cinquantena de
comerços agrupats. Tel. 971 463 642

Fa 20 anys que en senyor Cledera
regenta el Bar Tarava al carrer d'Ara-
gó de Ciutat. Són del Betis. Te. 71421
319



És indispensable posar fi a aquest
govern del PP i tot allò que representa
PERE FELIP I BUADES

CAP DE LLISTA DE LES BALEARS, AL CONGRÉS, PER LA COALICIÓ TREBALLADORS PER LA DEMOCRÀCIA

CIUTAT

Fa 15 anys que n'Antoni Pons regen-
ta el Taller IsidreAntoni Pons a la barria-
da de la Coloma de Ciutat. El seu padrí
Toni que era mestre ajustador, el va
obrir fa 75 anys. Tel. 971 273 388

Fa 15 anys que en Miguel Ordines és
representant de carns i embotits. Actual-
ment representa la fabrica Semar de
Llucmajor. En Miguel fou durant 12 anys
el tresorer de la Unió Esportiva s'Are-
nal. Tel. 607 533 614

Fa 20 anys que n'Antoni Pozo, natural
de Vilafranca de los Caballeros (Tole-
do) regenta el Magatzem "Azafran de
Villafranca" al carrer de Marián Aguiló
de Ciutat. N'Antoni és productor de safrá
allá a Vilafranca i aquí l'empaqueta i el
cormercialitza. El vérem amb la seva
dona a la Fira Alimenta. Ens comenta
que comercialitza uns 500 quilos anuals
que a l'engrós van a 200.000 ptes. Al
detall el safrà va a mig milió de pes-
setes el quilo. Quasi tan car com l'or.
Tel. 971 240 448

Fa 15 anys que en Llorenç Barceló
regenta el Taller Llorenç a son Forte-
sa. A la foto amb el seu oficial Paco
Ferrer. Tel 971 275 707

HUMOR / J. L. MARTIN

(LE)  LLORENÇ SALOM 
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Fj 1s darrers mesos d'a-
quest govern de la dreta
han estat atroces. Ha

volgut aprofitar el temps per a
regalar béns públics, per tal
d'afavorir les multinacionals i
els financers, per si de cas no
és reelegit. Després de rebaixar
el saldo d'Iberia en 120.000
milions, de concedir noves avan-
tatges fiscals als especuladors
de la Llei d'acompanyament
dels presuposts, només manca-
va que el Govern aprovés, com
a fet, el reglament de les fun-
dacions sanitàries. Aquestes
fundacions que el Govern, des-
prés de fer-les aprovar en Corts,
durant un any no s'havia atre-
vit a imposar, per por a la opo-
sició dels treballadors, els pro-
fessionals i la població.

Qué són les fundacions?
Obrir de pint en ampla es por-
tes a la privatització de 83 hos-
pitals públics.

Que impliquen les funda-
cions? El retall de les presta-
cions, l'enfonsament de la sani-
tat, i tot això passa per un atac
frontal a la plantilla dels emple-
ats públics que garanteix el dret
a la salut.

Encara que no s'atreveixin
a dir-ho de manera oberta, volen
eliminar l'estatut del personal
sanitari.

El senyorAznar va a les elec-

cions sota el signe de l'enfron-
tament entre els pobles, pro-
clamant la unitat d'Espanya per
la força, i a la vegada, allargant
la mà a tot tipus de regionalis-
tes.

I pensar que encara manquen
unes setmanes d'aquest
govern...

No feia falta tants de des-
propòsits peraper a convéncer als tre-
balladors d'aquest país i a molts
de ciutadans, que així no se pot
seguir.

Els mitjans de comunicació
diuen que aquest Govern té una
bona balança en economia,
doncs hi ha hagut un creixement
i s'ha creat ocupació. Han cres-
cut les borses, perol) no la pro-
ducció en la majoria de sectors,
ans al contrari, ha crescut la
subocupació: on abans hi havia
25.000 treballadors i tècnics de
Telefónica amb un conveni i les
seves conquestes, avui hi ha
15.0000 20.000 joves que fan
feina en subcontractes en "con-
tractes" d'un mes, cobrant
70.000 pessetes i amb molts
pocs drets. Per() Telefónica i les
seves filials són l'estrella de les .

borses.
Diu en Joaquim Almunia

que malgrat la bonança econó-
mica no han disminuït les desi-
gualtats. I se queda curt, quan
hi ha hagut una rebaixa consi-

derable del nivell mig dels sala-
ris, de les prestacions sanitàries,
de la cobertura de I 'assegu-
rança de l'atur...

I encara, mentre n'Aznar
llançava les seves altisonants
arengues, els seus ministres
anunciaven algunes primícies
dels seus projectes si poden
seguir a la Moncloa. D'aques-
ta manera, el senyor Rato anun-
ciá que vol seguir rebaixant
imposts als rics "aconseguir
la plena ocupació aquesta déca-
da". A que anomenaran els  sen-
yors del PP "plena ocupació"?
Aquestes són les seves recep-
tes: "diàleg social, propiciar la
mobilitat geográfica i sectorial
i una reducció selectiva de les
cotitzacions socials". Que
tendrá a veure això amb l'ocu-
pació? Será que al qui no accep-
ti anar-se'n a l'altre extrem del
país l'esborraran de les llistes
de l'atur?

El secretari d'Estat per a la
Seguretat Social ens aclareix que
la reducció de quotes a la segu-
retat social será "ampla": va a
afectar a "joves, dones, aturats
i a aquells sectors intensius en
ocupació, com són els d'alta tec-
nologia i, en concret, les tele-
comunicacions". Començam a
comprendre: Telefónica, Rete-
visió, British Telecom i les
seves filials pagaran menys a la

seguretat social.
Podríem afegir-hi, allò que

el senyor Aznar ¡les seves mai-
nades no anuncien, pea:tés sabut
que tenen en cartera, com la
transformació de Correus en
S.A., la privatització de la
RENFE i el tancament en massa
de les mines que queden.

No fan falta tants d'argu-
ments per a convèncer a la
majoria que és indispensable
posar fi a aquest govern i a tot
allò que representa. Fer marxa
enrera en les privatitzacions i
la contrareforma fiscal.

Saben que són fortes les
exigències de les multinacionals,
de la OTAN, del Banc Central
Europeu, però la majoria d 'aquest
país té dret a reclamar als can-
didats que parlin en nom dels tre-
balladors compromisos precisos
de ruptura amb allò que n'Aznar
va fent. Per exemple, fer marxa
enrera amb la llei de fundacions,
i altres mesures antisocials i anti-
democrátiques. Un compromís de
democràcia a fi que els pobles
puguin llaurar el seu futur de
manera fraternal, com a pobles
sobirans. Q

Enhorabona,
Toca-crestes!

Encara que encara és
prest per repicar

campanes, sembla
que Canal 4 está fent

passes serioses per

canviar de política

lingüística. A data

d'avui, lr de febrer,
ens ha sorprès

agradablement la

millora del nivell dels
seus informatius.

Gràcies a tots els qui
hi heu col.laborat. I

felicitacions sinceres

a Canal 4.
Bona feina!



SA CAPOLAD ORA

El PSM de Felanitx
contradiu els seus

diputats
El nostre supon al PSM de Felanitx i la seva

decisió de no votar a favor de la moció del PP sobre
ETA, perquè "entenem que la ruptura de la treva a
Euskadi no es deu només al fanatisme barbar de la
banda terrorista, sinó també a l'immobilisme del
Govern del PP".

Però això no es correspon en absolut amb el docu-
ment que varen aprovar els seus diputats quan ETA
va trencar la treva i encara no havia comès cap atemp-
tat, on es pronunciaren "contra la coacció i el xan-
tatge que suposa al Govern espanyol", sense fer la
més mínima menció a la seva corresponsabilitat en
aquest assumpte.

Consideram que és molt més greu un atemptat
amb víctimes humanes que una ruptura nominal d'una
treva unilateral, per la qual cosa seria més  lògic que
el PSM avalas el document de Felanitx que no pre-
cisament el que es va aprovar pel Parlament. Aquest
és un altre exemple que els pesemeros ja fa temps
que han perdut el nord i les seves contradiccions van
en augment.

Sendero luminoso
Qualificatiu utilitzat en mitjans periodístics per

referir-se a un nou diputat del nostre Parlament que
es caracteritza per ocupar quatre canees polítics quan
el seu partit és teòricament contrari a la concentra-
ció de poder "unipersonal". En la práctica es passen
el programa per l'entrecuix,  perquè això dels pro-
grames, ja se sap, només afecta alguns partits.

Els Verds: els polítics
més polítics

Els altres semblen aprenents.
Han arribat al Parlament de la maneta dels comu-

nistes i han entrat al Govern perquè la diputada

Rosselló i el diputat Buades suposaven dos vots a
tenir en consideració. Un cop instal.lats al poder,
han aconseguit moltíssim més rendiment media-
tic que el(s) conseller(s) -que això encara no se
sap com acabará- d'I/EU: van llançant missatges
polítics (escombraries, aigua, ecotaxa, etc) que als
partits del Govern els poden semblar simples glo-
bus sonda, però que duen una càrrega de profun-
ditat política que pot acabar explotant als morros
del PSIB-PSOE i d'E/IU: els primers  perquè poden
perdre de cara a l'electoral el referent de centre i
els segons perquè en properes convocatòries elec-
torals autonòmiques poden quedar fora de la cam-
bra -substituïts per representats d'EV.

La técnica és molt simple: utilitzar la premsa
com a portaveu del seu programa electoral, al marge
dels acords que el Pacte hagi decidit fer públics.

Ho fan realment molt bé, fan POLÍTICA, cosa
bastant infreqüent entre els seus col.legues (espe-
cialment els del PSIB-PSOE i els del PSM), i això
a pesar que pretenen que "polítics" només ho són
els altres.

"Buele afirma que el
PSM és l'únic a defensar

la reconstrucció
nacional"

(DdB, 11-2-2000)
Els únics, els salvadors, els redemptors, etc,

etc. És el discurs típic de les esglésies, de les sec-
tes mesiániques.

Aquesta pretesa reconstrucció nacional de les
Illes Balears, d'altra banda, només seria possible
si qualque vegada hagués existit aquesta construcció
com a referent nacional, per la qual cosa seria millor
parlar de voluntat de construcció nacional, una cons-
trucció que pràcticament tots els partits contem-
plen en la seva organització estructural, excepte
UM i el PSM (diluït en Partit Socialista de Mallor-
ca-Partit Socialista de Menorca-Entesa Naciona-
lista i Ecologista d'Eivissa).

Qué és una secta?

CIUTAT

Fa 4 anys que en Benet Ripoll regen-
ta la distribuidora de Productes químics
COQUIBA a son Fortesa. Va obrir
aquesta empresa en Miguel Fuster
l'any 1981. Tel. 971 271 538

Fa 3 anys que en Francesc Villalba
regenta la Marbrebreria Villalba a la
barriada de son Fortesa de Ciutat. Tel.
971 420988

Fa 20 anys que na Teodora Plaza
regenta el Forn sant Silvestre al carrer
del Marqués de la Fontsanta de Ciu-
tat. Tel. 971 270 351

Fa 9 anys que en Biel Buades d'Inca
regenta l'Hamburgueseria Papas
Pablo's a la carretera d'Inca de Ciutat.
Tel. 971 273254

Fa 25 anys que n'Antònia Torres regen
ta la botiga de queviures Torres a son
Fortesa. Tel. 971 243856

Fa 5 anys que le germanes Vázquez
regenten la Perruqueria i Estética Uni-
sex VADI a can Capes. A la foto amb
les oficiales Eva i Zaida. Tel. 971 240
826
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Fa 4 mesos que na Montserrat Ortega
i la seva germana Bárbara regenten la
Perruqueria Bárbara i Montse a son For-
tesa. Tel. 971 241 325

Fa mig any que na Caterina Moll de
Maó ha obert el centre auditiu Audio
Gram al carrer de Maria Cristina de Ciu-
tat de Mallorca. Tel. 971 759 583

Les sectes són un perill, però què
és una secta i quines són les més
perilloses?

Hom diu que no hi ha malalties,
hi ha malalts. Podríem també dir que
més encara que sectes, hi ha secta-
ris, és a dir, hi ha gent donada espe-
cialment a caure en una dinámica
abusiva i irracional de manipula-
dor/manipulat. Ço s'esdevé en reli-
gió com en política, en consumo en
vida social o familiar. La propaganda
sectaria, en el fons, té prou en comú
amb la dels polítics totalitaris i
també amb el marketing comercial.
Dins un mateix grup presumptament
sectari (sia religió, filosofia, partit,
etc.) poden coexistir perfectament
personalitats totalment submises,
acrítiques i satél.litzades amb unes
altres prou autònomes, crítiques i u-
res. També, que tot grup, a més tan-
cat i autoritari, més actituds secta-
nies generará.

"1984" d'Orwell descriu amb
molta precisió els matisos de la
manipulació política i consumista
de masses en ampla gamma de pos-
sibilitats. És tracta dels mateixos
mecanismes que els usats en les sec-

tes, els partits totalitaris, la colonit-
zació (1' espanyolisme, al nostre cas).
Les Dictadures o la tortura psíqui-
ca o física. Aquests mecanismes solen
ser potents i subtils i poden confondre
persones de qualsevol nivel( d'in-
tel.ligéncia o cultura, fins i tot perio-
distes i policies infiltrats.

No estar a dins de cap associa-
ció tampoc no deslliura ningú de patir
els efectes de la manipulació secta-
ria, perquè el sistema de consumis-
me de masses i normoptia segrega-
da pels rnass media (cotorres-esbi-
rros de la Gran Banca i les multi-
nac ionas) és la secta més gran i peri-
llosa socialment, pel seu enorme
poder de manipulació.

Un retrat robot de trets típica-
ment sectaris:
1) Mercantilisme: Venen llurs pro-

ductes, no solen regalar res, bui-
den les butxaques.

2) Poder totalitari dels líders: Culte
a la personalitat, extrem autori-
tarisme i formalisme, el líder sem-
pre té raó i no deu ser mai criti-
cat, sia Escrivà de Balaguer,
Anguita o el rei.

3) Menyspreu cap a la personalitat

de l'individu: tot són criteris stan-
dards massificats. Les minories
són sistemàticament ignorades,
marginades o perseguides.

4) Dependència de l'Organització,
la qual usurpad lloc de Déu (esde-
vé una Anti-Crist) i administra
la Salvació segons interessos par-
cials, corporatius, plens de comip-
ció i mercantilisme.

5) Llibres sagrats inventats, sense
traducció sovint
revistes negociseditorials)o reve-
lacions isotériques de darrera
hora (com el Llil,re dels Mormó).
(Salvació d'obres rituals i dona-

tius: generalment les relacionades
amb la rutina interna, l'economia i
el proselitismes, per a major glòria
dels grup sectari-mafiós.

Sens dubte hi ha sectes: algunes
enormes, d'altres ínfimes. Però
sobretot hi ha sectaris: Per ex.: els
beats integristes són un exemple de
sectaris. O els militants de grupús-
cles polítics que es creuen únics pos-
seïdors de tot i no volen dialogar
amb ningú.

Jaume Tallaferro



Garzón: res no
és el que sembla

Quim GMERT, LLICENCIAT EN PSICOLOGIA

M'explicava un historiador
que en Salvador Allende patia per
Augusto Pinochet quan els mili-
tars s'aixecaren en armes a Xile.
L'any 1973 en Pinochet era el gene-
ral de máxima confiança del pre-
s ident Allende. I, per aquest, en les
primeres hores del cop d'estat, era
impensable qualsevol agressió con-
tra la democràcia xilena protago-
nitzada per en Pinochet. Tant era
així, que el president mártir temia
per la vida del general: s'imagi-
nava que d'altres comandaments
I 'haurien reduït en no voler adhe-
rir-se a la revolta feixista.

Allende va viure content i
enganyat amb Pinochet al costat.
En una línia similar el periodista
Pepe Rei deixa ben retratat el jutge
espanyol Baltasar Garzón en el seu
darrer llibre: Garzón. La otra cara.
Si bé per molts xilens i per molts
de nosaltres és vist com un jutge
exemplar, les dades que aporta
aquest investigador esberlen com-
pletament la imatge del seu pre-
sumpte humanisme.

En la primera meitat d'aquest
assaig de Txalapartaeditorial, Pepe
Rei ens submergeix en la vida d' a-
quest ex-seminarista andalús que
amb 31 anys fou el membre més
jove de la Inspección del Conse-
jo General del Poder Judicial.
L'autor no deixa de sorprendre's
de l'habilitat que té aquest jutge
omnipotent en els interrogatoris o
de l'estoïcisme que demostra,
"capal- d' aguantarjornades segui-
des de fins a 20 hores i reincor-
porar-se al seu lloc, amb només 3
hores de descans, amb energia
renovada".

Però més enllá d'aquestaefec-
tivitat de mil homes, Rei conside-
ra que la d'en Garzón és una bio-
grafia de disseny i el talla de ven-
jatiu, fatxenda, cínic, d'obcecat per
les dones i d'instructorde mala sin-
taxi i ortografia que, per acabar-
ho d'amanir, etemitza els casos.
Així com el qualifica d'home amb

afany desmesurat de poder: expli-
ca detalls de quan cercava fer-se
amb la cartera d'interior al preu
que fos. Aquest terrabastall infor-
matiu, que a voltes causa vertigen,
queda arrodonit quan Pablo Orda7,
periodista madrileny, no s'està de
dir: "El superjutge Garzón és men-
tida. És un invent d'alguns mit-
jans de comunicació. No té con-
sisténcia jurídica. D'aquí a qua-
ranta o cinquantaanys s' estudiará
en algunes facultats el fenomen
Garzón. Pera ho en les de Dret,
sinó en les de Sociologia".

En Pepe Rei també ens ofe-
reix dades de la guerra subterrá-
nia entre jutges, dels fracassos
judicials (Al Kassar, Nècora,
Alcalá) i reaccions colèriques de
Garzón, de les seves connexions
amb Mayor Oreja i Galindo, etc.

La segona part del llibre és un
inacabable testimoniatge de dones
i homes, sobretot bascos, la majo-
ria dels quals han denunciat tor-
tures policials: simulacre d' afuse-
Ilaments, cops contra la paret o
armaris, jocs macabres, vexacions
sexuals (grapejades als mugrons i
altres parts del cos, amenaces d' in-
troducció d'un pal per la vagina o
per l'anus), escopinades, intents
d'ofegar... Després de llargues
hores d'interrogatoris en les comis-
saries espanyoles, moltes de les víc-
times declaraven davant Garzón,
algunes d'elles amb aspecte lamen-
table. L'organitzador i porter dels
partas antidroga a Can Barça,
perol), mostrava la més absoluta de
les indiferències davant deis agre-
das: "Li estava explicant al jutge
totes les salvatjades que els guàr-
dies m' havien fet i en Garzón ni
s' immutava" , ha recollit entre els
afectats el Comité Contra la Tor-
tura.

És jutge i part, Garzón? L'es-
broncada que va rebre a Girona
mesos enrera no va ser gratuita. I
és que les aparences enganyen. I
molt.
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C IU TATSocialistes
europeus,

managers de la
indústria de
l'armament

L'exportació d'armes está creixent
any rera any a l'Estat espanyol. Sovint
els compradors són podrides Dictadures.
Ara el PP i abans el PSOE es renten les
mans, com a Pilat que són (si no com
Judes). Aquests criminals crucifiquen
cada dia gent innocent, a països pobres,
amb armes espanyoles ultramodemes.
Són muy patrióticos, el PP i el PSOE,
i si els seus amiguitos turcs assassinen
milers de nins kurds, ells ja tenen asses-
sors d'imatge a fi que la massa borreguil
i hipnotitzada —com a idiotes- pel con-
sum, els voti sense gastar ni una sola
neurona de més.

En el cas Pinochet se'ls veu el llautó
ben ales dares. Pinochet fou un excel-lent
client de les armes britàniques en l'època
aquella marukha psicopática de na Mar-
gareth Tatcher (tan educada en els petits
detalls com sanguinària en les grans guer-
res). Direu, per?) si na Tatcher era del
Partit Conservador, com el PP!. Sí, però
Pinochet fou aliat de na Tatcher/Anglater-
ra durant la Guerra de les Malvines con-
tra els Generalots argentins.

I un bonissim client. Raons d'Estat
fan ara que el Ministre de Justícia
laborista, Mr. Straw, se n'inventi de totes
classes a fi de defugir l'extradició del
repugnant genocida a l'Estat espanyol.
Mr. Straw i el modern Tony Blair per-
tanyen a la social democràcia europea,
servil criada de la Gran Banca i de tota
mena de negocis tèrbols i bruts (com el
de I 'armament). Naturalment que tenen
la barra d'afirmar que son socialistes,
dels treballadors, partit obrer, etc... en
fi, tota la volátil terminologia progre i
solidaria manipulada en mans de cínics
polítics professionals, el color de la ide-
ologia dels quals coincideix sempre
amb els ballets que cobren.

