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

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

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

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

Oh! que vingui Sió
la salvació d'Israel!
Que el Senyor renovi
la vida del seu poble .
Jacob s'omplirà de goig .
Israel s'alegrará.
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Si vos ha agradat
envi ninze dies. 

6 MAGNIFICENT and INNOCENT BULLS
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Don't pay

for torture!

Don't become

an accomplice

to it!

They'relnot "fights"1, just MEAN TRICKS and

SLOW TORTUROUS KILLING,  !Ilegal according to SPANISH

ANIMAL PROTECTION LAWS

Without the TOUR ISTS the torture

of the bulls would be finished.
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N'Antoni Márquez, natural de Sevilla, fa
17 anys que va obrir el Forn Márquez
a son Roca.Vén pans, pastissos i més
coses per menjar i per beure.
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N'Alfons Bueno, que viu devers sa Plaça
de Braus de Ciutat, regenta des de fa
un any el Bar Els Pins a la Plaça Vella
de son Roca.

El matrimoni Lares-Franco-Salom, regen-
ta des de fa 15 anys la botiga de que-
viures El Cereal a son Roca.

2 Foe Fum
3 Bloc d'Estudi@nts Independentistes

L'amenaça jacobina
Una !lengua

4 L antifranquisme a Mallorca (1950-1970).
6 La felicitat

Tres de juny de 1523: execució de Joanot
Colom, agermanat

7 Astúries, pàtria asturiana
8 L'esperit republicá 
9 Mal clergat i beateria cruel

10 Els plans destructius de l'imperialisme
nordamericá
Pintades nazis en els mostradors de la
llibreria Faristol

11 Políticament incorrecte (4)
Sardenya
ABC, un fastigós diari filonan
antisemita (i, és clar, anti-català)

12 Cronologia de la Història de
Catalunya Plena (III) 

14 El futur de Catalunya está en el Partit
Espinaltiá

16 Petits Anuncis
17 Miguel Morell, Escultor

Pau i drets humans a la regió dels Gratis
Llacs Africans

18 Pobles autòctons d'Amèrica:  Cinc
segles de resistencia
Règim fiscal

La Familia Guijarro -Joan regenta des
de fa mig any l'Hamburguesseria Pis-
cis a son Roca.

19 De bodes i monuments
Ignorar (IV) 

20 La nostra llengua a l'Església
La bogeria d'en Felip V 
Alsácia

21 Europa, horitzó de la nano catalana
Catalunya derrota Espanya i Franca en
una setmana
Balears no és Mallorca?

22 Llibres que cal llegir
23 Les mans al foc (I)

Padánia
Campanya per devaluar la noció
normativa de la sobirania

24 La Cuma de na Tonina
Es Gall
La Pinça Lingüística

Ens acostem als 20 anys d'au-
tonomia i encara és l'hora que
puguem usar normalment i sense
restriccions la llengua pròpia de
Mallorca:
* ni davant els tribunals o les for-

ces de seguretat d'un Estat que
pretén ser el nostre (?!);

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

* ni a l'hora d'anar al cinema,
escoltar la ràdio o mirar la tele-
visió privada;

* ni quan compram els programes
informàtics més usuals;

* ni massa sovint davant de pro-
fessionals o establiments que
figura que estan al nostre servei...

No som cap minoria lingüísti-
ca:
* Des del cens lingüístic de 1986

sabem que el català és majorità-
riament parlat i universalment

entes per la població del seu terri-
tori històric.

* El català és oficial per uns deu
milions d'europeus.

* Hi ha més parlants de català que
d'algunes llengües oficials d'Es-
tats europeus: Finlàndia, Norue-
ga o Dinamarca, per exemple.

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

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

Volem una nova llei que ens
asseguri un futur normal.

Tenim el mateix dret que qual-
sevol altre poble 'hure a organit-
zar el funcionament lingüístic de
la nostra societat amb lleis i polí-
tiques democràtiques:

* si davant la mundialització de l'e-
conomia i de la cultura, gairebé
tots els estats adopten mesures
de protecció i foment de les
seves llengües, no és més que
cinisme o hipocresia pretendre
que no es faci amb el català.

* Reclamam als parlamentaris una
nova legislació lingüística que
garanteixi la plenitut funcional
i territorial de la nostra llengua,
amb les quotes i sancions que
faci falta per assegurar que ens
respectin.

* Reclamam al nostre govern una
política més decidida i efectiva
de promoció del català com a llen-
gua comuna de la nostra socie-
tat.

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

Tlf. 265005. 12

15 Gloses
Temps passats
Reflexions

Volem viure plenament en català

Prou! Ja hem esperat massa!



HiSe admiten toda clase de improperios!!!

BAR HAMBURGLESERIA

C/. Cap de Formentor,12 Tlf. 799309 Son Roca

LIDER-NET TINTORERIA
RENTADURIA

RENTAT EN SEC
'san especialistes en pell,ante,catifes i vanoes

Servei a domicili

Camí Vecinal de son Rapinya,93-A	 Tlf. 793409 Son Rapinya  
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* Brandant un ESTEL a la mà amones-
tava a un parroquia jove, l'amo del els Pins
a la Plaga de son Roca:- Com vols trobar
feina si no parles mallorquí? Aquí, amb el
castellà no vas enlloc! Si no parles mallor-
quí i un parell d'idiomes estrangers et morirás
de fam. La majoria dels parroquians dona-
ven la raó a l'amo del bar mentre el jove mira-
va l'ESTEL ben arreu.