Aquests socialistes (sien appañoles
o anglesos o el que tinguin la barra d'éss-
er) sols coneixen la llei sense entranyes,
cruament monetarista i diabólica, de la
Raó d'Estat. Genuflexes davant l'ídol
Mammon (les riqueses) sols són fer-
vorosament espanyols o anglesos pel que
té de suculent negoci. Ells i els seus amics
conservadors són una visita des del
mateix infem a l'atordida ciutadania
d'hipermercat. 12

Jaume Tallaferro

Fa 40 anys que na Maria Mascaró va
obrir la perruqueria Mascaró al carrer
d'en Pere Llobera de Ciutat. Ara te sucur-
sal al carrer Aragó i a l'Avinguda Joan
March, al costat de l'Estació del Tren.
Te. 971 759 583

Fa 3 anys que en Joan Caries Tàrre-
ga és el director de la Companyia d'As-
segurances Comercial Unnion a l'A-
vinguda Joan March de Ciutat. Fa tota
classe d'assegurances, encara que
l'especialitat d'aquesta companyia son
les de vida. Te. 971 200 212

* Fa 8 mesos que na Noemi
Mir ha obert la botiga de
Mobles d'Oliver al carrer
d'Eusebi Estada al costat de
l'Estació del tren. No Noemi
diu que: No et pots perme-
tre el luxe de no anar a d'O-
liver, la nova botiga de Palma
que ho té tot en decoració,
mobiliari i els detalls més ori-
ginals que hagis pogut desit-
jar pera ca leva. Na Noemi,
t'assessorarà en tot el que
necessitis i més, per fer de
ca teva aquell racó sempre
somniat. Si vo casau, farem
de la vostra llista de noces
el millor record. Veniu ¡que-
dareu encantats amb els
nostres preus. Tel. 971 757
322

Fa 6 anys que en Joan Toni Riutort regen-
ta la Collaboradora Hostelera al carrer
Eusebi Estada al costat de l'Estació del
tren de Ciutat. Una empresa que assor-
teix de maquines automàtiques expe-
nedores de begudes fredes o calentes.
Un solució per a moltes empreses que
faciliten begudes a clients i personal
que no pot abandonar el lloc de feina.
Tel. 971 754 066

Fa 4 anys que en Josep Lluís Saave-
dra és el director de l'empresa Màgic
Drinks. Serveix coctails al minut a les
empreses hostaleres. Tel. 971 764 393

Fa 11 anys que en Llorenç Salom
regenta la botiga de Mobles d'Oficina
Llorenç Salom a la barriada de l'Obe-
lisc de Ciutat. Tel. 971 754 066

Fa mig any que na Maria Planes és la
madona del SYP del carrer Guillem Gal-
més de Ciutat. Un supermercat que
aquests any passat ha duplicat la seva
superfície. Sa mare, que dirigia aquest
local, ara ha obert un altre SYP al carrer
dels Reis Catòlic. Tel. 971 201 508

* Fa 4 mesos que en Rafel
Reyes de s'Arenal regenta
la Cafeteria Reyes al carrer
Jafuda Cresques de Ciutat.
Despatxa les tapes i els
berenars. Tel. 971 295 874
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CIUTAT

Fa un any que n'Aina Maria Fernán-
dez a qui veiem amb la seva filla Maria
Antònia Salinas han ampliat el seu
estanc de la Plaça Flemig de Ciutat.
Han posat papereria i objectes de regal.
Venen premsa i posen en lloc prefe-
rent l'ESTEL, l'Avui, el Periódico en
català i el Diari de Balears. Tel. 971 754
291

Fa 2 anys que na Carme Méndez amb
na Margalida Roig regenta el GYM
G.D.E. al carrer de Jaurne Balmes de
Ciutat. Fan aérobic, musculació, man-
teniment, etc. Tel. 971 299 515.

Fa 15 anys que en Rafel Calle és l'amo
de la constructora Balear de Rehabili-
tació amb oficines al carrer de Pablo
Iglesias de Ciutat. Restaura cases que
tenguin aluminossis, pinta, tapa cruis,
etc. Tel. 971 753 090

Fa 6 anys que en Miguel Parets és el
president de l'Associació de la Terce-
ra Edat de l'Encarnació a la Barriada
de la Placa Fleming de Ciutat. Són 309
associats que s'ho passen d'allò més
be. Tel. 971 200 460

Dependència política i subordinació lingüística
Molts són els canvis semàntics

( de significació de les paraules) que

s'estan produint en l'ús quotidià de

la llengua catalana com a derivació

de la insistent interferència lingüís-

tica del castellà. La colonització

política i cultural espanyola incideix

directament en els usos lingüístics

dels catalano-parlants. Així, la

dependència política de la nació

catalana implica inevitablement la

minorització i subordinació lin-

güística de la llengua pròpia que, de

mica en mica, tendeix a ser una mena

de dialecte més o menys diferenciat

de la llengua dominant (castellana).

L'acció mediatitzadora de la

Ilengua externa fa que totes les pos-

sibles relacions de la llengua subor-

dinada amb d'altres llengües passin

necessàriament per aquella.Aixó fa,

per exemple, que la nostra llengua

habitual estigui farcida de calcs
lèxics, sintàctics i semàntics. Entre

els calcs semàntics, el més més fre-

qüent a Mallorca és, segurament, l'ús

incorrecte del verb collir, que ha pas-

sat a ocupar el camp semàntic del

verb agafar. N'hi ha d'altres, però,

l'ús dels quals s'està estenent ràpi-

dament en determinades comar-

ques, en bona pan com a conse-

qüència del mal ús que d'alguns mots

fan els mitjans de comunicació del

nostre país. Un d'aquests és la uti-

lització errònia del mot caixa, que

desplaça(ria) el genuí capsa. L'es-

mentat barbarisme s'està introduint

progressivament a la regió central

catalana i la confusió comença a fer-

se palesa. A TV3 ja parlen sovint de

caixes de bombons i de sabates, la
qual cosa suposaria una quantitat ben

grossa de tot dos productes, atès que

la caixa és un receptacle rígid de

dimensions relativament grans, men-

tre que capsa és un receptacle de

dimensions més aviat petites.

Indubtablement, el mitjà televi-

siu ha de jugar un paper important

en la normalització social del catalá,

i precisament per això cal que ten-

gui més cura del llenguatge que va

servir. Esmenem-nos, doncs, tant

com puguem, i no oblidem ni per

un instant que les nostres mancan-

ces actuals vénen determinades per

la tendència a fer del castellà la llen-

gua de referència, car el colonialis-

me espanyol ha comportat tot temps

una hegemonia lingüística castella-

na i, per tant, la subordinació de la

nostra llengua catalana. 12

Andreu Salom i Mir
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Basta llegir la secció de "canes al

director" dels diversos diaris per com-

provar que existeix un malestar con-

siderable per la manca d'estructura-

ció social de les nostres illes (exten-

sible a la resta dels Països Catalans, i

a tots els llocs on es produeix una situa-

ció nacional anómala). Habitualment,

hi ha gent que hi escriu per queixar-

se de criteris considerats poc iguali-

taris en matèries diverses: uns es quei-

xen del fet que es proposi que els  autòc-

tons tenguin avantatges a l'hora de

poder construir-se una casa o comprar

un terreny; d'altres es queixen de l'ús

de la llengua catalana (que troben exces-

siu); alguns es queixen exactament del

contrari: de la manca d'ús normal del

català, o dels criteris sobre urbanisme

i protecció del medi ambient... En defi-

nitiva, l'eix nacional, oblidat com-

pletament per la major pan de la clas-

se política eivissenca i formenterera,

és del tot present en un percentatge

elevadíssim de cartes al director als

diaris, de les trucades en debats radioro-

nics a micròfon obert o, senzillament,

de les converses de café que es pro-

dueixen a les nostres illes.

D'on sorgeix aquest malestar? Per

mi les coses són ben clares: es tracta

del malestar produït per la indefini-

ció, per la manca d'un projecte clar a

l'hora de definir les característiques

de la nostra societat, i per la incapa-

citat de definir uns consensos mínims

i uns objectius comuns. No está gens

clar, per a una bona pan de la ciuta-

dania de les illes Balears i Pitiüses, si

volem una societat en qué hi coexis-

teixin una pila de cultures i llengües

diferents, o si volem una societat més

estructurada. No está clar, tampoc,

quina política s'ha de seguir en rela-

ció a les persones que procedeixen de

l'exterior dels Països Catalans (el que

tradicionalment, entre nosaltres, s'ha-

vien anomenat "forasters"). S'ha de

promoure la integració en les carac-

terístiques pròpies de la societat d'Ei-

vissa i Formentera? I quines són aques-

tes característiques, des d'una pers-

pectiva actual? Quins tipus d'identi-

tat collectiva estam bastint, suposant

que n'estiguem bastint alguna?

Tot plegat provoca malestar, tant

a la població autóctona com ala pobla-

ció nouvinguda, precisament perquè

ni els uns ni els altres no saben a qué

atenir-se. En casos com el nostre, el

màxim de claretat en els plantejaments

contribueix a un mínim de conflicti-

vitat social, i a un máxim de tranquillitat

col-lectiva.

Quan la major part de la població

immigrada actual de les Illes va arri-

bar a la nostra terra, no hi havia cap

possibilitat ni de bastir un model de

societat propi, ni d'integrar lingüísti-

cament la població nouvinguda, ni de

decidir res de res per nosaltres matei-

xos. La desestructuració actual és la

conseqüència més visible de l'anòmala

situació política que hem patit en el

moment dels nostres canvis socioe-

conómics més importants. I el desas-

sossec actual n'és el fruit més elemental.

Si en el moment de l'arribada mas-

siva d'immigrants a Eivissa el nostre

país hagués gaudit de sobirania polí-

tica, si la llengua catalana hagués sét

oficial i d'ús habitual en tots els àmbits,

si el model cultural del país hagués

estat plenament català, la integració

s'hauria produït sense cap tipus de pro-

blema, de manera espontània i rápi-

da. Com ocorre amb les persones de

fora que van a parar a França o als

Estats Units. No cal que hi hagi molts

trets d'identitat a assimilar (normal-

ment, amb un bon coneixement de la

!lengua del país receptor ja n'hi ha

prou!). Si les coses estan ciares, lares-

posta de les persones nouvengudes es

produeix també d'una manera espontà-

nia. 1 s'eviten molts conflictes, molts

problemes i molt de malestar.

Encara, emperò, no tenim les coses

prou ciares entre nosaltres mateixos

com per oferir un model coherent de

societat, amb una identitat ben defi-

nida, a la qual necessàriament s'hagi

d' integrartothom que vengui aquí. Com

ocorre pertot arreu, d'altra banda. £2

Integració: l'avantatge de les coses clares
BERNAT JOAN I MART.. PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS 1 PITIÜSES



Als lleganyosos, esclaus, colonitzats, pelaperes
i col.laboracionistes que governen

Aquesta tropa d'hipnotitzats i
apoltronats amb sous astronòmics
redueixen les subvencions a la cul-
tura catalana ( o no n'hi donen, en
alguns casos) mentre subvencionen
bestialment els nostres colonitza-
dors, com ara les "ferias de Abril"
ola mesquida de Barcelona. Enlloc
del món no-musulmà no trobareu
un govem que subvencioni una
mesquida perquè í (ni tan sols una

església, pot ser). És que no tenen
el rei Fand i d'altres grotescs autò-
crates (que en Arabia decapiten
cristians o en Sudan en crucifiquen,
encara, i per cert) perquè els pagui
aquestes despeses?

Per?) els escaus gossos mesells
han de ser els més peaperes del món.
Han de demostrar que són obedients
a la Restauració borbónica-caciquil
dels Ansons, el GAL i els fills dels

ministres franquistes, que són els
senyors de debò i "grandes d'Ap-
panya".

És curiós que en López Crespí
faci campanya electoral en favor dels
socis mallorquins d'aquests patè-
tics covards, traidors, colonitzats i
"judeo-catalanes"(que diria I 'ABC
i Millan Astray).

Jaume Tallaferro

„a•I• ea,.
laarOpaa :fa
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MARIA ALBERDINA
CENTRE D'ASSISTÉNCIA A PERSONES MAJORS O

Centre de Día INCAPACITADES
Carrer dels Trencadors, 1-bis
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Hi ha moments on les cir-
cumstàncies exigeixen deixar
de banda les diferencies perso-
nals, els enfrontaments històrics
i les divergències ideològiques
a fi de salvar la barraqueta. Molta
gent creu que això només oco-
rre en moments excepcionals, i
no en circumstàncies normals.
Desenganyem-nos: no vivim en
un país normal. En un país nor-
mal, lliure, no sotmès a cap altre,
el nostre sistema polític no fun-
cionaria com una simple sucur-
sal de la dinámica estatal. El lec-
tor pot pensar que el que afirmo
és pura exageració. Això no obs-
tant, una rápida anàlisi eviden-
cia el contrari. Pensau que el
debat que hi ha al carrer, a casa
nostra, torna ser Almúnia vs.
Aznar. Els altres... "tanmateix no
guanyaran!". Pensau en la quan-
titat de votants que simplement
s'abstenen en les municipals i
autonòmiques, com si allò no
anás amb ells. L'encertada intuï-
ció popular els porta a la con-
clusió que allá on realment es
talla el bacallà és a Madrid. És
dur reconèixer-ho, però les nos-
tres institucions "autonòmiques',
digníssimes i amb excellents
intencions, no són sinó una solu-
ció momentània que emmasca-
ra el problema real: que conti-
nuam essent una nació subjuga-
da. Ja se sap que la provisiona-
litat és cosina germana de l'e-
ternitat. Això no implica que ens
hi haguem de conformar: cal can-
viar la constitució i l'estatut, i
per tant cal fer servir les estruc-
tures actuals com a eines de tre-
ball cap a un major autogovern,
cap a la independència.

El que ens manca és anome-
nar les coses pel seu nom i tenir
un mínim d'estratègia nacional.
De vegades això implica parlar
molt, dialogar, haver-se d'en-
tendre i haver de caminar amb
companys que normalment no

CAT
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Catalunya s'ho val
SELECCIÓ INTERNACIONAL!

ERC

serien de la nostra corda, amb
gent "massa diferent". Molt
sovint ens escandalitzam, aga-
fam postures massa puristes o
mancades de realisme. Ara bé,
si jo vaig a Inca i tu a Consell,
és evident que tenim intencions
diferents, però encara podem
fer una bona colla de quilòme-
tres junts perquè tenim fites
comunes, al menys fins a un cert
punt. Si el PSM está convençut
que porta prou benzina pera arri-
bar ell tot solet... els nostres
millors desigs d'èxit! Aquí
romandrem amb els peus en
terra esperant que més d'un baixí
dels niguls i puguem anar per
feina.

Mentre tant, que les lluites
internes -simples baralles de pati
d'escola- no ens amaguin la llui-
ta real. Els cementiris són plens
de gent ben intencionada, de
victòries morals, d' ideals incom-
presos. O bé començam a pen-
sar en clau nacional, particular-
ment a les eleccions estatals, o
d'aquí un temps ja no caldrà fer-
se el plantejament, ens haurem
valencianitzat (amb tots els res-
pectes; balearitzats ja ho estam),
i el nostre projecte nacional, que
avui sembla una tasca dura però
possible, será encara més
i utòpic. I tard o d'hora haurem
desaparegut com a nació.

Per això ningú amb dos dits
de seny se 'n pot desentendre. Els
partits estatalistes només ens
poden oferir això: mantenir el
seu status quo, consagrant com
a intocable la seva constitució i
repetint-nos contínuament que
qualsevol persona que presenti
alternatives és carn de psiquia-
tre. Els electors hem d'optar per
partits d'aquí, que defensin la
casa des de dins, i no per gent
que hagi d'anar obeint ordres des
de la bodega de la cantonada. I
en aquest sentit, Esquerra Repu-
blicana és l'únic partit amb un
clar projecte d'independència
per als Països Catalans, un pro-
jecte que comença per presen-
tar-se simultàniament en tot el
territori. No es tracta de fer volar
coloms, ni de lluir-se en uns jocs
florals. Volem viure en una terra
lliure i, passa per passa, estam
treballant per construir-la. Posam
tots, d'una vegada, fil a I 'agu-
lla?

"Amb prou feines s'ensenya
història de Catalunya a les escoles",
declarava Albert Manent, !tia dreta
del president Pujol. Pocs dies des-
prés, 1 'exconseller Max Cahner no
tenia cap inconvenient a reafirmar-
ho i augmentar-ho: "Des de fa molts
anys, la història de Catalunya nos' en-
senya a les escoles".

Malauradament ambdós intehlec-
tuals no van desencaminats. Si bé és
veritat que a les nostres escoles es
parla dels catalans d'abans i d'ara,
sempre es fa des d'un univers espan-
yol. Ens ho pinten com si la nostra
història només es pogués concebre
únicament i exclusiva des de dins
d'Espanya. "Hi ha una incapacitat
total i absoluta de pensar en una altra
dimensió que no sigui la de repro-
duir fil per randa els esquemes
espanyols de pensament. Els nostres
dies són una projecció del franquis-
me" , apunta l'historiador Jordi Bil-
beny.

En aquest sentit, les prescripcions
ministerials espanyoles en educació
ens van en contra des d'un punt de
vista históric. Tant, que fins i tot ensen-
yen part de la nostra història com si
es tractés de la seva. Ni en els llibres
del Batxillerat de la nova reforma,
on s'aborden des de la Guerra del
Francés fins ala Nova Cançó i aquest
tombant de segle, mai es parla des
del marc dels Països Catalans. El 111-
bre de text de Teide, empresa bar-
celonina, es diu simplement Histò-
ria. Rera aquest títol d'aparent neu-
tralitat hi ha una tebior amb tots el
números d'esdevenir un niu de con-
fusions i malentesos històrics. I, per
tant, jo mateix em permeto d'inter-
pretar que aquestes postures només
tapen una manca de compromís amb
la nació catalana i una pobresa d'es-
perit alarmant. Pour connaitre la
France. Histoire. (Hachette Ecoles)
o The story of Britain (Collins) són

publicacions per a escolars france-
sos i anglesos respectivament amb
títols prou explícits senzillament per-
qué toquen les seves històries. És
només quan és història universal que
s'acostuma a titular el llibre escolar
amb el mot de la materia: Histoire.
Géographie. 3é (Hatier) a França o
Historia 5 (Santulona) a Mèxic. "El
factor històric és tan important com
el factor lingüístic a l' hora de crear
o de reconstruir una consciència
nacional, atès que és la història la
que més explica el perquè de la iden-
titat lingüística i col.lectiva d' un
país", resa un fragment de la publi-
cació Catalunya. Nou estat europeu.

No només en l'assignatura
d'història quedem diluïts dins d'Es-
panya sinó també en l'enfocament
global de l'escola. El temani de geo-
grafia de 6é, el darrer curs de prima-
ria, inclou que el Jándula és un
afluent del Guadalquivir i el Zánca-
ra del Guadiana i, en canvi, ignora
que la Tet és el riu que passa per  Per-
pinyà. Quants alumnes coneixen la
producció vinícola nord-catalana
amb denominació d'origen Ribe-
saltes, tan popular a l'Estat francés?
L'alumnat de la Catalunya autonó-
mica, peró, ha de saber contestar abans
d'acabar aquesta etapa escolar pre-
guntes com: ¿Quines comunitats
autònomes són les més importants
en la producció de vinya? o ¿Qui-
nes serraladesformen els límits mun-
tanyosos de la Meseta? Mentre els
punts cardinals de la nostra geogra-
fia queden desdibuixats, ens perdem
en l'" ancha es Castilla" i en termes
com Espanya humida, indústria
turística espanyola, Espanya de les
províncies. Per acabar d'espessir el
suc, al costat d'aquests exercicis de
Coneixement del medi social i cul-
tural hi figura un mapa de l'Estat
espanyol perquè la quitxalla doni per
sobreentès que els seus referents

nacionals coincideixen amb els dels
espanyols. I això tant ho podeu tro-
bar en el llibre Sputnik com en 1 'E-
debé 6 o Ural, tots tres editats en
català pena pensats a partir d'un
principat català encabit en el mateix
sac regional de La Rioja o Castella-
La Manxa.

La Catalunya que s'ensenya és
la que acaba a la frontera franco-
espanyola de La Jonquera. I alesho-
res no se'ns fa estrany sentir excur-
sionistes parlant de la vessant fran-
cesa del Canigó, quan aquesta mun-
tanya sagrada és catalana per qual-
sevol deis flanes que l'envolten. Lla-
vors, per la mateixa lógica, també
serien estrangers els rossellonesos
Arístides Mallol i Josep-Sebastià
Pons. I tres quarts del mateix la Riba-
gorça occidental, les valls d'Ando-
rra, Sant Miguel de Cuixá i d'altres
punts del bressol de la nació catala-
na. En conseqüència, el sentit de per-
tinença deis nostres vailets pateix una
deformació reduccionista i antina-
tural. Tret deis mapes meteorològics
de TV3, la Catalunya "rica i plena"
queda afectada per la mà d'un espor-
gador que no ens permet retrobar-
nos amb nosaltres mateixos. No
poder mostrar la nostra plenitud des
de més enllà de les Alberes, del Segre,
del Maestrat o de la Mediterrània
endins, no ens permet reubicar-nos
en el món des d'una catalanitat desa-
complexada. Existir vol dir sentir el
batec de les coses del país i trans-
metre a les noves fomades els trets
nacionals que ens fan poble. Perquè
els adolescents gaudeixen d'alió més
quan descobreixen les coves de Tal-
taüll, la valentia del president Maca
o que a la Franja de Ponent conreuen
els préssecs (mullareros, en el par-
lar de Fraga) ¡les figues més gusto-
ses dels Països Catalans.

Quim Gibert, ensenyant

Fil a l'agulla
PER MANEL FRAU.
MFRAU@MAPTELES

Ah, però, tenim història els catalans?
"T'adones, company, que fa molts anys que ens amaguen la història

i ens diuen que no en tenim, que la nostra és la d'ells", Raimon.



Cil Buele ens proposa...
Volem defensar els teus interessos, per-

qué són els nostres.
Volem que tothom qui visqui i ceba-

lli al nostre país progressi en l'ordre social,
econòmic i humà.

Volem enfortir la personalitat nacio-
nal de les Illes Balears.

Per això, el nostre objectiu és repre-
sentar-te a Madrid, a través dels nostres
Diputats Territorials i Senador per les Illes Balears,
per influir en la definició d'un model d'Estat pluri-
nacional que contempli el nostre fet diferencial i no
1 ' ignori.

Per?) no sols això. La nostra presencia a Madrid
és necessària per contribuir a la construcció d'una
Europa i un Món en llibertat, solidaritat i respecte
mutu a les identitats de les persones, els pobles i les
nacions.

[Les 10 raons centrals de les nostres propostes]
El nostre objectiu és que qui governi l'Estat Espan-
yol ho faci tenint molt més compte els drets i les
necessitats de les Illes Balears. Els nostres repre-
sentants al Congrés de Diputats i al Senat treballa-
ran activament perquè així sigui.

[LA IMPORTÀNCIA DE REPRESENTAR-TE
A MADRID]

Col•laborarem amb les altres forces nacionalis-
tes per donar compliment a les justes aspiracions de
reconeixement real i pràctic de la plurinacionalitat
de l'Estat, i per construir una Europa i un món en
llibertat, solidaritat i respecte mutu a les identitats

de les persones, els pobles i les nacions.

[L'ECONOMIA AL SERVEI DE LES
PERSONES]

Reivindicarem un veritable règim
econòmic i fiscal perales Balears que com-
pensi els greuges de la insularitat, i treba-
llarem per assolir un concert

econòmic com a sistema definitiu de
finançament de la nostra Comunitat Autónoma.
També Lluitarem per treure les Illes Balears de la
posició d'inferioritat en serveis públics respecte a
les comunitats peninsulars.

[UNA SOCIETAT JUSTA I COHESIONADA]
Contribuirem a l'aprofundiment de l'Estat del

Benestar i de la justícia social, obrint nous camins
a la redistribució de la riquesa generada pel creixe-
ment econòmic, la solidaritat internacional enfront
de la mundialització del capital, els Drets Humans
sense fronteres, i l'extensió de la democràcia i la pau.

[PER LA TERRA, PER LA VIDA]
Apostam fermament per l'economia ambiental,

edificada sobre el principi del benestar social. Si
volem deixar unes Illes ecològicament i econòmi-
cament viables per a les generacions futures, ara
és el moment d'aconseguir la implicació del Govern
de Madrid en les inversions necessàries per tal d'es-
tablir un Pla Hidrológic sostenible, un tractament
ecològic dels residus, i un medi natural net i pro-
tegit.

Són els alumnes i les mestres de l'Escoleta Niu d'Infants a son Gotleu.

ENTREM EN BON PEU
AL MIL.LENNI

BELLVER
TEJIDOS - TEIXITS

PALMA: C/ San Miguel, 44
Tel. 971 72 22 41
INCA: Pga. Verge de Lluc, 1
Tel. 971 88 31 08

TEXTURES
PORTO PI CENTRO

Local 26 05
Tel. 971 40 56 97
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DIU MEN GES
TIUS

CIUTAT

Fa 35 anys que en Julia Fiol regenta
el Garaix Fiol a la barriada Fleming de
Ciutat. Guarda cotxes i motos. Tel. 971
751 799

Fa un any que en Juanjo Ferretjans
regenta la ImpremtaArt i Color al carrer
Julià Alvarez de Ciutat. Tel. 971 750
435

1" DE MARÇ DEL 2000

L'embranzida basca

Fa 17 anys que na M. Dolors Medina
regenta l'Estudi de Fotografia Magen-
ta al carrer d'Eusebi Estada de Ciutat.
Tel. 971 752 984

Fa 28 anys que en Pep Lluís Santmartí
i na Victòria Prohens regenten la boti-
ga Cortinatges Victòria al carrer Fran-
cesc Sanxo de Ciutat. Tel. 971 293 396

Fa 3 anys que n'Eduard Calvo regen-
ta la botiga ESC Informática al carrer
d'àngel Guimerà de Ciutat. Tel. 971 290
526

Fa 4 anys que en Pere Canyelles de
Pórtol regenta la Penya Mallorquinista
Coliseum a la barriada de la Plaga de
Toros de Ciutat. Són 80 associats que
van plegats a animar al Mallorca i que
fan qualque sopar. A la foto amb en Xisco
Galmés, membre de la Federació de
Penyes del Mallorca que hi era de visi-
ta. Tel. 971 175 712

El passat mes de desembre del
suposat darrer any del mil•leni ha
comportat, per a la causa nacional
basca, un salt qualitatiu realment
important i significatiu. A banda del
Pacte de Lizarra, subscrit per tots
els partits polítics euskalduns, el
document presentat per Euskal
Herritarrok (Bases i formes de
desenvolupament per constituir la
democràcia basca) supera amb
escreix la divisió actual que nega a
Euskalerria ésser subjecte i pos-
seïdora de tots els drets polítics inhe-
rents a una nació amb una història,
cultura i llengua pròpies, i que está
demostrant clarament la seva volun-
tat de construir un Estat propi.

L'esmentat document proposa
la convocatòria d'eleccions a Eus-
kadi, Iparralde i Nafarroa, per tal
de conformar una assemblea unità-
ria, autónoma i sobirana que repre-
senti els sis territoris bascs. Comp-
tat i debatut, el text considera impres-
cindible que la territorialitat sigui la
base del procés democràtic basc, alho-
ra que perfila la necessitat d'establir
un debat de futur que recolleixi les
aspiracions reals dels ciutadans.

La importància cabdal del docu-
ment rau en el fet que en aquest ampli
procés democràtic s'aspira involu-

ÉS LA MATEIXA
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PENSE I

S'ESCRICA

crar-hi tota la ciutadania basca en el
seu conjunt, com en els paisos bàl-
tics. Arnaldo Otegi, portaveu d'EH
ha manifestat que "a partir del prin-
cipi democràtic de la pluralitat, tots
tenim dret de convertir-nos en pro-
tagonistes actius del procés, per
sobre de les diferències ideològi-
ques". Restarien fora d'aquest pro-
cés, lògicament, tots els membres dels
aparells administratius i coercitius
establerts pels Estats colonials espan-
yol i francés.

Per la seva banda, el Partit
Nacionalista Base havia convidat
prèviament totes les formacions
(nacionalistes) basques, especial-
ment EH-HB, i des del respecte a les
lògiques diferencies d'ideologia, a
establir les bases d'un projecte de
construcció nacional. Mitjançant un
comunicat dirigit a l'opinió pública,

el president del PNB, Xabier Arxa-
Ilus, feia saber, davant la intran-
sigencia de Madrid que el seu partit
apostava inequívocament "per un
àmbit jurídico-polític que abraci
tots els bascs i conten gui el respec-
te efectiu a l'ésser nacional i a la
realitat histórica, cultural i lingüís-
tica; així com el dret a definir el futur,

articulació interna i la relació
externa".

Tot considerant els nous horitzons
que s'entrelluquen a la Unió Euro-
pea, amb una minva considerable del
predicament que tenien fins ara els
Estats jacobins, i els reajustaments
constants de nacions i de fronteres
que s'està produint en bona part de
l'Europa central i oriental, és de raó
començar a pensar i creure que la
democràcia i la nació basques aga-
faran, més tost d'hora que tard, el tren
de les nacions lliures del món.

Andreu Salom i Mir
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA (XLIII)

La Guerra Civil Catalana (1462-1472)
PER RICARD COLOM -TLF. 964 207607   

"... el desconeixement de la història pròpia és una de les causes més radicals de l'afebliment de la  consciència nacional catalana i de
la seva lenta substitució per la consciència nacional castellana. Els nostres ocupants ho saben perfectament i, per això, és la primera

cosa que han amagat, car són conscients que és allò que més els denuncia i més posa en  evidència. El factor històric és tan
important com el factor lingüístic a l'hora de crear o de reconstruir una consciència nacional, donat que és la història la que més

explica el per que de la identitat lingüística i co•lectiva d'un país. (Catalunya nou estat europeu. Declaració de la Primera
convenció per la Independència Nacional).

1465-1466: Rebrot pestífer al Principat.
Bigaires moderats deserten per les promeses de perdó

i constitucionalisme de Juan II. Són anomenats "mascarats"
pels radicals.

1465-1467: Segona guerra dels Irmandinhos de tota la
pagesia gallega contra el poder feudal. Alguns burgesos,
senyors i clergues s'hi afigen, Cents de fortaleses feudals
són ensorrades.

1465-1469: Col.lapse del 	comerç del Principat
amb Llevant.

Mentre a l'ascendent Valencia, Joanot Martorell pro-
fetitza que Valencia "vendrá per temps en gran decaïment":
'd' açò será causa com será poblada de • moltes nacions de

gents, que com se seran mesclats, la llavor que  eixirà será
tan malvada..." (Tirant lo Blanch).

26.6.1466: Mor Pere IV.
1466: 3.157 focs a Ciutat de Mallorca.
30.7.1466: La minoria radical bigaire, ja sola al poder,

no vol fer paus i ofereix la corona a l'antic enemic del Mag-
nànim (monarca pro-buscaire i pro remença avorrit dels
radicals bigaires): 1 'angeví Renat I de Provenga, darrera
del qual hi ha França.

28.10.1466: Neix Erasme de Rotterdam.
ca 1466-1470: Poema anònim sobre Barcelona en guer-

ra civil:
Gentil Ciutat, oh Barcelona bella!
Errades grans has fet cuitadament.
Plora, jo et prec, del teu mal regiment;
plora i sospira aquell qui t'aconsella.
Ara et porte una mala novella:
que deus perir ben prest per tos pecats.

Los homens tants, que has mort i anegats,
són jutges teus al mal que s'aparella.
No sé quins drets o folles profecies
te vas trobant, amb lo teu sant novel!.
En lo desert adorant lo vedell
periren tots ah tals idolatries.

Tu et vas perdent, oh ciutat nomenada!
i d'any en any sols canviar de rei,
rompent la fe contra la santa llei,
dels cristians, oh ciutat difamada!
Amb los ulls cecs estás embolicada,
donant del cap tots jorns a la paret;
i per la fi no trobaràs retret
ni lloc segur, que serás encaloda.
Així com va la fera rabiosa,
bramant pel bosc, los morros plens de sang:
així vas tu, corrent per un gran fang
vermell dels teus, de sang molt dolorosa.
1 los teus crims te fan molt perillosa
tost i ben tost que tu mal finirás.
Jerusalem, diuen que passaràs,
Que et ploraran ah canó piadosa...
D'ara jo plor, oh ciutat molt revessa!
De tants de mals, com has continuats,
Per tot lo món los has ben publicats,
A fer més nzal la teva mà no cessa.

Lluís de Santángel, pare del finançador del Descobri-
ment americà es troba molt ben relacionat amb els Colom
de Barcelona.

1466-1486: Construcció de la capella dels Borja a Valen-
cia.

1467: Les defeccions dels Mascarats són substituides per
tropes estrangeres.

Els mercaders princepatins han de recórrer a vaixells
estrangers (francesos, florentins, genovesos i de Rodes) per
a comerciar.

Mor 1 'humanista mallorquí Ferran Valentí, format a Itàlia
amb Leonardo Bruni i Antonio Beccadelli.

20.8.1467: Segona baralla d'Olmedo: Finalment, Enrique
IV de Castella havia plantat cara als nobles rebels, i hi venç
els seguidors de l'infant Alfonso (XII).

21-11-1467: Tropes franceses i napolitanes (de barons
enemics de Ferrante I de Nàpols) derroten Juan II a Vilado-
mat.

primeries 1468: Afortunada campanya de Joan de Calábria
devers l'Empordà, que permet assegurar les comunicacions
amb França.

Saqueig i destruccions de sant Martí d'Empúries i d'al-
tres indrets.

1468: Fa suspensió de pagaments per primera volta
la Taula de Canvi, arrossegada per la ruina financera del
municipi barceloní.

Mor el gran jurista valencià misser Pere Belluga, autor del
Speculum principum, defensor raonat de les llibertats forals
davant els Tratámara (el Magnànim sols convocà tres voltes
Corts valencianes, per deu les del Principat, Juan II pitjor encara:
una vegada les aragoneses, tres les catalanes i ni una les valen-
cianes. A més, els Trastámara alienen un munt de viles impor-
tants del Reial Patrimoni a Valencia per a dar-les a parents i
cortesans, amb l'actitud molla de les corts valencianes). 12

Sobre el perfil del Pacte al Senat
Hi haurà pacte al Senat no

només a les illes d'Eivissa i For-
mentera, sinó també a l'illa de
Menorca. En el cas menorquí, el
candidat será Sergi Marí, i, en cas
de sortir elegit, s'integrará al grup
Entesa Catalana de Progrés (for-
mat pel PSC, Esquerra Republi-
cana i Iniciativa per Catalunya).
El fet que un senador menorquí,
o sigui de fora del Principat, s ' in-
tegri en un grup català al Senat
marcará una fita que es pot qua-
li ficar sense cap mena de dubte
d'"històrica". El mèrit es deurà
íntegrament, per una banda, a la
bona tasca negociadora del Partit
Socialista de Menorca (PSM) i a
la sensatesa dels socialistes, que
ho permeten, que prefereixen
abans tirar endavant el pacte i inte-
grar-se al grup de l'Entesa Cata-
lana que no prescindir del pacte i
tornar a perdre les eleccions al
Senat. D'altra banda, també hi deu
tenir algun mèrit el propi Sergi
Marí, persona amb un indiscuti-
ble perfil progressista, ecologis-
ta i catalanista, que se sentirá com
peix dins l'aigua dins l'esmentat

grup parlamentari (si tot funcio-
na com ha de funcionar).

L'operació menorquina será
histórica, perquè será la primera
vegada que es produeix una con-
nexió real entre Catalunya i les
Illes, sense intermediaris i basa-
da estrictament en la voluntat
popular. No hi haurà manera que
la constitució espanyola ho impe-
deixi, com impedeix per obra i grà-
cia dels imperialistes espanyols de
sempre la federació entre les tres
comunitats autònomes dels Paf-
sos Catalans. La democrácia cons-
titueix el mi I lor antídot de tots per
modificar disposicions tan abso-
lutament contràries a la democrà-
cia, a la sobirania popular i al sen-
tit comú com les que hem comen-
tat més amunt.

El pacte de Menorca, doncs,
combina perfectament els dos
eixos que, al meu entendre, han
de guiar el futur polític d'aques-
tes illes: l'eix social (dreta-esque-
rra) i l'eix nacional (catalanisme-
espanyolisme). El pacte menorquí,
sense cap tipus de dissimulacions
ni de renúncies, s'expressa ja des

del primer moment com a esquerrà
i catalanista. És més, diria que s'au-
todefineix a base de fets directa-
ment com a progressista i català.

No hi ha cap dubte que en el
Pacte per Eivissa i Formentera
també es té en compte l'eix nacio-
nal, per?) aquí apareix d'una mane-
ra considerablement més vergon-
yant. Deixant de banda el perfil
netament favorable a la llengua i
a la cultura catalanes de la candi-
data Fanny Tur, tenim un partit
socialista menys disposat a deci-
sions com la que, abans de les elec-
cions, ja han pres a Menorca. Pro-
bablement això ocorre perquè hi
ha un sector dins el PSOE, més
espanyolista que els menorquins
i més contrari al pacte, que veu-
ria amb molts mals ulls que direc-
tament el perfil del pacte d'Eivissa
i Formentera aparegués etiquetat
com a "català". I també canvia I 'o-
rientació quant a aquest eix de la
segona força política de Pesque-
nra. A Menorca, aquesta segona
força és nacionalista d'allibera-
ment (no se m'acudiria discutir en
absolut aquest vessant del PSM),

mentre que a Eivissa —a Formen-
tera encara está per veure!- són
Els Verds, que releguen a un segon
pla la qüestió nacional.

Perquè el pacte tengui èxit
—en definitiva, perquè el Pacte con-
tinuï la seua singladura pel camí
que, amb penes i treballs, ha anat
enfilant- ha de mantenir bens
ferms els seus dos eixos fona-
mentals, i ha de fer d'aquests

eixos part consubstancial de la prò-
pia identitat. Perquè, de la matei-
xa manera que Joan Fuster deia
que el País Valencià será català o
no será, és ben clar que les Pitiü-
ses seran catalanes o tampoc no
seran.

Bernat Joan i Marí
President d'ERC-Balears i

Pitiüses



MERCAT DELS ENCANTS
DE CONSELL

N'Adolfo Vargas da Silva ven mobles
antics de categoria al mercat dels
Encants de Consell. Tel. 619 608 347

Fa 6 anys que na Maria Garcia de 86
anys, i els seus fills venen al Mercal
dels Encants de Consell. Abans ana-
ven a vendre els dissabtes a les Avin-
gudes de Ciutat. Tel. 971 622 642

VIII	 FIR A
D'ALIMENTACIÓ

Fa 35 anys que en Caries Planella i
la seva família regenten la Fábrica
d'Embotits Artesanals Monts a sant
Joan de les Abadesses (Girona).
Cada any venen a Mallorca a la Fira
Alimenta a promocionar i vendre els
seus embotits dels Pirineus. Sant
Joan de les Abadesses és un poble
d'uns 3.000 habitants els batlle del
qual és en Caries Basaganya
d'ERC. Un baffle jove de 22 anys.
En tenir un poc de temps, haurem
d'anar a aquest poble a presentar
l'ESTEL amb en Quim i na Carme
de Girona. A la foto, en Caries
Planella i el seu Fill Josep-Maria.
Tel. 972 721 040

A taula
Poques coses hi ha que ens siguin tan quotidianes com men-

jar i beure. Inevitablement, aquesta reiteració havia de produir un
refranyer extens i variat sobre aquest tema. Així doncs, en tenim
que lloen els nostres productes de la terra i la mar. D'altres, ens
proposen plats específics per a diades determinades i dietes per
conservar la salut. I la majoria, són un seriós advertiment per a
golafres i aixecadors de colze empedreits del perill que compor-
ten els abusos.

1. A carn dura, dent aguda.

2. A casa del meu veí, quan no n'hi ha per a pa, n'hi ha per a vi.

3. A gust estragat, el dolç li és amarg.

4. A la casa on de tot hi ha, aviat s'arregla el sopar.

5. A la casa on no hi ha pa, tothom té raó.

6. A la taula d'en Bemat, qui no hi és, no hi és comptat.

7. A la taula de sant Francesc, on hi mengen dos hi mengen tres.

8. A la taula i al Hit, la dreta és pel marit.

9. A mal menjar o ben menjar, tres vegades beure.

10. A millor aliment, millor pensament.

11. A ningú fa mal el vi si es beu amb senderi.

12. A pa d'altri, navalla pròpia.

13. A pa de quinze dies, fam de tres setmanes.

14. A pa dur, dent agut.

15. A panza plena no hi entren penes.

EL VEL

Macabre
PERE GRI

El nou diputat i portaveu del
PIM, en Fructuós Llabrés, sentia
una gran angoixa quan veia l'abast
de la missió que li havia encar-
regat el nostre govem. No es veia
amb forces per aconseguir ell sol
l'amnistia, i pensava que el Rei
no en voldria saber res d'amol-
lar els etarres, ni molt menys del
que també volia proposar-li en
Fructuós, la sortida al carrer de
tota la gent empresonada per
qüestions de drogues.

El Dimoni m'ha dit que et
recomanás que et relaxis, deia
n'Habatzeleth, ell es va compro-
metre a explicar-te com fer-ho i
ho complirà, encara que perquè
ho entenguis millor vendrá a
donar-te classes una bruixa en
pràctiques, na Nadia, russa per més
senyes, que sap moltes de coses
sobre la llibertat i la democràcia.
Ella t'ajudarà a redactar la teva
primera carta al cap de l'Estat
espanyol, en la que demanaràs de
tot i molt, però res que sigui
impossible concedir.

Una vegadal'hagueren infor-
mat d'aquesta propera visita, les
bruixes el tengueren tres dies en
estat de meditació, tancat al seu
pis, només menjant, redactant el
diari, mirant la televisió, fumant
canuts i començant a esbrinar l'es-
tratégia que havia de seguir. Havia
d'arribar a la i•uminació, a l'e-
stat de lucidesa adequat per com-
prendre totes i cadascuna de les
revelacions que li farien ben aviat.

Dormí molt, gairebé somniant
sempre, i a l'acabament del ter-
cer dia tengué el somni definitiu.
Es veié en la immensitat d'un gran
aeroport, on s'anunciava pels
altaveus l'arribada d' un vol proce-
dent de Moscou. A continuació,
la mateixa veu pregava al molt
honorable Fructuós Llabrés que
es dirigís cap a la porta 13, a rebre
na Nadia, i que pensás a portar-
li un ram de flors.

Mare de Déu, a on puc com-
prar ara jo un ram?, pensava.

El ram se li aparegué tot d'una
a les mans, era de violetes, però
d'on es trobava la porta 13 no en
tenia ni idea. Et guiará un estel,
Ii explicava n'Habatzeleth, l'has
de seguir i et durà fins a na Nadia,
la coneixeràs perquè la llum es
posará damunt ella.

Amb pressa per saber el que
li havia de dir aquella bruixeta,
cercà L'estel, el destrià tot d'una,
encara que estava situat damunt
la porta 1, i no la 13. Llegeix aque-
st cartell que hi ha aquí, li digué
el Dimoni. En Fructuós ho va fer,
veient clarament les paraules:
Una, Gran i Lliure, a les que seguia
un manifest nacionalista espany-
ol.

On he anat a pegar?, pensava
l'heroi.

No ets a l'infem, però sí al
purgatori, assegurn el Dimoni. Ara
vendran tres membres de les
forces d'ocupació espanyoles, un
policia nacional, un guàrdia civil
i un capità de l'exércit, que es volen
venjar de la porcada que els hi
feres quan espanyares la seva
nació. Et torturaran, voldran que
els hi donis informació sobre com

penses aconseguir I 'amnistia, per
tractar d'evitar-ho. Però tu no et
tallis, i diga-los tot el que saps.
Aprofita perquè ells t'indiquin
com tornar a veure l'estel. Dem-
ana'ls-hi també qui és na Nadia,
quan comprovin el seu historial
acadèmic es faran enrera. No et
será fácil trobar-la, hauràs de pas-
sar per totes les portes fins que
arribis a la 13. Sortejaràs molts
de perills, però te'n sortiràs. Quan
la tenguis devora, ella et Regirá
el dictánen que ha fet el Consell
Consultiu del Cel, format per
600.000 àngels amb 300.000
cervells cada un, sobre la situació
de la llibertat i la democràcia a
I 'Estat espanyol actual. Els  àngels
són enemics meus i de les bruix-
es, si bé ja saps que estam col lab-
orant en dur endavant aquesta
entremaliadura.

El somni continuà, malgrat
que l'endemà de matí en Fruc-
tuós quasi no se'n recordava de
res, ni tan sols de si havia acon-
seguit trobar na Nadia perquè
llegís no sabia qué d'un dictamen.
No obstant això, el Dimoni ho
tenia tot preparat per fer-li pas-
sar una bona jornada. Li digué:
Avui has d'anar al Parlament, a
peu, i pel camí sentirás el dicta-
men, al mateix temps que també
ho sentirá sa majestat el Rei, vull
que esteu tots dos completament
al corrent de les intencions del
món sobrenatural abans de posar-
vos en contacte personalment.

I de na Nadia, qué se n'ha fet?,
demanà el Ilavors frustrat heroi.
Per cridar-la has de dir fort: Xas!,
veuràs com vendrá, respongué el
Dimoni.

DE MAIA( 2 - 1 )
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Refranys La Santa Espina
Lletra: Ángel Guimerà
Música: Enric Morera

Sardana prohibida per

Primo de Rivera i

per Franco.

Som i serem gent catalana

tant si es vol com si no es vol,

que no hi ha terra amb més ufana

sota la capa del sol.

Déu va passar-hi en Primavera

i tot cantava al seu pas.

Canta la terra encara entera,

i canta que cantarás.

Canta l'aucell, el riu, la planta,

canten la lluna i el sol.

Tot treballant la dona canta,

i canta al peu del bressol.

I canta a dintre de la terra

lo passat jamai passat,

i jorns i nits, de serra en serra,

com tot, canta Montserrat.
Pagés mudat, gravat del segle XIX, Biblioteca de Catalunya. (Foto Ramon
Manent)



andaluz
.tu pueblo 

andaluza 

...tu cultura 

Andalucía 

...tu tierra

por ele NA IÓNluch

ANDÄLUIA

A s homes futu
Quins ternps estos en qué
parlar d'arbres és quasi un crim
perque suposa callar tanta injusticia!
Eix borne que va tranquil pel carre
¿el trobaran els seus amics
quan fará falta?

Em diuen: "Menja i beu!, aprofita't d'açò que tens!"
Però, ¿com puc menjar i beure
si lleve aló al famolenc
el m u got d'aigua fawfa». al que t.	eé.

1, tot aixe), menge 
i b

Vaig arribar a les ciutats en temps de desordre,
quan la fam manava.
Em vaig mesclar entre els heimens en temps de revolta
i em vaig revoltar al seu costat,
Així varo passar'bi temps
que se'm va deixar a la terra.

Vosaltres, que sorgireu del desastre
genuanel qpuarelenuos:tres estem afimats,

les nostres feleses.
Penseu també

en 

s
temps foscos

dels quals heu
Canviàvem de país com de sabates
a través de les guerres de classes, i ens desesperàvem
On noms 	injustícia i no s'	 run'gúrSevonemtra ellat i

això,
 h
	

•

a contra l'opressió

també la iracontra la injustícia
enronqueix la veu. Per desgracia, nosaltres,
que volíem amanir el camí a l'amabilitat
no vam pas poder ser amables

6 vosaltres, quan arriben é
qué l'home siga ande de

penseu en nosaltres
arnb indulgència
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Quo vadis?

Desigualtat entre sexes: depressió assistència psiquiátrica
(actualizat el 24 de desembre de 1999)

BERNAT JoAN i Mí

Un reportatge de na Neus Ferrer
(publicat al Proa de la setmana pas-
sada) demostra que les dones d'Ei-
vissa -com ocorre, d'altra banda,
arreu de tot el que coneixem com a
"món occidental"- les dones con-
sumeixen més tranquil•litzants que
no els homes i van molt més sovint
a consultar amb algun especialista
(psicòlegs, psiquiatres...). També
apunta el reportatge consider que
no deixa de ser una dada interes-
sant- que els homes hi van més quan
ja arriben a una certa edat (princi-
palment a partir dels quaranta anys)
i les dones, en canvi, tenen tenden-
cia a anar-hi més sovint quan són
encara més joves (especialment
entre els vint-i-cinc i els trenta-cinc
anys).

D'aquestes dades se'n podrien
fer algunes lectures interessants. En
primer lloc, necessàriament, caldria

abordar el tema de per qué l'ansie-
tat, l'angoixa o la depressió afecten
més les dones que no els homes.
Evidentment, hi ha d'haver alguna
variable que es pugui relacionar amb
aquestes dades. La dona, durant
aquests darrers anys, ha accedit
més al món laboral que en cap altra
época de la históri a recent, peró enca-
ra existeixen unes desigualtats
inqüestionables entre les dones i els
homes (tant pel que fa a la quanti-
tat de membres de cada sexe que
treballen fora de casa com pel que
fa a l'estatus dins els respectius llocs
de treball). Aquesta condició d'es-
tar més per casa i d'haver de suar-
se més la possibilitat de prosperar
laboralment no ha d'ajudar a l'e-
quilibri psicològic, ans al contrari,
ha de fomentar els problemes que,
al nostre entendre, sorgeixen pre-
cisament de la desigualtat manifesta.

En segon lloc, resulta signifi-
catiu les franges d'edat més afec-

tades tant pel que fa a dones com
pel que fa a homes. Que els homes
comencin a acudir al psiquiatre o
a prendre antidepressius quan cons-
taten que no seran joves tota la vida
és prou significatiu. Sembla que
l'equilibri psicològic de l'home
estigui fortament lligat al fet d'es-
tar bé físicament, de poder disfru-
tar al cent per cent d'uns determi-
nats plaers i de poder trobar-se en
plena forma per accedir a la com-
petició que cada dia ens munta la
nostra societat, competitiva per
exce•éncia.

Les dones, en canvi, es veuen
més afectades per les xacres a qué
feim referencia quan encara són més
joves, és a dir, quan estan en con-
dicions -segons la seua percepció-
de demanar més coses a la vida,
pel que fa a la relació amb la gent,
amb la parella, o pel que fa a la
realització d'unes determinades
expectatives en relació a si matei-

xa. D'alguna manera, aquestes
expectatives afecten el que podrí-
em definir com a "qualitat de vida
sentimental". Aquesta qualitat de
vida sentimental sembla que, enca-
ra avui dia, és molt més important
per a la dona que no per a l'home,
i que la dona hi aboca moltes més
illusions que no l'home.

Aquesta dada, suposant que
fos certa, tampoc no deixaria de
ser fortament significativa.

Hi ha, encara, un altre aspecte
que consider que no és de segona
divisió, en tot això: la qüestió que
de la unitat familiar (organitzada
d'una manera o d'una altra, però
amb un fil de continuïtat de segles
i més segles) només en dimiteix
l'home, però no en sol dimitir la
dona. Estadísticament, quan una
parella no acaba d'anar bé, és molt
més habitual que qui s'ocupi dels
infants, tengui cura de la llar i faci
un esforç perquè el frágil equilibri

d'aquesta microsocietat familiar
no trontolli és precisament la dona.
L'home pot perfectament acudir al
bar, fer la xerrada amb els amics,
i esbargir-se fora de casa. La dona
no pot accedir amb facilitat a aquest
tipus d'esbargiment. Per aquest
motiu, les relacions familiars difí-
cils solen ser molt més claus-
trofóbiques per a les dones que no
pas per als homes. I la claustrofò-
bia tampoc no va gens ni mica bé
per a l'equilibri psicològic.

En definitiva, les dades que
aportava Proa la setmana passada
només

Demostren que encara existeix
una discriminació evident entre
homes i dones. Potser no caldran
cinc-cents anys, com afirmava
Magda Oranich, perquè s'arribi a
una situació de plena igualtat, però,
per causes molt més culturals que
no legals ni institucionals, encara
hi som a una gran distáncia.12



Pablo Iglesias, líder dels Obrers.

Mallorca i la semença de
Pablo Iglesias

En el Diccionari vermell de
Llorenç Capellà Moll, 1989)
podeu veure (pág. 102) una
famosa fotografia d'esquerrans
mallorquins a punt de partir d'ex-
cursió. És, segurament, un Pri-
mer de Maig dels anys trenta.
A pan de la famosa dirigent
comunista Aurora Picornell
(assassinada a Porreres el dis-
sabte de Reis del trenta-set), la
fotografía ens mostra el cone-
gut activistaAteu Martí (primer
director del setmanari comunista
Nuestra Palabra), en Jaume
Campomar i en Gabriel Picor-
nell, tots tres afusellats igual-
ment pel feixisme en temps de
la guerra.

Si ens hi fixam bé com-
provàrem com alguns dels mili-
tants que hi surten retratats por-
ten, obert, un famós setmana-
ri. Es tracta de La Batalla, revis-
ta obrera d'orientació comu-
nista (no estalinista) que pren-
gué nom del grup polític del
mateix nom. La Batalla s'im-
primia a Barcelona i es venia al
preu de 15 cèntims. Els articles
editorials eren generalment de
Joaquim Maurín. Els col.labo-
radors més assidus eren Hilari
Arlandis, Pere Bonet i Jordi
Arquer. A la tardor de 1923 es
constitueix a Ciutat de Mallor-
ca la Federació Comunista Cata-
lano-Balear (el primer nucli
comunista mallorquí data de
l'any 1921). Ignasi Ferretjans,
des de El Obrero Balear, afir-

PER MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ

ma que a primers de març del
1926 ell formava part del comité
de la FCCB. La Federació té,
doncs, un fort nucli de militants
a Palma de Mallorca (els lec-
tors de La Batalla de la foto-
grafia abans esmentada?). Els
revolucionaris reunits al voltant
de La Batalla estaven en desa-
cord amb la passivitat de la direc-
ció del Partit Comunista (que
feia poca cosa contra la dicta-
dura de Primo de Rivera). Hem
parlat abans de Joaquim Mau-
rín, que era el dirigefit de la Fede-
ració Comunista Catalano-Bale-
ar. Pel novembre del 1930,
aquesta s'unificà amb el Partit
Comunista Català per donar
origen al BOC (Bloc Obrer i
Camperol).

La Federació Comunista
Catalano-Balear en realitat era
un nom que, en la práctica, es
confonia amb els Comités Sin-
dicalistes Revolucionaris i La
Batalla. Quan l'estalinisme
començà a depurar els comu-
nistes del partit bolxevic (assas-
sinats en massa, farses judicials,
etc), Maurín i el grup de La
Batalla no volgueren condem-
nar Trotski i els trotskistes,
com havia esdevingut obliga-
tori per als dirigents dels par-
tits afiliats a la Internacional.
D'altra banda, els dirigents
comunistes catalans i mallor-
quins podien prendre aquesta
posició perquè no havien estat
nomenats per Moscou i, de fet,

els Comités i La Batalla eren
el Partit Comunista, a Cata-
lunya. En la práctica ens tro-
bam amb dos partits comunis-
tes (i cap és d'obediència sovié-
tica!). El Partit Comunista
Català edita Treball, mentre
que la Federació Catalano-
Balear publica La Batalla. A
començaments de l'any 1930Ia
Internacional decideix expul-
sar la Federació Catalano-Bale-
ar del partido (el comunisme
oficial) perquè Moscou volia
unes organitzacions submises
i uns dirigents obedients.

L'any 1923 les agrupacions
comunistes de Barcelona i Ciu-
tat de Mallorca decideixen orga-
nitzar la Federació Comunista
Catalano Balear ( vegeu El Bloc
Obrer i Camperol, 1930-1932
de Francesc Bonamusa, págs.
184-186). Més tard, el nucli diri-
gent de la FCCB a Mallorca no
romprà amb el PCE quan aquest
expulsi els partidaris de Trots-
ki i de la Revolució Permanent.
Els oficialistes editaran Nues-
tra Palabra, que a mitjan del 1931
se subtitula "órgano de la Agru-
pación Comunista Palmesana
(Sección Española de la Inter-
nacional Comunista)". Els sim-
patitzants de La Batalla (més
tard militants del BOC, orga-
nització comunista no sotmesa
a Moscou) s'agruparan entorn
d'un dels fundadors de l'Agru-
pació Comunista de Ciutat de
Mallorca: Antoni Bauzá.

Militants comunistes a punt de partir d'excurssió, un Primer de Maig. El segon, dempeus, a l'esquerra és Ateu
Martí. I, a continuació, Jaume Campomar i Gabriel Picomell. Tots tres loren assassinats. rera una senalleta,
Aurora Picomell.

I A S

Molts de pensadors especial-
ment d'esquerres han mostrat la
seva preocupació per l'explotació
infantil a l'època de Pablo Igle-
sias, a l'obra "El Capital"(1867)
de Caries Marx: "La contradicció
entre la divisió manufacturera del
treball i el que constitueix la gran
indústria, remarca d'una forma
poderosa. Aquesta contradicció es
revela, per exemple, en el fet espan-
tós de que gran part dels menuts
fan feina a les abrigues i manu-
factures modemes encadenats des
de la més tendra infancia a les més
senzilles manipulacions, es vegin
explotats anys i anys sense apren-
dre cap altra ocupació que els

pugui permetre donar un servei útil
ni tan sols a la mateixa fabrica que
els explota. A les impremtes angle-
ses, per exemple, s'aplicava abans
als aprenents un règim de transi-
ció, que els feia ascendir des dels
treballs més senzills als més com-
plexes, règim pres de l'antiga
manufactura i dels oficis manuals
. D'aquesta forma els aprenents
recorrien una escala d 'aprenentatge
fins a fer-se impressors. El saber
Ilegir i escriure era requisit de l'o-
fici per a tots. La máquina d'im-
primir esbucá tot això. Aquesta
máquina requereix dues castes
d'obrers un d'adult i un de jove,
l'al-lot de la máquina d'onze a dis-

set anys té, en general, l'única mis-
sió d'introduir els plecs de paper
blanc a la máquina i treure d'ella
els impresos(...)Entre ells n'hi ha
molts que no saben llegir ni escriu-
re(...)Els menuts i joves tenen dret
a que la legislació els protegeixi
contra els abusos del poder patem,
que esgota prematurament les seves
forces físiques i els degrada en el
plànol de la seva salut física i
intel•ectual." Desgraciadament
aquesta situació encara la trobam
a molts de països del tercer món
actualment, fins i tot en els nos-
tres països la mendicitat, la pros-
titució, el treball a les mines, als
camps de droga, a les guerrilles...
són problemes actuals dins el món
de la infancia a nivell mundial. 1 -2

La situació educativa dels nens
deis obrers al segle passat
PER MARINA FERRÀ-HAMELYNCK

Cementen de Ciutat. Indret on els maziteixistes illencs assassinaven els marxistes, nacionalistes i republi-
cans mallorquins.

Visco la llibertat!

ARA FA CENT! ANYS

PABLO IGLESAS, EL

PATRIARCA DE, MÓN

OBRER, JA DEN1NCIAVA

EL PERILL «JE

PORTARÍA AlYS

DESPRÉS EUR011 A LES

DUES GRANS GERRES

PROVOCADESPER

L'IMPERIAL1ME

XENÒFOB D'Ek'REMA

DRETA
Lápida situada a Son Coletes, actual cementiri de Manacor, un dels
indrets de més insta  memòria de la guerra civil.
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Manifestació convocada per Pablo Iglesias el 1917.
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Aurora Picomell, comunista. Assassinada el dis-
sabte dels Reis del trenta-set.

No poques vegades, el bressol d'un
home marca la seva trajectòria vital i
en aquest sentit, Pablo Iglesias (1850-
1925) no seria una excepció. Primer
tipógraf i després polític i cap del par-
tit socialista, aquest avi dels moviments
obreristes, es guanyaria a pols una gran
dosi de credibilitat. Aquest gran
intel.lectual i revolucionan gallec nas-
qué un 18 d'octubre, a la vila d'El

Ferrol, terra de treballadors de
drassana i mestre d'aixa. L'anomena-
ren Paulino i evidentment, a ca seva,
no fermaven gossos amb Ilangonisses...
El pare, un bon home, Pedro de la Igle-
sia Expósito, era un obrer quasi sense
lletra i treballava de manobre a l'A-
juntament. Educat en el col•legi dels
Desemparats d'Orense no havia resul-
tat estudiós. La mare, Juana Posse, era
una dona prudent, humil i feinera.
Diuen que aquesta gallega era una bella
madona de casa amb ulls blaus que
administrava els doblers, conservava
i netejava la roba, cuinava amb bon
art i accentuada imaginació i durant
molts anys seria per al seu fill l'ami-
ga i consellera de qualsevol moment.
Paulino tingué un germà, Manuel,
quan ja havia complit sis anys i poc
després morí el pare. Juana restà en
una situació económica molt difícil,
amb deutes i tristes perspectives. Es
traslladaren a Madrid, a casa d'un
oncle que era servent a una casa del
Comte d'Altamira i Duc d'Atrisco, un
personatge poderós i enriquit. El viat-
ge, més de cinc-cents quilòmetres, que
la vídua i els dos infants petits feren
estones a peu i estones colcant en carros
i carruatges, doncs no existia encara
línia fèrria ni una diligència que cobrís
tot aquell trajecte. Per?) aquell llar-
guíssim itinerari fou per a Paulino una

veritable aventura, que segons expli-
ca l'historiador Juan Jos, Moral
impactá un nin que només tenia del'
anys. Foren "tres setmanes d'aire, de
sol, de llibertat, de creuar prats, cas-
tanyars, pomerars, alzinars, pinars,
vinyes, terres estèrils que mai no aca-
baven; per camins que anguilejaven
perillosament, que vorejaven barrancs
insondables, però també, de vegades,
rutes més amables que passaven per
la vora dels horts on maduraven les
figues, les pomes, les peres..."

Perno les caminades eren ferestes-
ment esgotadores, sospirant sempre,
a la caiguda de la nit, el Ilumet d'un
hostal o un tavernó de carreters. Dor-
mien dins l'estable, sobre la palla, ella
abraçada als seus menuts, i Ilavors, a
l'alba, en marxa altra vegada.

Arriben a Madrid, ja sense un cèn-
tim a la butxaca. Van al Palau del Comte
d'Altamira, en el cantó San Bernardo-
Flor Alta. Demanen per aquell oncle
que els ha d'auxiliar i Li diuen que és
mort.

Juana es veu perduda. Així mateix,
el Comte d'Altamira col•loca els dos
fills a l'Hospici de San Fernando,
sobresaturat, pern on son admesos els
dos infants gràcies a l'influéncia de l'a-
ristócrata. Després, Juana, llogarà un
humil habitatge en el carrer de Cabes-
treros i es dedicará a fer de bugadera
per altri. A l'Hospici el menjar era escàs
i Paulino, mal nodrit, feble, es des-
maiava, i quan el que després seria el
fundador del Partit Socialista Obrer
Espanyol (PSOE) sortí d'aquell esta-
bliment, duia una malaltia gástrica que
l'acompanyaria tota la vida. El 1861,
allá estant i després dels exàmens dels
seus estudis elementals, amb bona
nota, Paulino hagué de triar ofici. Era

Pablo Iglesias, profeta
de l'obrerisme
PER MIQUEL FERRA MARTORELL

ja un home d'onze anys. Li donaren
algunes opcions: Fuster, sastre, saba-
ter, impressor... Paulino es decidí per
aquesta darrera.

La tinta d'impremta marcaria els
seus primers anys de feina i amb el
temps restaria, ja per a sempre, impreg-

nant el seu cos i la seva ment de revo-
lucionari. Ningú no li pogué discutir
la coherència, l'honradesa, l'honeste-
dat... i se'n anà d'aquest món abans que
la Guerra Civil enfrontás en aquest país
germans contra germans i les democrà-
cies contra els feixismes.
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

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

Deixaria cambra doble a casa
compartida, jardí i hortet. Molt
econòmic. Preferentment gent
jove.ASanta Ponça, urb. Galat-
zó. Tel. 671419.

Cerc cases per Hogar tot l'any,
amb piscina. Tlf. 971 867284.

Venc pis a s'Arenal prop de la
platja. 971262046.

Venc mobles antics. Tlf. 981 867
286.

Compro casa petita, piso estu-
di a Menorca, preferentment
prop de Ciutadella. Tlf.
93.432.04.19 correu electrònic:
jsole12@pie.xtec.es

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb conei-
xements de cuina. Demanau per
en Lluís. Tel. 604790.

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

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

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

Pneumàtics Son Ferriol. Equi-
librat de rodes, canvi de rodes
i pegats, alineament de direc-
cions assistida per ordinador.
Avda. del Cid, 73. Tel. 427553.
Son Ferriol.

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

Cerc feina per fer a ca meya.
Tipus cerámica, sabates o simi-
lar. Tel. 297067.

Cerc feina de representant d'arts
gràfiques o comercial de publi-
citat. Tel. 297667.

Es confecciona o arregla qual-
sevol pega de vestir, cortinas,

coixins, etc. Tel. 771005.

Es passen treballs a máquina
i per ordinador. Netedat i rapi-
desa. Tel. 771005.

Gabinet de Psicologia. Neurosis,
trastorns de carácter, psico-
terapia infantil, depressió. Tel.
427193.

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

Jubilat de 60 anys, s'ofereix per
cuidar jardí, garaix, xalet, etc.
Carnet de conduircamions i cot-
xes. Tel. 971477217.

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

PERSONALS

Atenció, catalans i catalanes
independentistes. Vull cartejar-
me ambtotsvosaltres. Estic boja
pel bon rock català: Sau, Els
Pets, Lax'n'busto. No us talleu
escriviu a Marta. Indústria, 114-

08030 Malgrat de Mar.

Als Països Catalans es fa molt
bona música! M'agrada, paró,
en especial laque surtde Mallor-
ca a cárrec d'en Tomeu Penya.
Independentistas, si somnieu en
una nació libre plena de músi-
ca catalana i de vibracions nos-
tres, escriviu-me: Francesc
Bujet. Passeig del Migdia, 32-
2-3-17200 Palafrugell.

Ens agradaria cartejar-nos amb
allots i allotes que com nosal-
tres estiguin penjats/penjades
per Lax'n 'busto i que defensin
la nostra ¡lengua. Raquel Llagos-
tera Costa. Gardènia, 4-08880
Cubelles.

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

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

Hola! Som una al.lota felanit-
xara. Som molt independentis-
ta, 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, fanzines i adhesius
amb tots aquells joyas que esti-
guin 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 femella maca. Escriu-me
a: Óscar, C/ Ausías March, 36-
6-1 07003 Ciutat.

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

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

Cerc al.lota sense fills de 22 a
28 anys. Signe Lleó o Sagita-
ri, que sia capaç d'estimar sense
traïció. Telefona'm al 512018
dies feiners a partir de les 23
hores.

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

Som un alemany de 38 anys,
cerc amigues i amics per a sor-
tides i més. També vull estudiar
la ¡lengua mallorquina. Escriu-
me a la Bústia Postal 97 - 07080
Ciutat.

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

Sóc un noi de 31 anys. Soltar.
No minusvàlid. Voldria mante-
nir correspondència amb noia
minusválida que tengui bon
carácter, culta, es senti sola.
Escriu a la Bústia Postal 163 -
08400 Granollers (Vallés Orien-
tal).

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

Hola, al.lotes, noies, ragazzas.
Som dos joyas de 24 anys,
morens i atractius que desitjan
conèixer al.lotes enrollades i
catalanoparlants, si és possi-
ble, per a fer acampades, orga-
nitzar testes, sortir e marxa i pas-
sar-ho bé durant l'estiu. Som
genials. Anima't que ets jove.
Escriu a C/Joan Alcover, lAlgai-
da (Mallorca) C.P. 07210.

Hola, soc un noi de 16 anys i
estic interessat en cartejar-me
ambgentquetambédefensi l'a-
lliberament nacional deis

Catalans. M'agraden "Els
Pets" "Brams" i "Jo t'ho diré".
Enric Blanc. C/ Montcada, 1 -
08291 Ripollet.

A familia amb al.lot entre 12 i
15 anys, que vulgui no passi
l'estiu voltant pels carrers, matri-
moni jubilat ofereix unes vacan-
ces pagades entre el 24 de juny
al 10 de desembre, a canvi de
petita ajuda en el manig d'una
barca. Pot aprendre a navegar,
pescar, fer immersió, anar amb
bicicleta, etc. Oferim ambient
familiar, serietat i possible raspas
d'alñguna assignatura suspe-
sa. Tel. 937 882 328.

COMUNICATS
Si vols rebre la revista L'ILLA
gratis, la pots demanar a Edi-
cions Bromera, Polígon Indus-
trial, 46600 Alzira. Tel. 96-
2402254

Per atots aquells i aquellas que
vulguin lluitar contra l'invasor,
contra els traïdors, contra l'ex-
plotació obrera, i per una terra
lliure i catalana, els Maulets te-
nim obert l'apartat de correus
349 C.P. 43480 de Salou (Tarra-
gona), per a qualsevol infor-
mació o col laboració contra
l'ocupant.

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

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

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

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

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

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

El Consell Nacional Català ofe-
reix diversos llibres, gratuïta-
ment, 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 Repu-
blicana (JERC), i rebre els nos-
tres butlletins, escriviu ara mateix
a: JERC-Illes. Santiago Rus-
sinyol 1, àtic. 07012 Ciutat de
Mallorca.

Estam interessats en un inter-
canvi cultural amb persones i
institucions deis Països Cata-
lans que desitgin informar-nos
sobre el passat i el present del
dits països i estiguin interessats
en qüestions vinculadas a l'Ar-
gentina. Escriviu-nos a: Baigo-
rria 1337 .200 Rosario-Argen-
tina.

Acció Cultural del País Valencia
i el Bloc Jaume I ja és a Inter-
net. Si voleu intercanviar pro-
postes d'acció i lluita, o informar
d'activitats, etc., podeu con-
nectar: ACPV @v1c.servicom-
es

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

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

Cursos gratdits de llengua anda-
lusa. Podeu adreçar-vos a:
LLENGUA (Enseniansa a Dit-
tansia dela Yenwa Andalussa)
P. Pedro Romana, 1-4-2-14007
Còrdova.

Si ques recibir el Puxa Asturias
en to casa, y de baldre, sólo tie-
nes qu'enviar la direicion a:
EndechaAstur-Puxa. Cai Llan-
g reu, 10, 25-Xixon 33206-Astu-
ries.

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

"El Full" és una publicació inter-
na de l'Associació Roca i Ferre-
res. Si voleu rebre'l gratuïtament
comuniqueu-nos el vostre nom
i adreça: Apartat de correus
9247, 08080 Barcelona.

Lluita, la revista de l'indepen-
dentisme valencia és a Inter-
net: http: //www. estelnet.

comMluita.

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

Oferim de franc cursos bíblics
i subscripcions a revistes cris-
tianes en catalá:Ajuda Evangé-
lica deis Països Catalans. Apt.
de Correus 1.022. 12995 Cas-
talló. 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'a-
grada fer pinya amb un projec-
te nou: Fes-te Castellar!! Vine
a veure'ns!! Assagem els dis-
sabtes a l'Escola d'Adults son
Canals. Carrer son Canals, 10.
Telèfon 452414, Isidre.

Pintors, escultors, fotògrafs,
etc., interessats en exposar les
sayas obres, així com gent inte-
ressada en comprar o simple-
ment en visitar l'exposició del
moment, podeu passar pel Café
es Museu. Carrer Guillem Timo-
ner, 10-Felanitx.

Grup folclóric sense gaire pre-
tensions cerca sonadors i sona-
dores, cantaires i gent engres-
cada per seguir fent coses.
Actuam alguna vegada, no
guanyam gaire, paró ens ho pas-
sam d'allò més bé. Ens reunim
els dimecres a les 2030 al
Rafal Vell (Antiga escola). Som
gent acollidora. Trucau al 971
505374

Els nacionalistas interessats
per un sistema d'intercanvi cul-
tural i turisme alternatiu per a
nacions sense estat, podeu
informar-vos a: Turisme Alter-
natiu: Bústia Postal 1.171 Cas-
talló 12005. Es tracta d'un sis-
tema de llarga trajectória pro-
vada arreu del món, molt adab-
tabla i econòmic.

Les persones interessades en
les activitats de les Associacions
i clubs UNESCO poden adreçar-
se a la Federació Catalana de
la Unesco: Mallorca, 207-08036
Barcelona. Tlf. 932534367.

Necessitam persones amb
idees i ganes de tirar endavant
la nostra I lengua i la nostra cul-
tura. Associació la Brúxola. Tlf.
93 4353323.

Coleccionau Fanzines? Voleu
saber que fan els/les indepen-
dentistas del Tarragonés? Subs-
criviu-vos al Butlletí del Col.lec-
tiu 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 'lenguas
minoritzades de més a prop,
adreçeuvos a: Llengües Vives.
Bústia Postal 5224/08008 Bar-
celona.

Si vol rebre l'Euskararen Berri-
papera (en foraster) gratuita-
ment escriviu a: Hizkunta Poli-
tikarako. Wellingtongo Dukea,
2 - 01020 Vitoria-Gasteiz
(Araba).

Coleccionista d'adhesius com-
pra, camvia, recolleix material
d'esquerra revolucionaria o
independentista. Coleccionisme
I.S.G. Bústia Postal, 135-48980
Santurzi-Biskaia.



Amb tu entre els nostres
ben segur que els sabrem fer front.

Bentornat Lluís Maria
et farem costat.
Vint-i-quatre anys no són res
perquè som allá mateix!

T'ho has rumiat com ningú
i veient la nostra indefensió
has pres el pas més generós.

T.S.T. Santa Cristina d'Aro. 2.1.2000

Ma Fillola:
EN VICENÇ DE SON RAPINYA

Arreu de Mallorca hi han
jardins curulls de flors fines,

cap d'elles és tan Gentil,
dolça, senzilla , i angelical

com la meya nina.

Llana negra els seus cabells
de coure la fesomia,
les celletes petitetes

de vellut fan mitges llunes .
Els seus ulls són diamants

nas i orelles joies fines,
blanques perles té per dents

els seus llavis són com préssecs,
melmelada les genives.

A Mallorca per ben cert
D'altres no en trobarien,
més garrida i bona al•lota
com n'Antonieta mía. 12

CIP

	  OPEL 
SER VIAUTO
ARENAL S.A.

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

el lleu de tots
X mereix un

respecte

FORA Mis!

TENNIS
SON RIGO

Tennis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Girnriás

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

OCASO
AGENCIA EN INCA I LLUCMAJOR

Llorenç Llobera Salom
Agent Afecte Representant

Cal-ver Sant Don:,- . 15; 07300 Inca (Baleares)

1Paori Wrc,no	
Tclf 971 50 56 14 Fax: 971 SO 38 38
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PETITS ANUNCIS Benretornat Xirinacs
Col.laboreu!Ajudeu-nos! Per un
projecte de documentació d'in-
drets de les Illes i dels Països
Catalans necessitem targetes
postals (noves o utilitzades de
"Escudo de Oro" Biblioteca
Catalana de Krefeld - Box 1665
D-47716 Krefeld Alemanya. Tel.
07-49215126635.

Classes particulars. Totes les
assignatures i tots els nivells.
Petits grups. Professors/es titu-
lats. Preus econòmics. Telf.
971467931. Ciutat de Mallor-
ca.

Classes particulars d'hebreu,
grec i Ilatí atots els nivells. Jordi
971242795

Piano Blues, Jazz, Rock. Clas-
ses particulars. Harmonia
moderna. 971242795 Nanel.

A tots els valencians que vul-
guen contribuir a la construc-
ció nacional del País Valencia.
L'associació cívica Tirant lo
Blanc us espera. Som els nacio-
nalistes valencians. 963879408.

Sóc professor d'una DIWAN
(escola bretona) i escric i Ilig
català. Envieu-me Informació
sobre els Països Catalans,
especialment de tema d'en-
senyament: Grades. Joel Don-
nart-44, Hent Frinaoudour,
Penc'hoad-F-22860 Plourivou
Breizh/Bretanya - Estat francés.

EICall, la revista deis jueus deis
Paissos catalans és a internet.
http:/www. fortunecity.com/vic-
torian/coldwater/252.

Acaben d'editar-se els Evangelis
segons sant Mateu, sant MARC
I SANT Lluc, en versió inter-
confessional, en Ilengua cata-
lana, en cassettes i CD. El seu
preu per joc és de 3.000 ptes.
Posteriorment s'editarà l'evan-
geli segons sant Joan. També
hi ha editattot el NouTestament
en Braile en llengua catalana,
i edició interconfessional. Són
22 volums, i es poden dema-
nar a Mn. Joan Magí, Parròquia
de sant Pere i sant Pau, 43007
Tarragona.

Grups de llonguets, está molt
interessat en crear una penya
d'aficionats de l'equip de rugbi
català USAP. Interessats cridar
al 971 200 810. Lluís.

Ha nascut Correfoc!!! Una revis-
ta de literatura i Història cata-
lanes. 64 planes 250 ptes.
Col.labora-hi o fes-te'n subs-
criptor. Tlf. 971 200 810. Lluís.

A Ciutat estam creant el primer
equip de rugbi català de Mallor-
ca. Els Almogàvers. Interes-
sants cridar al 971 200 810.
Lluís.

Menorquines i menorquins! per
dir prou a l'asserviment colo-
nial espanyol, organitza't i llui-
ta amb el Col.lectiu Indepen-
dentista de Menorca CIM. Per
rebre informació, escriu a CIM
- Bústia Postal 24- 07700 Maó.

Fam ília de Mallorca cerca al.lota
(Au Pair) pér tenir cura d'un nin
de 2 anys a partit de la prime-
ra setmana de desembre del
99, durant un periode de 8
mesos. Cridat a partir de les
2030 al 34/971 757 831.

BORSA DEL
MOTOR

Si vol un cotxe nou de la nos-
tra gamma, véngui i en parla-
rem.Agéncia oficial Renault. Tel.
413867. Son Ferriol.

Venc Harley Davison Heritatge
Softail Clàssic. Modelo 95 matrí-
cula IB 1995 BY. Tlf. 971820717.

VENDES

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

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

Venc embarcació Borras 640.
Bon estat i bon preu. Tlf. 971
865 405

Venc solar de 1.200 rn 2 . A la
barriada de Bellavista, a ses
Cadenes de s'Arenal. 8 milions
de pessetes. Tfls. 971 441 629
-971 441 289.

"TONI STRUBELL" <MMM@BEZEROAK.EUSKALTEL.ES>

Bentornat Lluís Maria
et farem costat!
Feliç retrobada en l'obra
de la seu que és desfer
nostra complexe atàvic.

Quin nou raig de companyonia
ara que t'has plantat de nou.
Quin consol per al tros
de freda paret que escalfares
i que ara t'ajudarem a escalfar!
Sempre el mateix mur
on ahir com avui
murmurem el nostre esclavatge
i tanta sinistra dependència.
Ara toca fer-nos-hi forts
fins que el murmurí reprès
es faci bramol de convicció.

No tinguem por dels mofetes
mai no n'aprendran del tot.
Nous verins voldran destil•lar
amb l'alambic massa vell del cinisme.
Però el vidre s'esquerda
i tot se'ls pot anar a les mans.
Alarmats pel teu despertar
reprenen amb deliri el mateix camí
que ja els dugué a l'abisme
a Manila i a l'Havana.

Des que et perdérem de vista
el corc no s'ha aturat un instant.
Quatre trets al sostre
i ben harmonitzats
ens encanonen fit a fit
amb la democràcia dels tirans.
De nou els mitjans delirants
udolen pel nostre degollament.

z=z	 ic=on 	 Adol.	
WIE .2"11

Quan hagis Ilegit aquest

periòdic, si no en fas la	 PARES, EDUCAU-ME EN
col-lecció, regala'l a un	 CATALÁ, A MALLORCA

amic, veí o parent

EL PAÍS HO NECESSITA	 Hl HA EL MEU FUTUR

SUBSCRIVIU-VOS-HI, ANUNCIAU-VOS-HI



LA
TORTURA P
NO, MAI!
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L'antifranquisme a Mallorca. VI LLIBRE
(Les lluites dels anys seixanta)
1969: La lluita per la independència dels Palos Catalans.
El front cultural antiimperialista

MIQUEL LÓPEZ CRESPI

El !libres que estudiàvem en
els anys seixanta

Però les eines intellectuals
revolucionàries i antiimperia-
listes que posava al nostre abast
Edició de Materials no consis-
tien tan sols en l'autobiografia
de Malcolm X. Si faig una ulla-
da als prestatges on conserv els
meus llibres més estimats n'hi
podem trobar tota mena d'estu-
dis cabdals per a una auténtica
formació antiimperialista. Em
referesc a "incunables" com:
Ahmed Ben Bella dé Robert
Mere (1966); Vietnam: la sego-
na resistència, de Wilfred Bur-
chett (1966); Stalin: una bio-
grafia política, d'Isaac Deutscher
(1967); Cartes sobre el Capital,
de Marx i Engels (1967); Histò-
ria del socialisme, de Jacques
Droz (1968); Sud-África: nazis-
me i apartheid, d'Ania Francos
(1966); La CIA, el Govern Invi-
sible de David Wise i Thomas
B. Ross (1966); Hongria 1956:
socialisme i llibertat de Frangois
Fetjó (1966); El conflicte àrab-
israelita, dei. P. Sartre (1967);
Hanoi sota les bombes, de Wil-
fred Burchet (1967); Judici a
Estocolm: Tribunal Russell de
J.P. Sartre (1968); Retrat polí-
tic dels USA, de Pierre Dom-
mergues (1967); Mecanisme
del poder en América Llatina,
de Luis Mercier (1968); La Xina
de Mao, de K. S. Karol (1967),
etc, etc.

Ibn Khaldun i el naixe-
ment del Tercer Món

Després, indubtablement
aprofundírem molt més en els
clàssics del pensament revolu-
cionari mundial (sense deixar
de banda els utòpics de totes les
èpoques i contrades, el primi-
geni cristianisme, fins arribar a
estudiar les primitives societats
preclassistes). Tot era útil per
anar bastint una juvenil cons-
ciència antifeixista i antiimpe-
rialista en aquells anys de repres-
sió i tenebror feixistes! Més

endavant (ja era l'any 1971) cai-
gué a les nostres mans un altre
clàssic. Em referesc a El naci-
miento del Tercer Mundo: Ibn
Jaldún, d'Ives Lacoste, editat en
el febrer de 1971 per Edicions
62. Però parlar ara mateix de
tots els llibres que serviren per
a anar esmolant el nostre espe-
rit de resistència antifeixista i
anticolonial seria una feinada
interminable! ¿Quin és el llibre,
la història, que no interessen uns
joves disposats a deixar la vida,
en cas necessari, en l'intent de
deslliurar el seu noble de l'o-
pressió exercida per l'explota-
ció capitalista -el treball assa-
lariat- i per l'imperialisme -l'o-
pressió de les nacions-?

La covardia i el reformisme
de l'"esquerra" oficial
europea

En el començament de l'ar-
ticle parlàvem de la importàn-
cia que la vida i l'obra de Frantz
Fanon tengueren en la nostra for-
mació de revolucionaris mallor-
quins compromesos amb la seva
terra i el seu temps. Per la revo-
lució africana, el llibre que l'any
1965 ens obrí les portes (junta-
ment amb L'Imperialisme, fase
superior del capitalisme i El dret
dels pobles a l'autodetermina-
ció, de Lenin) era un recull d'ar-
ticles -la majoria publicats en
temps de la lluita contra els fran-
cesos, a Algéria, i sense signar-
en el diari clandestí del Front
d'Alliberament Nacional. Par-
lam de El Moudjahid en el qual
Fanon va començar a escriure
l'any 1952. Fanon és un exem-
ple cabdal d'intellectual orgà-
nic amb el poble del tipus que
teoritzà Gramsci. Martiniqués,
Fanon coneix en pròpia pell
l'imperialisme (i, en especial, el
propi imperialisme francés) amb
el seu seguit de sobreexplota-
ció socioeconómica, alienació
etnocida, pressió política, racis-
me: la lluita del poble algerià
és la seva lluita. D'ençà el
començament de la guerra d'in-
dependéncia algeriana, Fanon,
a més, descobreix la incon-

sistència de l'"esquerra"
europea i, especialment, dels
pretesos "comunistes" o "socia-
listes" francesos que no ente-
nen la lluita armada del poble
algerià contra l'exèrcit ocupant
francés i els colons de la metró-
poli. Bàsic per a comprendre
aquesta ceguesa és l'article "Los
intelectuales de izquierda y la
guerra de Argelia". Més enda-
vant, Fanon analitza la importàn-
cia estratégica de la lluita arma-
da del poble algerià per la seva
independència, i la guerra popu-
lar iniciada contra l'ocupant,
com "el començament de l'alli-
berament de tot África" del
colonialisme i del neocolonia-
lisme. Seguint intuïtivament
antigues concepcions de Parvus.
Lenin i Trotski (la revolució
russa no podia ser tan sols nacio-
nal: havia de ser el comença-
ment de la revolució mundial
contra el capitalisme i l'impe-
rialisme) Fanon teoritza apro-
ximadament el mateix parlant
de la puixant guerra per la inde-
pendència d'Algèria. És el
moment en qué escriu a El
Moudjahid: "la revolució alge-
riana será l'inici de l'alliberament
d'África, o bé la revolució s'es-
tancarà i degenerará". Quines
grans coincidències amb les
anàlisi de Lev Trostki en La
Revolució traïda! La revolució
traïda era igualment un dels
nostres llibres de capçalera en
aquella época. Aquí el funda-
dor de l'Exèrcit Roig analitza-
va l'abandonament dels ideals
igualitaris de l'octubre soviètic
per part de la nova burgesia
"roja" (part de l'antiga admi-
nistració tsarista, intel•lectuals
burgesos, militars reaccionaris,
etc, etc) que havia usurpat el
poder al poble treballador.

Vietnam, Cuba i Algèria:
exemples de finita
d'alliberament nacional

A començaments dels anys
seixanta ja ens seduïa més -com
a programa revolucionari- l'ex-
periéncia vital dels pobles del
Tercer Món Iluitant, amb les

armes a la mà, pel seu allibera-
ment, que no pas la buida xerra-
meca del reformisme carrillis-
ta, que des de Radio España
Independiente exhortava a obli-
dar el passat (la guerra civil revo-
lucionària, la guerrilla antifei-
xista, la fam, els empresona-
ments, els camps de concentra-
ció, les tortures contra el poble)
i a la reconciliació amb els bot-
xins dels pobles de l'Estat.
Ahmad Ibn Bil•lá (capdavanter
de la guerra popular algeriana);
Fidel Castro i Che Guevara
(Cuba); Ho Chi Minh i Giap
(Vietnam) esdevenien fars Ilu-
minosos en el combat per l'a-
lliberament de les nacions opri-
mides per l'imperialisme capi-
talista. Per cert, i en relació amb
la revolució cubana, K. S. Karol
va escriure un gran llibre titu-
lat Los guerrilleros en el poder
(Seix Barral, 1972), encara avui
de gran utilitat per qui vulgui
copsar l'abast de la Iluita d'alli-
berament nacional i social del
poble cubà.

L'any 1955 la Xina (amb el
suport de la Indonèsia de Sukar-
no, la India de Nerhu, l'Egipte
de Nasser -al-Nassir-, etc) posa-
va en marxa la Conferència de
Bandung, que la naixent Algè-
ria i el Vietnam (tots els pobles
just alliberats del colonialisme
europeu) saludaven com el
començament d'una nova era pel
que feia a les possibilitats dels
naixents estats antiimperialis-
tes.

Cultura, religió i política
dels colonitzadors:
coartades ideològiques per
al robatori i la tortura dels
pobles oprimits

És dins d'aquests context
que hem d'entendre la importàn-
cia que, per nosaltres -en Fre-
deric Suau, jo mateix- tenia, en
els anys seixanta, donar a conèi-
xer els grans pensadors de lallu
ta anticolonialista (especial-

AGUO CELS CRISTIANS PER 1:A1301.100 Celk TORÍLM
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ment Fanon i Malcolm X) a tra-
vés de les pàgines de "Letras".

Aleshores just teníem vint
anys i ens sorprenia la vitalitat
d'aquests grans revolucionaris
que il•luminaven (amb l'exem-
ple de la seva vida i la seva obra)
la tenebror de la dictadura del
capital (el franquisme). Fanon
és radical i creu en la justa
violència del colonitzat en con-
tra del colonitzador (en aquest
cas la violència del poble explo-
tat algerià contra l'exèrcit i altres
forces d'ocupació francesos).

Fanon -i Sartre ho subratlla
en el pròleg a Els damnats de
la terra- creu que la "cultura"
dels "occidentals", els subter-
fugis ideològics dels "demò-
crates" i "esquerrans" europeus
són això mateix: excuses de
mal pagador per a no acabar de
rel amb la injustícia radical del
sistema colonial. Política, ins-
titucions, religions, "cultura"
colonial burgesa, són per a
Fanon i la major part dels diri-
gents i combatents del Front d'A-
1 I iberament Nacional algerià
"una fulla de parra" que amaga
el robatori de les riqueses natu-
rals del poble oprimit: or, dia-
mants, petroli, boscos, gas natu-
ral, matèries primeres de tot tipus
que el lladre capitalista i colo-
nial se'n porta a la metrópoli.
Fanon explica que el panxa-
contentisme de l'obrer i del
pagès metropolitans amb el sis-
tema d'opressió colonial ve
donat pel profit econòmic que
en treuen del manteniment d'a-
questa situació injusta. Lenin ja
havia fet la mateixa anàlisi en
parlar, a mitjans dels anys deu
del passat segle, del creixent
reaccionarisme i conservado-
risme dels sectors privilegiats
de les classes populars británi-
ques (l'augment dels reformis-
me possibilista entre l'aris-
tocràcia obrera) a conseqüén-
cia de la repartició d'algunes
migues, producte de l'espolia-
ció de les colònies britàniques
tant a l'África com a Asia.

Potser ens erràrem una mica
en imaginar que tota aquella fei-
nada de la lluita antifeixista
arrelaria en la consciència dels
nostres companys de generació.
¿Creença ingènua en la força de
la raó i de la paraula'? No ho sé.
Crec que férem el que corres-
ponia, fructificás o no el nostre
treball cultural. Ningú no podrá
negar mai que érem a la trinxe-
ra, posant Ilambordes a la barri-
cada en el moment en que per-
tocaya fer-ho. Aquesta és la
força que ens manté sempre
fidels al nostre poble, al cap-
davant de la lluita anticapitalista
i antiimperialista.

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
VI LLIBRE

de NI_ López Crespí

Cada quinze dies a 1,°,13`T" (d'agost de 1999 fins a l'agost de l'any 2000)
Per demanar números endarrerits, telefona al 971 26 50 OS



Bis divendres, dissabtes i
via reserva de taula

• , aquest monstre de l'espeetacle.
Ioní, deixeble i col.laboradg
ula que el va unir als maca
atista i Roca, Joan Ballester, Se
se reuneixen al seu local del c

Barcelona. per a veure el seu ídol. El„
agrupa un grapat d'amics i amigu es

explicar acudas (els músics) i cantar
adelita el personal amb el seu

C. Buscarons, 24
(tocant Carrer Balmes i
Pça Ioaquim Folguera)

08022 BARCELONA
' Telèfon 211 14 95

s ns de

a tothom
a sopar i
l'amfitrió
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Ja hi tomam a ser. Com era
previsible, la (pre)campanya
electoral ha vengut marcada per
una intensificació de la dialéc-
tica habitual contra els nacio-
nalismes alliberadors. Aquesta
vegada, però, l'esperada marea
dialéctica té un aspecte positiu:
la incorporació de les illes Bale-
ars i del País Valencià a la llis-
ta negra de territoris amb presèn-
cia "rebel" -ara, el jacobinisme
espanyol reserva una part dels
dards a fustigar la periferia cata-
lana: anam bé.

L'actual ofensiva de l'es-
panyolisme no presenta cap altra
novetat: la resta és la lletra i la
música de sempre, insistida fins
a l'assaciament. Els motius de
la cançoneta, de tant repetir-los,
han esdevingut tòpics: i és pre-
cisament això el que els fa inte-
ressants, perquè el tòpic és un
indicador de psicologia col.lec-
tiva.

La qüestió guanya molt d'in-
terès si observam que la llista de
retrets que des d'Espanya es fa
als nacionalismes sense estat
constitueix un fidel autoretrat del
nacionalisme espanyol: els nos-
tres veïns de terra endins retreuen
als altres nacionalismes tot allò

que ells practiquen de fa temps.
Per exemple: el nacionalisme
espanyol l'exerceix una colla de
gent monolingüe que condem-
na, en els altres, qualsevol pre-
tensió de monolingüisme -ni que
sigui només virtual. També con-
demnen l'aspiració dels altres a
decidir lliurement en el propi
país, quan ells decideixen tran-
quil.lament a ca seva -i a més
volen comandar a ca d'altri.

El mirall

Els nacionalistes espanyols
tapen de llàstimes els naciona-
lismes emancipadors amb una
llarga col•lecció de retrets, sense
adonar-se que en realitat es des-
criuen a ells mateixos (talment
com si es contemplassin en un
mirall, projecten els propis defec-
tes sobre els altres). Els agrada
dir-nos que som insolidaris,
excloents i estrets de mires -i
coses més gruixudes!- i ens ho
repeteixen amb una insistència
obsessiva. No saben veure que
els insolidaris són ells, perquè
es neguen a ajudar uns pobles
castigats llargament per poders
opressius, amb llengües mal-
meses per segles de persecució.

Tampoc no s'adonen que els
excloents són ells, perquè es
neguen a incloure, en el seu pro-
jecte d'estat, cap altra identitat
cultural i nacional que no sigui
la seva. I resulta que l'estretor
de mires que atribueixen als
altres els escau precisament a ells,
incapaços de pensar en un pro-
jecte d'estat que vagi més enllà
de les fronteres espanyoles, quan
els nacionalistes sense estat ens
preocupam -entre altres coses-
del nostre encaix en el marc euro-
peu, amb tots els canvis de men-
talitat i de terminologia que això
comporta.

El nacionalisme espanyol,
en definitiva, projecta els pro-
pis dimonis sobre els altres nacio-
nalismes, perquè així s'estalvia
de fer cap anàlisi racional ni cap
mena d'autocrítica. Es postulen
uns enemics "interns" que encar-
nen les malures de l'Espanya de
sempre, i d'aquesta manera els
espanyols practiquen una mena
d'exorcisme que els fa sentir
immaculats, nets de culpa. Els
mecanisme mental és més vell
que el cagar: els dolents són els
altres, i per tant qualsevol temp-
tativa de judici o operació de càs-
tig consistirá sempre a tirar pilo-
tes "fora".

El llimb

Convé observar que, en la
mentalitat espanyola, els cata-
lans som "de fora" o "de dins"
segons les conveniències de cada
moment. A l'hora de pagar

impostos, som "de dins"; a l'ho-
ra d'atribuir culpes, som "de
fora". Som, idó, una gent que
habita en una mena de llimb, una
boirosa ubicació que permet als
espanyols d'utilitzar-nos per al
que convingui en cada cas: ara
fem de boc expiatori, ara de
motor econòmic; ara som el
fenici usurer, ara garantim la
govemabilitat; ara som intole-
rants i agressius, ara som cos-
mopolites i europeus; ara mal-
tractam els castellanoparlants,
ara som persones cultes i refi-
nades... En el llimb, tots els
papers de l'auca poden ser avi-
nents... i tots els mites, menti-
des i deformacions hi són fac-
tibles.

En la cosmovisió espanyo-
la; els catalans som una cosa
semblant a aneo que els ciclops
representaven per als grecs
antics: uns éssers mítics,
estranys, afanyosos, deformes,
imprevisibles, que tan aviat
podem ser portadors de benifets
insospitats com de malvestats
administrades amb traidoria. Per
això, sempre que ens miren,
aixequen el garrot. I, com que
som suspectes de "deslleialtat",
qualsevol cosa que deim l'en-
caixen amb incredulitat o des-
confiança. No som gent de fiar.

L'al.lérgia

En l'esquema mental espan-
yol, els nacionalismes sense
estat no són una mostra genui-
na de la diversitat cultural i

nacional de l'estat, o una expres-
sió democrática de la voluntat
de permanència de pobles que
han sobreviscut al projecte jaco-
bí d'uniformització i ofec de les
cultures no castellanes. Ni pen-
sar-ho! Els altres nacionalismes
són vistos com un virus que cal
fumigar, com uns grans pudents
que convé extirpar, com unes
doloroses morenes que s'han de
rebentar perquè el cos (espan-
yol) recuperi el benestar.

La cultura espanyola és així
d'al.lèrgica a la diversitat, i això
no ho ha modificat en absolut
el famós (i fracassat) estado de
las autonomías. Quan Joaquín
Almunia, volent ensabonar l'e-
lectorat espanyol, compara la
kale borroka amb la normalit-
zació del catan, demostra que
vint-i-cinc anys de postfran-
quisme han estat talment això:
postfranquisme.

Sentir parlar a diari els sen-
yors Aznar i Almunia sobre la
immutabilitat de l'estat i el perill
dels nacionalismes serveix
només per constatar que som allá
on érem fa noranta anys, quan
el Congrés dels Diputats espan-
yol clamava contra l'oficialitat
del català, bramava contra l'au-
togovern de Catalunya, i posa-
va el crit al cel perquè la Man-
comunitat catalana havia creat
l'Institut d'Estudis Catalans (que
de Madrid estant era vist com
una expressió feridora del "sepa-
ratisme català"). Espanya és, de
fa segles, la repetició d'ella
mateixa.

De miralls i
exorcismes
JOAN CABOT CALÇAPEU, ERC-MIGJORN

Dites relacionades amb el vi
El vi, poc és triaca i molt és ved.
El vi, si no es pot orinar, resulta verí.
Els cargols són agulles d'enfilar vi.
Els enemics de la bossa: vi, tabac i dona.
Els moliners quan tenen aigua beuen vi.
Els vapors del vi fan dormir.
En aquest món mesquí quan tenim pa no tenim vi.
En gent de vi, ni tarda ni dematí.
En l'hivern, bona sopa i vi calent.
En mullers i en vi, s'avança camí.
En setembre, les cabres a la sena i el vi a la gerra.
En tot es fa trampa, menys en el vi que s'hi posa aigua.
En una casa per estar-hi bé, el pa, el vi i l'oli ho han de fer.
Entre gent de vi, ni tarda ni de matí.
És com el bon vi, que entra molt bé, i després esgarrapa.
Escampar vi, bon destí; escampar sal, mal senyal.
Escudella i vi fan bon sagí.
Espluga de Francolí, carquinyolis i bon vi.
Ésser home de vi.
Estudiant de medecina confon el vi amb l'orina.
Fer cara de vi.
Ferida dolenta, la que el vi no la renta.
Fes veremes en temps eixut i tindràs el vi pur.
Fígues i aigua, molt enlaire; figues i vi, molt pel camí.
Figues i vi, mort de camí; figues i aigua, mort enlaire.
Fins a Sant Joan, tot vi és rabadà.
Fins a Sant Martí tothom qui vol beu vi; de Sant Martí  enllà en beu qui n'ha.
Fins per Sant Pere, el vi enrera.
Fins que Sant Urbà no és passat el vi no és assegurat.
Força i vi mal es varen avenir.
Fred d'abril, no faltará pa ni vi.
Fuig del vi si vols ser bon veí.
Garnatxa de l'Empordà, és el vi millor que hi ha. 12
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Els esdeveniments polítics a
Austria marquen un camí en l'a-
varil de la ultradreta racista i
xenófoba, emperò els fets de El
Ejido són un exemple pràctic del
mateix fenomen i han estat polí-
ticament reduïts a la seva míni-
ma expressió.

No vull pensar qué hauria pas-
sat si uns fets semblants hagues-
sin succeït a Muro, a Campro-
don, a Sant Ferran de Formen-
tera o a Tremp, perquè tenc l'ab-
soluta convicció que els mitjans
de comunicació espanyols ens
haurien tractat com a explota-
dors vils i despietats i ens hau-
rien utilitzat com a mostra de la
perillositat del nacionalisme
ètnic, que és precisament el que
els seus connacionals practiquen
(com hem pogut veure a El Egido
o bé a Terrassa o a Madrid).

Nosaltres no ens hem mos-
traten cap moment perillosament
agressius per als forasters de
qualsevol procendéncia que han
trepitjant el nostre país: no hem
provocat accions violentes con-
tra la integritat personal dels
nous residents, siguin don siguin,
siguin com siguin (alemanys o
nigerians, rics o pobres).

I aquí és on tocam el moll de
l'os, perquè els govemants espan-
yols podrien fer una mica d'au-
tocrítica i plantejar-se perquè els
brots xenòfobs de Terrassa són
efectuats per espanyols, exacta-
ment com -més òbviament- els
de Madrid o bé els més recents
de El Ejido.

Els governants espanyols

hauran de reconèixer tardo d'ho-
ra -si no els fets tràgics els ho
recordaran insistentment- que
la medicina que ara propugnen
per als treballadors immigrants
(integració, integració i integra-
ció) no sembla que la vegin bona
per a ells mateixos: ara ells voten
integrar els immigrants de El
Ejido, pretenen integrareis immi-
grants a la cultura espanyola
seva pròpia, per?) no contemplen
la integració dels seus conna-
cionals desplaçats a Mallorca,
València o Girona a la cultura
nacional nostra pròpia, de mane-
ra que la bona medicina que ha
de fer bons els altres per a ells
és pitjor que l'oli de bacallà.

La dreta, en aquest tema, es
mou preferentment en funció
d'interessos econòmics a curt
termini i deixa la solució a qual-
sevol problema que es pugui
plantejar a una decisió terapéu-
tica puntual en situacions d'e-
mergéncia consistent a tallar i
cauteritzar, que en espanyol en
diuen molt clarament "cortar por
lo sano": ara necessitam rná d'o-
bra barata externa i no hem de
mirar prim i el dia que no ens
faci falta els expulsam per
il.legals o per qualsevol altre
motiu -que sempre se'n troben,
pensen. Són uns inconscients i
tots ho pagarem.

L'esquerra, empero:), no s'ha
atrevit a enfrontar-se a unes ona-
des de creixement econòmic pro-
fundament desastabilitzadores
dels ecosistemes humans i sem-
bla haver trobat la resposta en el

lema "solidaritat" (la versió
moderna de la tradicional "cari-
tat" cristiana), sense plantejar-
se que els conceptes són molt
bonics però que serveixen de ben
poca cosa si no van acompan-
yats de la corresponent activitat
práctica: Qué han fet des del
PSOE (o des del PSIB, tant se
val) per "integrar" els forasters
dels seus espanyolíssims feus de
Calva o Son Gotleu, on fan
mítings de reafirmació nacional
espanyola, en la mateixa línia
dels plantejaments indistints i
insensats de Almunia o de Aznar?

Qui es pensi que fent tallers
de multiculturalitat i col.loquis
sobre solidaritat a els escoles s'a-
vançará pel difícil camí de la soli-
daritat entre humans sense pos-
sibilitats de tornar enrere va ben
desencaminat, com ho estan
mostrant els greus conflictes que
tenen lloc arreu d'aquest plane-
ta, on comunitats humanes hete-
rogènies que han compartit terri-
tori durant motíssims d'anys s'en-
fronten en sagnants conflictes i
es separen com l'aigua de l'oli
en un tres i no res.

És a dir, que "integració"
segueix essent la paraula mági-
ca, gairebé sagrada, pea) inte-
gració pera tothom qui crea una
situació social disfuncional i
potencialment problemática:
integració per als magribins de
sa Pobla, els espanyols de Cal-
va o els alemanys de Cala Raja-
da, com a garantia de respecte i
com a marca de multiculturali-
tat.

La creació de grups homo-
genis a zones contigües sense la
corresponent i suficient infor-
mació mútua és una bomba d'ex-
plosió retardada, especialment
quan els factors econòmics fan
que els distints grups lluitin per
uns mateixos recursos escassos.

Com a mesura preventiva, i
no crec que sigui falsament alar-
mista, la dreta i l'esquerra,  l'autòc-
tona i la forastera, haurien de
plantejar-se molt seriosament
l'establiment de mesures pro-
filàctiques per aconseguir que un
probable decreixement de l'ac-
tivitat económica a Mallorca no
acabi en enfrontaments entre
forasters del sud de diverses pro-
cedéncies (inclosos els espan-
yols, evidentment). Q

Comiat
Definitivament et dic adéu.

Espanya dels imperis: ho he decidit serenament.

Temps ha, potser, embabaiats per un cúmul  d'història

I res de res d'allò que hauríem de saber

-allò ben nostre-, o potser embadalits

amb un possible acord o l'entesa

fal.laç, ens mantenim resignats.

Ja fa, pea), un munt de segles

-som el seixanta-sis del segle vint-

que estens els llargs tentacles i ens ofegues,

que lluites amb la gran energia dels imperis,

perquè tu ets un imperi, no en tinc dubte,

sense respecte a res, i ara contra corrent.

Definitivament et dic adéu!

M'acomiado de tu. Hi ha massa sang vessada,

Hi ha massa injúria i massa greuge,

I massa sofriment, al capdavall estéril.

Perquè ni tu —cavaller de Castella

amb creu i daga-, ni nosaltres plegats

-ramat d'ovelles esquilades-,

no podem anar junts. M'allunyo de tu!

Prefereixo lluitar per la pau

i amb els éssers que l'estimen, la pau.

Prefereixo de crear el futur d'un país

i deixar-te. Apa, adéu!

I ara pensa en els teus,

En els qui, farts de pena, van errants i perduts,

En es qui, morts de lluita, es roseguen els punys;

aquests són els teus fills,

els únics que t'estimen. Deixa de guerrejar

I allibera'ls d'un cap. Jo me'n vaig!

Vull viure en pau a casa, vull morir esgotat

Construint Catalunya. I res més!

Potser un dia ens veurem: Déu et guardi,

Et diré: com et va? Però, mentrestant: a casa!

Hem lluitat massa tems al replà,

I tot és ple de teranyines.

Definitivament et dic adéu!

T'ho dic sense rancor, somrient

Darrera del cancell, mentre poso la balda.

Cada diumenge, a les 12 del migdia, a la Piala de Sant
Jaume, a l'entorn de Lluís M. Xirinacs, trobada de poesia
per la Independència. Cap a l'Assemblea dels Països Cata-
lans. Campanya: Un Poema és un combat. Un crit per la lli
bertat.

Racisme i xenofòbia: dreta i
esquerra, responsabilitat compartida
PER JOSEP SERRA. PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-MALLORCA

RECORDA

Quan hagis Ilegit aquest  periòdic, si no en fas la col.lecció, regala'l a un amic, veí o parent

EL PAÍS HO NECESSITA



Connexió mediterránia
El dia 5 de febrer es va pre-

sentar a València la coalició
electoral ERC-Front pel País
Valencià, que suposa que al país
germà els nostres connacionals
ja tenen dreta i esquerra políti-
ca, com va indicar en el seu par-
lament Joan Puigcercós, candi-
dat al congrés éspanyol per la
circumscripció de Barcelona.

Però la idea d'aquest article
no és parlar de Països Catalans
des dels plantejaments d'Es-
quena Republicana, sinó que l'o-
rigen cal cercar-lo en un llibret
informatiu que vaig agafar del
mostrador de Air Europa on
figuren els vols d'una sèrie de
línies englobades sota la deno-
minació connexió mediterrà-
nia.

Quan els independentistes
de l'esquerra nacional parlam de
Països Catalans, a molta gent
Sembla que estam inventant qual-
que cosa nova -o bé que som uns
somiatruites idealistes que no
tocam de peus a terra- i no s'ho
creuran maldament els ho pre-
diquin damunt set trones.

Ara bé, que una empresa

com Air Europa establesqui con-
nexions amb vols regulars en una
línia exclusiva que enllaça els
aeroports de Palma, Barcelona,
Eivissa, Menorca, València i
Alacant ja són figues d'un altre
paner: això té una rellevància
pedagógica semblant al fet que
els empresaris illencs diguin que
els diners de l'ecotaxa han de sor-
tir de Madrid, perquè els nos-
tres impostos són més que sufi-
cients per fer front a les urgents
necessitats d'atenció mediam-
biental, la qual cosa és tan certa
que només la poden posar en
dubte els polítics espanyolistes
que no volen enfrontar-se al
govern central per la part que els
pertoca (ara o en el futur).

Per qué una connexió aèria
només catalana? Molt senzill,
perquè som un poble amb unes
formes de treballar, de consu-
mir, d'estalviar i d'invertir que
afavoreixen el creixement econò-
mic, la pe'tita i mitjana empre-
sa, la creació de llocs de feina,
un poble prou obert i tolerant com
per atreure forasters de la nos-
tra latitud i del nord i del sud,

aspectes que comporten en con-
junt una notable mobilitat de per-
sones i de mercaderies per satis-
fer les necessitats d'aquest mer-
cat dinàmic de productes, béns
i serveis.

Això també ho va entendre
perfectament una altra gran
empresa que va intervenir en un
mercat abans també monopolit-
zat, en aquest cas per Telefóni-
ca: des de Retevision (en abso-
lut sospitosa de tendències nacio-
nals secessionistes) varen dei-
xar la tria d'idioma d'informa-
ció als usuaris, sense caure en
la inútil paperassa bilingüe, de
manera que jo rep la informa-
ció només en català (per qué
l'hauria de rebre també en espan-
yol si ja entenc la meya Ilengua,
com és obvi) i ells s'estalvien la
feina d'una traducció inne-
cessària que a més d'embullar el
lector comporta un consum extra
de paper i de tinta (és a dir, un
procediment antieconómic i
antiecológic el practicat per Tele-
fónica). Q

Josep Serra
President d'ERC-Mallorca
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CRÓNICA DE LA TRANSICIÓ

1976-77: els franquistes reciclats i la burgesia
dirigeixen el procés de reforma (II)

A partir del Congrés d'octubre
de 1974 a Suresnes -amb l'apro-
vació dels seus protectors alemanys
i nord-americans- la nova direcció
del PSOE (els Guerra, González,
Múgica, Bustelo, Yáñez, Redon-
do, Castellano, etc) proven de
donar-se una aparença de partit d'es-
quena, "obrer" i "socialista". Dis-
simular la seva auténtica naturale-
sa socialdemócrata i pactista per a
enganar millor al poble treballa-
dor que, en aquells moments,
començaments dels anys setanta,
estava portant una ofensiva radi-
cal contra la dictadura.

Es tractava de fer creure a la
gent que ells també eren tan revo-
lucionaris com el poble que Ilui-
tava en el carrer contra el feixis-
me. No podien dir de cop que no
eren marxistes revolucionaris, que
no creien en l'autodeterminació de
les nacions oprimides, que no eren
republicans, que acceptarien els
límits que imposassin els homes
del Movimiento comandats per
Suárez i la vella dreta franquista
reciclada (Fraga, Torcuato Fer-
nández Miranda, etc). D'haver-ho
dit, ningú no els hauria fet cas. No
haurien servit com a instrument de
la burgesia per a fer combregar la
gent amb les rodes de la reforma
del sistema.

Després del Congrés de Sures-
nes, el PSOE, promocionat a tots
nivells -tant per la premsa oficial
com, a nivell internacional, per tots
els mitjans d'informació de l'im-
perialisme- organitzà la Platafor-
ma Democrática i inicià converses
al nivell més alt amb els franquis-
tes que portaven endavant la manio-
bra de la transició.

En Carrillo feia el mateix amb
la Junta Democrática. Finalment,
les dues organitzacions acabaren
unificant-se en un altre fantasmal
organisme que no serví pera avançar
en la lluita per l'autodeterminació
i el socialisme entès com a poder
del poble treballador. Coordinació
Democrática (o Platajunta, es va
anomenar l'ocasional invent dels
reformistes) només durà fins que
els franquistes obrien les finestre-
tes de la legalització dels partits.
Després tot foren corregudes a
veure qui era legalitzat primer. I
ningú no pensava si l'altre soci de
la Coordinación era legalitzat o no.
En el fons, cada u només mirava
per ell, i si els altres no podien con-
córrer a les properes eleccions que
preparaven els franquistes, molt
millor! Hi hauria més escons per
a cada partit acceptat!

Evidentment, cap partit revo-
lucionari (especialment els maois-
tes del MC, PTE o ORT, els con-
sellistes del tipus POUM, OEC o
Acció Comunista (AC), els trots-
quistes del PORE, la LCR ola Lliga

Comunista, no vàrem ésser lega-
litzats. Tampoc no esperàvem que
el carrillisme o la socialdemocrá-
cia fes res en favor nostre. Com en
temps de l'assassinat d'Andreu Nin
en mans del P"C"E-PSUC l'any
1937, nosaltres ja sabíem que el
carrillisme feia córrer entre els
seus militants que els comunistes
érem agents del franquisme. Típi-
ques brutors del degenerat estali-

nisme illenc i estatal!
En aquestes demencials corre-

gudes vers la legalització donada
des del poder, aquestes fantas-
magòriques "coordinadores" es
dissolgueren com un bocí de sucre
dins d'un tassó d'aigua.

Ningú parlà mai més de "obrir
un procés constituent a l'Estat
espanyol".

En el fons, malgrat que els revo-

lucionaris no estiguéssim d'acord
amb la simple democràcia formal
que oferia la pactista oposició, el
cert era que una ruptura conseqüent
amb el franquisme significava que
la nova legalitat democrática no ten-
dria res a veure amb la pretesa refor-
ma feta des de la "legalitat" del
règim (que finalment fou la posi-
ció que va triomfar l'any 1977).

Si els membres dels inútils orga-

nismes superestructurals (la lluita
de debe) la portava el poble en el
carrer i pagaya amb desenes de
morts el seu desig d'autèntica lli-
bertat) haguessin estat mínima-
ment conseqüents amb les idees que
de paraula deien defensar, no hau-
rien acceptat mai la reforma del sis-
tema que s'anava imposant amb llur
cómplice aprovació.

Era demanar massa! D'aques-
tes estranyes reunions i conxorxes
entre pretesa oposició i els fran-
quistes en parla sovint Lluís Maria
Xirinacs en els seus llibres La traï-
ció dels líders (I i II), editats a Lli-
bres del Segle (Girona, 1994). 12
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El Trot es cosa nostra
Actuació de cavalls
mallorquins a
'estranger

MIQUEL ALEMANMY I BATL.LE

Setmana del Llibre en Català

L'XI Setmana del Llibre en
Català (de dia 24 de febrer

fins dia 5 de març)
La llibreria Quart Creixent organitza

presentacions de llibres de Lluc Matas i
Miguel López Crespí.

Teatre Magisteri realitzarà
un muntatge poètic de Miguel Bauga.

Segons informa l'editor
Francesc Moll, del Gremi de
Llibreters, l'edició d'enguany
de la Setmana del Llibre en
Català ja no será a la sala Cor-
bada de l'Escorxador. Diu Fran-
cesc Moll que aquesta sala ja
havia quedat
petita. Ara,
amb el més
de 2.000
metres qua-
drats del
recinte firal
Fires i Con-
gressos de
Palma (Ife-
bal) els edi-
tors tindran
la possibili-
tat d'aug-
mentar el
nombre de
llibres a
exposar. Igualment es podrá
millorar l'estructuració dels
estands, id més important, faci-
litar l'accés als visitants inte-
ressants en la nostra cultura.

Aquest any la Setmana del Lli-
bre en Català oferirà un acte
especial dedicat a la memòria del

gran escriptor valencia Enric
Valor (al qual l'Estel dedica les
seves pagines centrals recent-
ment). Hi intervindrà de forma
destacada Josep Grimalt, pro-
fessor de la UIB.

L'XI Setmana del Llibre en
Català obrirà
les seves por-
tes dijous dia
24 de febrer
fins dia 5 de
març).

En el pro-
grama d'acti-
vitats que la
llibreria
Quart Crei-
xent ha dis-
senyat en el
marc d'aques-
ta Setmana
del Llibre en
Català hi la la

presentació dels llibres Dos Mar!-
boros, de Lluc Matas i del poe-
mari Record de Praga de Miguel
López Crespí. El Teatre Magis-
teri realitzarà un Muntatge poè-
tic de Miguel Baulá.

(Redacció)

Francesc de Borja Moll Marqués.

El futbol rim
El F.C. Barcelona, va guan-

yar amb tota la comoditat per 4
gols a O al Valladolid. Rivaldo va

rtar i va ser l'autor de dos,
altres dos els van fer Ronald
Boer i Kluivert. Aquest re

a optimistes perspectives
al proper derbi amb el R.
on hi haurà la segona post-

de Diga en joc.
punts a l'Es-

tadi de el Valènca
C.F. i
un gol, en
va tenir un

gol valencianista el vamareax
al minut 35, i al seg
empatar el pul als

Un bon relidtat,
aconseguir el R.C.D.
a l'enlpatar a un go
Calderón

C10

tie va
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HISTÒRIA D'UNA FOTOGRAFIA

La dictadura moria matant (1974-1975)

Guillem Oliver (en el centre, el quart des de l'esquerra) 1 Neus Inyesta (la pri-
mera de la dreta). Els dos arquitectas Iluitaren activament contra la dictadu-
ra feixista. Fotografía de començaments deis anys setanta (teta a Valldemossa).

Pel 1974 el règim havia nomenat
president del govem el "carnisser de
Málaga", Arias Navarro, que guanyà
aquest malnom a causa de la ferotge
repressió contra els republicans que
exercí a la ciutat andalusa. El dia 12
de febrer hi hagué el célebre discurs
que consagrà el fantasmal "espíritu del
12 de febrero". Fou una famosa pro-
vatura fracassada de seguida. Es trac-
tava de permetre certes "asociaciones
políticas" -tot respectant els "pinci-
pios fundamentales del Movimiento'-
que, en opinió dels feixistes, haurien
d'ajudar a aturar l'onada de mobilit-
zacions populars que sacsejaven l'es-
tat. El 12 de Febrer del 74 fou una nit
força tenebrosa. Jo no tenia televisió
i vaig anar a sentir i veure el discurs
del "carnisser" a casa dels arquitectes
Guillem Oliver i Neus Inyesta, prop
de Llibres Mallorca. Amb en Guillem
i na Neus (i altres companys antifei-
xistes) havíem fet nombroses pinta-
des contra la dictadura pels carrers de
Ciutat. També repartíem fulls contra
els assassins de la dictadura per barria-
des de Palma. Per?) aquella nit no haví-

em de sortir al carrer. Volíem sentir el
"carnisser de Málaga". Sopàrem de
pa amb oli i pernil en silenci, mirant
la pantalla del televisor que reflectia
-en blanc i negre- el rostre sense
ánima del botxí. Havia travessat una
ciutat trista, deserta. Anava capbaix,
demanant-me quan ens seria possible
assolir la llibertat per la qual havien
donat la vida tants de companys,
herois anònims de la resistencia, dels
quals ens sentíem hereus i continua-
dors. Una vegada escoltat el discurs
constatàvem que no podíem esperar
res -talment com suposàvem- del
règim franquista. La llibertat i el socia-
lisme només vendrien portats per la
lluita popular, o no vendrien. Pel març,
el govem "aperturista" dava garrot a
l'anarquista Puig Antich; pel setem-
bre de l'any següent, després del decret
antiterrorista (una llei que permetia
matar a voluntat qualsevol membre
de l'oposició), foren afusellats per la
PoliciaArmada i la Guárdia Civil cinc
joves militants antifranquistes: tres
membres del PCE(m-1) pro-albanés i
del FRAP, i dos d'ETA. La dictadura

feixista moria matant. Fou un any de
nombroses accions, quasi dañes en
contra el règim. Les organitzacions
anti-régim estávem en plena febre revo-
lucionària. La llista dels partits -uns
lluitant per la reforma del franquis-
me, altres pel socialisme- que edità-
vem octavetes, publicàvem revistes i
muntàvem accions era quasi infinita
(AC, MCE, OCE(br), OEC, PCE,
PCI(l-p), PCE(m-1), PORE, POUM,
PSAN, PSAN-P, PSOE, PSP, PTE...).

El primer de maig del '75 havia
de ser sonat. En Jaume Bonnín, un
bon amic que militava en el PCE i
que no podia consentir que jo tre-
ballás per a l'esquerra revolucionà-
ria, em donà la llauna un parell de
dies fins a convencer-me per anar amb
un "comando" d"'independents" (es
a dir, no sotmesos a la disciplina del
PCE) a fer les pintades rituals que
fèiem tots els primers de maig. En
qüestió d'activitats contra la dicta-
dura mai no he mirat prim i, sense
ser sectari, m'apuntava allá on hi havia
més acció. Aquesta vegada vaig
acceptar amb la condició de tenir

bertat absoluta amb el que feia a les
consignes a pintar.

Vaig sortir, doncs amb el grup d'en
Jaume Bonnín i , amb esprai, ens
passàrem un munt d'hores pintant per
la barriada de General Riera, Magis-
teri, fins ala plaga de Toros. Les con-
signes que vaig deixar marcades a les
parets no eren les del PCE (ells només
tenien ordres de pintar "Visca el pri-
mer de maig!"). Jo hi afegia "Visca el

Primer de Maig...Roig!" o diferents
"Visca la República!", frases que eren
considerades molt extremistes pels
carrillistes. Un dels contactes de segu-
retat era veure'ns a determinades hores
a la gasolinera de la carretera de Vall-
demossa. Allá vaig trobar en Sebas-
tià Sara, posant benzina i amb cara
de preocupació, vigilant la feina.

Miguel López Crespí

Poc dies després de que es cele-
brés la Diada de Sant Sebastià, una
expedició de aficionats mallorquins
marxà cap a França per gaudir de la
correguda més important del trot
mundial: el Gran Prix d'Amérique,
que es celebrà al hipòdrom de Vin-
cennes de Paris el passat 30 de gener.

En aquesta correguda, triomfa el
cavall " Général du Pommeau, que
va ser conduït per Jules Lepennetier.

En aquest mateix hipòdrom ,dos
germans mallorquins de Cala Raja-
da corregueren el dia abans del Gran
Prix D'Amérique . Foren Isabel i
Antoni Garau Fu llana, dos destacats
jockeys del trot mallorquí. Amb ells
partí cap a la Capital de França el
seu millor cavall: "César de Saint Pol
", que tant de goig els ha donat.

Antoni Garau menà "César de
Saint Pol" a una correguda conegu-

da com el " Prix de Luxembourg".
No tingué gaire sort, degut a que  acabà
en onzena posició, malgrat a que
durant uns breus segons ocupà el cap
de la cursa. Isabel Garau; germana
de Antoni, participà en el Prix de Saint
Claude, menant un cavall anomenat
"Dakir de Biche". Isabel no pogué
participar degut a que aquest equí
llançà Isabel per terra, galopant de
una manera desbocada pel recinte
hípic de Vincennes.

La jockey mallorquina no tingué
lesions greus i es recuperà tot d'una.

La presencia dels germans Garau
Fullana va cridar molt l'atenció del
mitjans de comunicació de trot fran-
cesos, tant que un canal de televisió
els va fer una entrevista al mateix
plató que disposa a Vincennes.

La tomada de aquest dos germans
als hipòdroms mallorquins fou un

èxit. Isabel disputà una correguda a
Manacor amb el cavall "B lack Atout
"el dissabte 5 de febrer, quedant ter-
cera amb un temps de 1 '186. "César
de Saint Pol" i Antoni Garau parti-
ciparen al Criterium de Hivern, prova
que varen guanyar.

Una egua mallorquina, propie-
tat de la quadra "Ses Comes "que es
diu "Classical Action" marxá capAle-
manya, a l'hipòdrom de Hamburg per
corre en unes guantes corregudes. El
seu jockey habitual Gabriel Pou,  viatjà
cap aquest país per poder conduir la.
Aquest producte nat a Mallorca,
començà bé. Ara, en aquest moment
segueix en aquesta ciutat alemanya,
sense tenir sort.

Esperem que tomi guanyar o que-
dar ben classificada com ho feia als
hipòdroms mallorquins. Cal que
"Classical Action" pugui tomar a
guanyar com el "Au Fénix".

Aniria bé pel bé del trot de Bale-
ars que productes nostres nascuts en
aquesta terra o criats aquí puguin sor-
tir fora de Mallorca i tomin amb algu-
na victòria.

Així els hi donará prestigi i els
seus propietaris i menadors esta-
ran molt contents de aquests ani-
mals.12



QuInes són les 20 paraules més utIlltzades als anuncis de TV?
Segons un estudi, els 20 adjectius í verbs més comuns als anuncis de

televisió, van ser per ordre de fregtiéncia els següents:

13 gran
1 4 sorprenent

15 real
ige	 1 6 senzill

lawk 17 brillant
18 extra

1-14 19 segur
20 ric

1 nou
2 bOmillor/el millor
3 lliure
4 fresc
5 deliciós
6 complet
7 segur
8 net

9 meravellós
10 especial
11 cruixent
12 elegant
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Pere Felip i Buades: Cap de llista al Congrés per la Coalició
Treballadors per la Democràcia

"El nacionalisme illenc ha
de donar una passa cap a
postures més radicals"

-Senyor Pere Felip; el fet que la vos-
tra candidatura i la vostra opció personal
presenti en aquestes eleccions una clara
postura de defensa de la independència del
país —de tot el país on es parla catan-,
enfront de la manifesta opressió que patim
per part de l'Estat espanyol, pot ocasio-
nar la dispersió del vot nacionalista a les
illes?

-No ho sé. En tot cas, no és aquest el
plantejament de la nostra candidatura,
sinó que creiem necessària la nostra presèn-
cia a aquestes eleccions per tal de donar
testimoni de la nostra ferma convicció que
el nacionalisme illenc ha de donar una passa
avant capa postures molt més radicals.
Nosaltres creiem que la defensa de la nos-
tra terra necessita avui postures més fer-
mes i compromeses que aquestes que
tenen els partits nacionalistes de les illes.
Volem donar testimoni a la nostra gent de
l'urgent necessitat d'aconseguir la inde-
pendéncia política d'aquesta gent que no
ens tracta amb equitat i justícia i no res-
pecta les nostres costums, la nostra cultu-
ra i les nostres tradicions, que ens xucla
el nostre patrimoni, i se'n duu el botí pira-
ta a terres llunyanes poblades de gent que
no mostra cap sensibilitat al nostre fet cul-
tural i lingüístic, ans al contrari, mostra
una vertadera hostilitat agressiva.

Nosaltres, amb la nostra presència a
aquestes eleccions, volem testimoniar que
a les nostre illes hi ha gent que diu: Basta!
Basta de tanta agressió a la nostra llengua,
de tant de robo i escarni, de tant d'engany
i corrupció, vengui d'Europa, d'Espanya
o d'aquí mateix, perquè hi ha gent que viu
entre nosaltres com autèntics esquirols allò
que és i representa ser català, de pertàn-
yer a una nació que res te a veure amb un
poble que pretén integrar-nos al seu des
de fa 286 anys, a les bones o a les males.

-A quin poble us referiu?
-Des de fa quasi tres segles volen fer

de nosaltres andalusos en lo cultural i cas-
tellans en lo polític. A això, ellos, li diuen
España. Ellos són els qui veuen fantasmes
en tot allò que sia català, basc o gallee. No
ho entenen o no ho volen entendre i per
això ho ataquen, perquè és gent que tem
allò que ignora. Aquests són els naciona-
listes espanyols. Ara s 'hl han afegit els ale-
manys i altres pobles centreeuropeus que
també cerquen acabar amb nosaltres com
a poble. Els molesta, els els empipa, els
enutja que no siguem castellans i faran tot
el que estigui al seu abast per esvair-nos
com a poble.

Davant aquesta realitat, la nostra única
defensa possible és aconseguir la inde-
pendència.

Presentació del nou rabí a la sinagoga de Palma
PER MARINA FERRÀ

HAMELYNCK

El dilluns 31 de gener a la
sinagoga del carrer Monsenyor
Palmer de Ciutat de Mallorca
va tenir I loc la presentació del
nou Rabí de Palma, Dr. Aaron
Katz, en presència del senyor
ambaixador d'Israel , Herzl
Inbar. La cerimònia em va emo-
cionar especialment, tenia
ganes des de feia temps de
veure com havia quedat la sina-
goga després de la reforma, el
darrer pic la vaig visitar quan
es celebrà el funeral del primer
ministre Isaac Rabin, al cel sia,
definit pel R.Levinson com a
mártir de la pau, en aquell
temps la sinagoga era com a més
estreta, després de la reforma,
dóna la sensació de més ampli-
tud, a la paret hi ha una ins-
cripció en hebreu d'una oració
que fa referència a la ciutat de
Jerusalem, motiu d'espera per
als jueus de la diáspora, mirant

tota la simbologia el cor em
batega més fort i sento una tre-
molor per tot el cos. El senyor
ambaixador Herzl Inbar es
mostrà esperançat amb el
recentment desbloquejat procés
de pau, que havia estat frenat
per 1 'oposició política, de dreta
i ultradreta (aquesta darrera
partidària dels assentaments
als territoris ocupats). En la seva
intervenció el senyor ambai-
xador també feu referència a la
mitificació de l'Espanya de les
tres cultures, dient que la con-
vivència a l'Edat Mitjana va ser
bastant difícil però aquesta cir-
cumstància idealitzada ens pot
servir com a mite constructiu
en un futur. El nou Rabí Dr.
Aaron Katz, a l'hora d'adreçar
unes paraules als membres de
la Comunitat jueva i de l'Ins-
titut de Relacions culturals
Balears-Israel, va comentar,
profundament emocionat la
seva intenció d'aprendre català
per integrar-se plenament dins

la societat illenca. Va deixar
entreveure la seva preocupació
per la situació política a Aus-
tria i finalment definí la religió
jueva com una religió d'espe-
rança a l'espera de la vinguda
del Messies. Però anem a
esmentar algunes dades biográ-
fiques del nou representant reli-
giós dels creients en la fe de
Moisés a Mallorca, Dr. R. Aaron
Katz, d'orígen argentí, és doc-
tor en història de les religions
per la Universitat Hebrea de
Jerusalem, Tel Aviv i d'Upp-
sala-Lund a Suècia. Estudia la
carrera rabínica en el Mercaz
ha-Rab Kook del 1973 al 1979,
ordenat a través del Gran Rabi-
nat d'Israel pels Grans Rabins
Xelomó Goren, al cel sia, i Oba-
dia Iosef. Está casat des del 1976
amb una sueca. Del 1979 al
1993 és el Gran Rabí Ortodox
de Suècia, membre de la Asso-
ciació Rabínica Europea i mem-
bre de la Federació Sionista. En
aquests mateixos anys és inves-

tit jutge especialitzat en dret
matrimonial i religiós. Des del
1993 continuà impartint clas-
ses de teologia a Israel i essent
enviat especial a entitats polí-
ligues i religioses, impartint
conferencies sobre temes d'ac-

tualitat jueva. Des del 1996 és
professor de la Universitat de
Berlín , departament de Juda-
ística, on ha impartit cursos
sobre Crítica Textual de la
Bíblia, Desenvolupament de la
Halakha i el Talmud. 12



El cartell, qui l'ha pintat,
potser bon dissenyador;

pels poblers és deshonor,
a la gent, gens ha agradat.

De sempre la seguretat ciutadana
La desempenyora la Guàrdia

Urbana

vessions
está% espanvol Irances

nostra lIenguaia
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ART,  LITERATUR A I EROTIS ME (10)

PER MIQUEL FERRÀ I MARTORELL

Les al•lotes esportistes de Paul Cézanne
Amb intencions lucratives, no

per a elles, sinó pel seu club, les
al.lotes que formen l'equip nacio-
nal de futbol femení australià es
fotografiaven totalment nues i agru-
pades per a fer un calendari eròtic
de l'any 2000. Popularment cone-
gudes com les Matildes, aquestes
xicotes de cossos elàstics, mem-
bres relativament musculosos i ros-
tres de bella fesomia, no dubtaren
en participar en tan curiosa, des-
vergonyida pels més puritans, aven-
tura. Però observant aquesta foto-
grafia de grup que ha donat la volta
al món i ha sortit a tots els diaris,
la podem comparar, per la seva sem-
blança, amb les banyistes de Cézan-
ne, oli sobre llenç, 208 per 249,
que es conserva al Museu d'Art de
Philadelphia. Efectivament, heus
aquí un altre grup de figures feme-
nines nues, igualment esportives,
sobre un paisatge idealitzat. Segons
la crítica és el pas d'una situació
arcaica i estática, amb arrels en el
renaixement i el barroc, però que
aquí pren aires d'innovació diná-
mica, quelcom que es projecte en
aquell any 1906 cap al futur i
aquest futur, entre d'altres coses,
són les "Matildes". Comparau dues
èpoques i un mateix esperit. Mal-
grat que l'obra resta un tant inaca-
bada per la mort del mestre, la com-
posició está pràcticament resolta.

La pintura de Cézanne tenia, com
a punt de partida, l'expressió sub-
jectiva amb alguns elements d'abs-
tracció, tot fent servir la técnica del
modelat a través de pinzellades rec-
tangulars. Si el tema de les "ban-
yistes", segons Cézanne, recollia
la cultura mediterrània jets records
de joventut del pintor, quan es ban-
yaya al riu i somniava "venus" ama-
bles, la fotografia de les jovence-
lles australianes ens fa sentir la pro-
pera presencia de l'aigua, de les dut-
xes o la piscina, i produeix, pot-

ser, sentiments semblants. Els dei-
xebles i seguidors joves de Cézan-
ne, com consta en la seva biogra-
fía, es sentiren força commoguts
per aquesta obra que fou exposa-
da el 1907, com a quadre prota-
gonista, a una retrospectiva dins la
Sala de la Tardor de París. La dona
i la naturalesa. La naturalesa de la
dona. Tot plegat era tradició, fan-
tasia, abstracció, pintura comple-
xa i alhora diversa. Paul Cézanne
(Aix-en-Provence, 1839-1906) nas-
qué dins una familia burgesa-rural

i el 1870 pintava segons els esque-
mes de l'impressionisme, expo-
sant obra d'aquestes característiques
el 1874 i el 1877. En començar la
década dels 90 decidí de refer la
seva recerca de l'art i loba la fór-
mula que era una síntesi del clas-
sicisme francés i del naturalisme
contemporani. El 1886 hav ia mort

son pare i l'havia fet hereu de tots
els seus bens. Això li va permetre
de poder-se dedicar a la pintura amb
més llibertat que abans i la panxa
plena. La consagració I i arriba amb
la seva exposició individual a la
galeria Vollard, el 1895 i aquesta,
fou reafirmada, a la Sala de Tar-
dor del 1904.Q

Sant Antoni és vengut,
a fer de boxejador;

no li podem fer honor,
perquè el Dimoni ha vençut.

El nostre ajuntament,
Ens ha escampat uns pasquins,

Vergonyosos, no gens fins,
han escandalitzat la gent.

Les nostres autoritats,
han estat molts atrevides,
que ens hagin espargides
uns retrats tan descarats.

Si no li tenim esment,
a tan renombrada festa,

els pasquins, cosa funesta,
per manca d'enteniment.

Sant Antoni fou temptat,
mai va ser boxejador,
i fou un gran lluitador,

fidel a la castedat.

Innovar-ne cenes coses,
potser un bon al-licient,
si no va en detriment,

per fer ses festes més bones.

Un home de molt de trull,
fent veure que tot va bé,

emperó jo li diré,
que mos fa més d'un embull.

A n'aquestes jovenetes,
que tot ho han recolzat,

vos diu en Guillem Cremat:
anau-vos a fer punyetes.

Els flocs han d'anar lligats
a ses bones castanyetes;

siau bones al.lotetes,
no digau més disbarats.

Confondre es cul amb ses
témpores

A ningú mai ha agradat,
Per Sant Antoni Abat,

Facem ses coses ben fetes.

Mesclar caragols amb ous,
Germans meus, sí se pot fer,

Però no estaria bé
Sant Antoni amb els bous.

Ha quedat de manifest
Que a la gent ha fet agrura,
Trob que no te alabadura:
Han pixat fora des test. 12

JAUME ALFONSO 1 BARCELÓ

DE BARCELONA

Una Urbana, reivindicació,

A Barcelona, s'ha desfermat,

Perquè, els urbans han
demanat,

Que s'augmenti, llur dotació.

Que s'ha afeblit tal dotació,
Darrerament ho hem

comprovat,

Doncs augmenta la

inseguretat,
En detriment de la població.

La seguretat, als nostres

carrers,
Esdevé ésser una tasca urgent,

Malgrat que, nostre

Ajuntament,
Embarcat en uns polítics afers,

Adreça l'aplicació dels diners,
A mantenir polític pensament.

Les despeses pressupostàries,

Que la Guardia Urbana

exigeix,

són invertides i, amb escreix,
en operacions, més que

rutinàries.

La seguretat no te gaire

importancia,
Per l'alcalde i llur regidors,

Que gasten tots els seus suors
A mantenir sa pròpia

militancia.

El que escatimen en seguretat,

Ho empren en fer sa
propaganda.

I falsa atenció, fil per randa,

Compromet a tota nostra

Ciutat,
Quan els serveis que hem

pagat,
Abasteixen sa política

demanda.

Reflexió
Qui cerca una ciutat segura,

Confia en sa Guárdia Urbana

I sense contemplació demana

Al culpable, passar factura. I/

Sa Pobla:
cartell polèmic
PER GUILLEM CRESPI PONS
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Boullabaise (Bullabessa)

011a de peix provençal. Fa anys, era famosa la del
• restaurant "Los Caracoles", del carrer Escudellers,

de Barcelona. De segon, hom demanava pollas-
* tre (dels d'abans de la producció massiva) a l'ast

(amb foc de llenya) cuit al carrer, al xamfrà de la
• casa.

Ingredients:
Per a la sopa: caps-roigs, aranyes, congre, rap, lla-
gostins, galeres, cloïsses, calamars, sípia, etc.; ceba,
all, porro, tomàquet, fonoll bord, safrà, julivert,
bitxo, sal, oli i aigua.

• Per al rouille (rovell): tres o quatre dents d'all,
bitxo, una molla de pa, dues cullerades d'oli i dos

• cullerots del brou que farà el peix.
Llesques de pa fregit, per acompanyar.

Preparació:
En una olla amb aigua, es posa a bullir el peix,
net, escatat i fet a talls el que calgui, amb una
branca de fonoll, una mica de bitxo i un pessic de
safrà.
Acte seguit, es fregeix en una mica d'oli, la ceba,
el porro i lalI, trinxats; quan comenci a enrossir,
s'hi afegeix el tomàquet, ratllat, i el julivert, a tros-
sos. Quan el sofregit sembli confitura, es tira a
l'olla. S'hi posa sal i es deixa bullir, no més de
mitja hora.
Es fregeix, en oli abundant i no massa calent, el
fetge del cap-roig i es posa al morter; després es
fregeixen les llesques de pa i es posen en una plata.
Hi ha qui opina que no s'han de fregir ni torrar.
També hi ha qui el torra (llavors es poden fregar
lleugerament les torrades amb un all).
Per fer el rouille, es piquen el fetge, les tres o qua-
tre dents d'all, el bitxo, un pessic de safrà i la molla
de pa, mullada en el brou. Quan. está. picat, s'hi
afegeixen dues cullerades d'oli i dos cullerots de
brou del peix.
Per servir-la, es posen unes llesques de pa fregit
a cada plat, el peix, repartit, i el brou damunt.
Cadascú s'hi posa el rouille al seu gust, presentat
al mateix morter.

Suquet

011a de peix que es feia a la barca. Un dels millors
plats de l'Empordá (que és quasi com dir del país).

Ingredients:
Una bona escórpora o un bon cap-roig (també dits
polla, rascassa), amb el seu fetge, una o dues pata-
tes, una ceba, un tomàquet madur, un grapat de
pinyons, un bon pessic de safrà, tres o quatre dents
d'all, una galeta Maria, sal, oli i un got de vi blanc
o un raig de rom blanc.

Preparació:
En una cassola, a foc viu, es posa un bon raig d'oli
i un pessic de sal i s'hi fregeix el fetge del peix.
Un cop fregit, es posa al morter.
En el mateix oli s'hi fregeix la patata, tallada a
rotllanes, rentada i eixugada, fins que sigui rossa.
Llavors s'hi afegeix la ceba, picada ben fina. Quan
la ceba també sigui rossa, es baixa el foc al mínim
i s'hi posa el tomàquet, ratllat, que també es deixa
coure bé.
Mentre, es pica el fetge amb els pinyons, el safrà,
els alls pelats i la galeta.

Quan el sofregit ja fa una confitura, s'hi posa el peix,
net, escatat i tallat a rodanxes, la picada i un got de
vi blanc o un raig de rom blanc. Quan fa una mica
que cou, es gronxa suaument la cassola, per diluir
la picada sense esmicolar el peix. Es deixa acabar
de coure fins que el peix ja no sigui cru.

Peix a la "bruta"

Ingredients:
Barreja de peixos de brou i marisc (escórpora, nero,
rap, congre, gambes, musclos, etc.), tomàquets de
penjar, ceba, alls, aigua, oli i sal.

Preparació:
En una olla amb aigua bullint, s'hi tiren uns tomà-
quets, una bona ceba i una cabeça d'alls, pelades, tot
sencer. Es deixa bullir sense tapar-la, fins que l'ai-
gua hagi reduït força. Llavors, s'hi tira el peix,
començant pel més fort, i un raig d'oli. Quan faci
una mica, s'hi tira el més fluix. A mig coure, s'hi tira
la sal. Quan sigui cuit, i abans no es desfaci el peix,
es treu i es serveix.

All cremat

011a de peix de la marina del Penedès. Recomana-
ble el de "Cal Peixerot" de Vilanova i la Geltrú.

Ingredients:
Gatina o qualsevol altre peix o barreja, que siguin
gustosos, all, pa, patates, pebre vermell, vi blanc, oli
i sal.

Preparació:
Es fregeixen un bon grapat d'alls pelats, fms que
siguin ben foscos i es posen al morter.
Llavors, en el mateix oh, es fregeixen unes patates,
tallades a llesques i rentades. Mentre es fregeixen,
es piquen al morter els alls, amb una llesca de pa
xopada de vi blanc i una bona cullerada de pebre
vermell. Quan les patates són fregides, es baixa el
foc al mínim i es tira la picada a la cassola, amb un
raiget més de vi blanc. Acte seguit, s'hi posa el peix,
a talls, i es deixa ofegar, fins que el peix ja no sigui
cru.

Romescada de peix

La de més al Sud: Tarragona, Torredembarra, Cam-
brils, etc.

Ingredients:
Peixos assortits (rap, besuc, escórpora, etc. els
millors que es trobin, per() convé que sigui peix gus-
tós, sempre blanc), uns llagostins, calamars i/o sípia,
musclos, cloïsses..., pebrots de romesco secs (o nyo-
res), una cabeça d'alls, ametlles, avellanes, una lles-
ca de pa, ceba, tomàquet madur, un got de vi blanc,
sal i oli.

Preparació:
Es posa un raig d'oli i un pessic de sal en una cas-
sola, al foc viu, i s'hi fa daurar la ceba, ben trinxa-
da. Quan té color, s'hi afegeix el tomàquet trinxat i
es deixa coure completament, a foc baix.
Mentre, es renten els pebrots o les nyores, se'ls treuen
les Ilavors i s'escalden. Amb un ganivet seis treu la
polpa, rascant-los sobre la taula, per la banda de dins,
i es posa al morter. Es pelen els alls, les ametlles i
les avellanes. Es torra o bé es fregeix la llesca de pa.

Tot plegat es posa al morter i es pica, fins a for-
mar una pasta, com més fina millor.
Quan el tomàquet és cuit, s'hi posa el peix a talls
i els altres animals, nets, amb la picada i el got de
vi. Es tapa i es deixa que faci el xup-xup, sense
remenar-ho gaire, per no trencar els talls de peix.
Així que sigui prou cuit, s'apaga el foc i es ser-
veix.

Caldereta menorquina
de llagosta

És com l'arrós clar, per?) amb pa sec en comptes
d'arrós. Igual de wow!
Cal que la llagosta sigui viva, millor si és acaba-
da de pescar que de viver, millor femella que mas-
de, millor una de grossa que dues de petites. Gent
de bona dent compten un quilo per barba, per()
entre mig i tres quarts donen per posar el  rètol de
complet.
La llagosta viva es pot guardar a la nevera, sense
que es mori, durant un dia o una mica més, embo-
licada amb un eixugamans de rus, mullat, sempre
que no tingui cap pota trencada; en aquest cas, cal
coure-la de seguida. Trencada, quan la vas a bus-
car trobes la closca buida.
És millor cuinar-la un parell d'hores abans de ser-
vir-la, però no més temps, i tornant-la a escalfar,
si cal.

Ingredients:
Llagosta viva, ceba, pebrot verd ben tendre, tomà-
quet, sal, oli, aigua i pa.

Preparació:
Es talla el pa a llesques ben primes i es posa a asse-
car al sol durant unes hores.
Es posa en un tiá (cassola) al foc, un bon raig d'oli
amb un pessic de sal. Es pica la ceba i s'hi posa.
A continuació, es trinxa el pebrot i s'hi tira. Quan
estigui cuit, s'hi afegeix el tomàquet picat i es deixa
coure fins que tot plegat faci una confitura. Des-
prés, s'apaga el foc.
S'agafa la llagosta pel cap i, amb l'altra  mà, se li
plega la cua, tot posant-la damunt una safata que
reculli bé el líquid que farà. Amb un bon ganivet,
se li talla el cap en rodó. Es deixen degotar les dues
parts dins la cassola i també s'hi tira el suc que ha
fet, abans no qualli. S'hi dóna una remenada.
Es trenca una banya de la llagosta, arran del cap.
A la base del ventall que fa la cua i té l'anus: s'hi
fica la banya pel cap ample, fins que surti per l'al-
tre extrem i es torna a treure, estirant. El budell
quedará net.
Es trosseja la cua a daus i es tira a la cassola. S'o-
bre el cap de la llagosta pel llarg, en vertical. Amb
una cullereta, se li treu el fetge, que és groc ver-
dós, i es fregeix en una paella amb un raig d'oli,
remenant-lo per a qué quedi ben esmicolat. Si és
una femella i porta ous, també s'hi fregeixen. Un
cop cuit, es tira a la cassola. Es trosseja el cap i
també s'hi tira. Cal que tots el trossos de llagosta
quedin amb la closca a la banda de sobre. Es mig
cobreix amb aigua i s'hi tira la sal. Es torna a encen-  e
dre el foc i es deixa coure mitja hora, a foc mig.
Hi ha qui hi posa un raig de vi blanc i una picada,
feta amb unes guantes ametlles, una pela de taron-  e

ja, un rovell d'ou i una mica de llet. A mi me la .
van explicar sense picada, a Menorca, i surt bona.
Es serveix posant les llesques de pa al fons del plat
i els trossos de llagosta i el suc damunt.
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Ciutadans Pels Països Catalans
"ERC és presenta arreu dels Països Catalans i
vol unir tots els ciutadans que estan pels  Països
Catalans"

"La gent d'ERC está per la República i per
l'esperit republicà: no ens pot representar ningú
que no hagi estat elegit democràticament. Volem
llistes obertes, per garantir una major qualitat
democrática"Bernat Joan, al Congrés

"Davant l'espoli econòmic a qué ens sotmet
l'Estat espanyol, ERC reclama un Concert  Econòmic per a les
illes Balears i Pitiüses"

"ERC és l'únic partit que té mans lliures per plantejar un canvi
substancial a les illes i al conjunt dels Països Catalans"

"Durant la II República es va suprimir el Senat
espanyol, ara serviria de ben poca cosa una
reforma d'aquest dins els límits que imposa la
Constitución"

"Els senadors haurien de poder defensar els
interessos del nostre país en una cambra on els
representants de cada territori formassin grup
amb independència del partit del qual formin part" Josep Serra, al Senat

"Els representants dels Països Catalans sota tutela espanyola
haurien de tenir capacitat de vetar les decisions  parlamentàries
que afecten el nostre territori i que siguin perjudicials per a la
nostra integritat humana i territorial enteses en el seu sentit més
ampli"

Mans lliures!

Vota itik
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El cas que passa a Espanya,
Passa a Irlanda del Nord,
En tenim un gros record,

De sa lluita entaulada.
Sa religió a ficada,

Catòlics i Protestants,
Com una guarda de cans,
S'estiren sa gran tallada.

Rússia un moment cedí,
Petita part de terreno,
I ara aquell xexeno,

Va contra el seu padrí.
Pel fet d'allà sembrar-hi,

Sa religió islámica,
Per Rússia és una taca,
Que no hi pot consentir.

De moment varen partir,
Els xexenos provocant,
Edificis grans tomant,

Molts de morts varen tenir.
Sa conseqüència incorrir,
Es rus declarà sa guerra,
Anant a ferra qui ferra,
Perseguint a s'assassí.

Per viure en pau sa nació,
Ha de ser molt vigilada,

En cap moment descuidada,
Perseguint a l'infractor.

A tot el provocador,
Que sia fort castigat,
Perquè se vegi privat,
En es fet, repetir-lo.
Si un codi existia,

De veritat contundent,
Per classificar sa gent,
Per s'obra que se faria,

A res no perdonaria,
De res del que es escrit,
En trauriem gros profit,
Molt de jutjat sobraria.

Posar sa pena de mort,
Per tot aquell assassí,

Que no pogués repetir,
Fer-li perdre sud i nord,

Deixaria gros record,
En aquell que ho pensás,

Se idea canviás,
Donar-li es passaport.

Pel lladre habituat,
Que viu donant mala vida,

Sa passa la seva vida,
Per estar-hi acostumat.
Un treball assenyalat,
Manejant picó i pala,

So feina d'ell fos sa paga,
Per allò que ha robat.

Molta falta avui hi ha
Dins Mallorca de ma d'obra,

Molta de cosa se troba,
Baix s'arbre que és podrirà.

Se podria aprofitar,
Emprant sa que és gent tarada,
Que sa pena hagués purgada,

Amb so bon fruit aplegar.
Ho fan tot a l'inrevés,

Es mando que aquí hi ha,
A s'estranger deixa entrar,
Aquest govern de progrés,

Tot sortirà al revés,
En venir es resultat,

Tendrem e llevat posat,
Amb bregues en gros excés.

Almeria deixà entrar,
Uns quinze mil magrebins,

I ells se feren endins,
Per sa feina alleugerar.

Sa pau, de moment reina,
Però es bony ha esclatat,
En vaga s'han declarat,

I no volen treballar.

En es mando exigeixen,
Sa seva comoditat,

Un jornal remunerat,
Per tot allò que serveixen.
A demés que se mereixen,

Ca seva pel seu estar,

Que el govern los pagará,
Pels seus treballs que rendeixen.

Nacionalitat espanyola,
Tots ells ben documentats,
Tal com estan ensenyats,
Volen dur sa seva escola.
També de Mesquita nova

Per ells poder anar a resar,
Invocant-se a Allá,
De dia a tota hora.

Vuit mil en va deixar entrar,
Es govern a dins Madrid,
És un conflicte ben vist

Molts de problemes dura
Això es llevat posar,

Que mos donará gran pena,
Será una trista festa

Sa rala voler embrutar.

Damunt un milió i mig,
Tenim de gent aturada

Dos milions de jubilada,

Per treballar amb permís.
El problema decidit,
Se podria solventar,

Però es mando que hi ha,
Confia en s'enemic.

Els governs anteriors
Que han tengut sa decisió,

Han defensat es colors,
D'un modo ben virtuós,

Han fet tots, esforç majors,
Defensant sa seva raga,

Estengueren son llinatge,
A América per tots racons.

S'espanyol per ser senyor,
Tenir sa comoditat,

A un punt han arribat,
Sa feina los fa pudor.

Aquesta situació,
Los durà mal resultat,

És llevat agra ha tornat,
Per dur-lo al pastador.

Sa tolerància ha entrada
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