* S'hauria de dir a l'"assassí" Roberto Car-
los, que ha tractat als catalans de racistes,
que la Mare de Déu de Lluc i la Mare de Déu
de Montserrat, patrones de Mallorca i de Cata-
lunya, són negres, i tant els mallorquins com
els catalans, estam orgullosos i ens honra que
la moreneta sia la nostra patrona. Si fossim
racistes com vos deis, els mallorquins i cata-
lans, no veurien amb bons ulls que la nostra
Mare de Déu fora de color.

* La Coalició Canària se federa com a
pas previ a la unió en un partit. Les cinc
forces polítiques que integren la Coalició Cana-
ria, aliança creada perales eleccions de 1993,
acaben de constituk-se en federació de par-
tits nacionalistes com a pas previ a la cons-
titució d'un partit únic. Representants de les
Agrupacion Independiente de Canàries (AIC),
Centro Canario Nacionalista (CCN), Inicia-
tiva Canaria (kan), Partido Nacionalista
Canario (PNC) i Asamblea Mayorera (AM)
presentaren els estatuts de federació de par-
tits que tendrá com a fi "defensar i construir
la nació Canaria per aconseguir majors quo-
tes d'autogovern. Això si que és gent
intel.ligent! El dia que Mallorca sencera s'a-
junti contra els partits espanyols, Ilavors
podrem "Comandar a ca Nostra".

*El nacionalisme valencia fa passes deci-
sives cap al futur obrint Casals Jaume I arreu
del país: el Casal de Sueca fou inaugurat el
18 d'abril, el de Cabanyal-Canyamelar, als
poblats marítims de València, ho fou el 22
d'abril i el 15 de maig s'obriren els de Carlet
i la Malva-Rosa. El Casal Jaume I d'Alacant
funciona des de 21 de febrer. Els de Crevi-
Ilent, Gandia, Vila-Real, la Vall d'Uixó seran
inaugurats aquests estiu així com els d'alguns
barris de València com Patraix i Russafá. Els
Casals Jaume I, com espais propis del nacio-
nalisme valencia s'escampen al llarg i ample
del país. El Casal d'Alacant está situat al carrer
d'Elda número 17 i ofereix una programació
d'actes ben atractiva. L'obertura d'aquests
casals , es la resposta a la forta agressió espa-
nyola-faixista que pateixen els valencians.

* Acció Cultural del País Valencia ha inter-
posat una denúncia judicial per tal que s'o-
bri una investigació i es determinin les per-
sones materialment responsables i,en el seu
cas els instigadors, de les interferències a TV3
a fi d'exigir les responsabilitats penals i civils

que sen deriven. Això de no poder veure els
partits del Barça i els serials de TV3 ha pro-
duït un intens malestar entre la població que
passarà comptes als governants del PP quan
hi hagi eleccions.

* Al llarg de diversos caps de setmana de
l'any, el Bloc Jaume I de València organitza
unes jornades de Debat i Reflexió a Poblet,
un dels més simbólics indrets dels Països Cata-
lans, i panteó reial del Casal de Barcelona.
La darrera ha estat el cap de setmana del 6-
7 i 8 de juny.

* "La imaginació és més important que
el saber". Albert Einstein.

* Reproduïm l'himne del Partit Valencia
Nacionalista (PVN), perquè ens ha agradat.
Els himnes són molt importats per cohesio-
nar i animar col.lectius, cosa que els mallor-
quins no hem comprés encara: els partits polí-
tics, el Mallorca Club de Futbol, quasi ningú
té himne, i si el té no l'empra, llegiu:

CANÇÓ DE LLUITA
Valencians, molt de temps
(en)s'allunyàrem
oblidant-nos que érem germans.
Ajuntem-nos, que ha arribat l'hora
de ser lliures, de ser valencians.

Ja sobre els camps d'Europa
per tot arreu esclaten
les fiors que són els símbols
de patria i llibertat.
I mentre altres cullen
els fruits de la victòria
El Poble de València
no deu estar parat.

Valencians, defensem nostra terra
contra lladres, botxins i tirans.
AJUNTEM-NOS, que ha arribat l'hora
de ser dignes, de ser valencians.

Si voleu més informació d'aquest partit,
el seu Web es: www.arrakis.es/%7Epvn

* A Mallorca també hi ha agressions i
amenaces. Lleguiu la darrera que els espa-
nyols ens han fet i que guardam: Hola bue-
nas: llamo en representación de la nación espa-
ñola en Mallorca y llamo para decir que no
me gusta vuestro periódico i que tengáis cui-
dado por la calle. Hala.

* La Comissió de Cultura de les Corts
valencianes va acordar per unanimitat dema-
nar al Govern espanyol, responsable dels fun-
cionaris estatals i de les forces de seguretat
de l'Estat, que intensifiqui les accions pel cum-
pliment de la legislació en materia de llen-
gua. L'acord reclama que el Govern espa-
nyol posi els mitjans necessaris a fi que els

ciutadans valencians puguin exercir el seu
dret a utilitzar la seva llengua per a relacio-
nar-se amb l'administració. Ja ho sabeu, aquí
com allá, parlan català als polis!

* Canal Sur es un cas únic en les televi-
sions autonòmiques, segons José Luis Carras-
cosa, periodista, redactor en cap de La Van-
guardia i autor d'un estudi sobre la parla en
el Canal Sur Satélit , que no empra la llen-
gua de la comunitat autonoma.

"En la televisió gallega, es majoritària la
presencia del gallee. A TV3 se parla  català.
A la Basca l'euskera. Fins i tot Telemadrid
parla l'espanyol de Madrid", va remarcar en
Carrascosa. Al Canal Sur, els locutors usen
en un 68% l'espanyol del nord mentre que el
77% dels qui escolten empren l'andalús.
Darrerament, hi ha arreu d'Andalusia un gran
moviment en defensa de l'andalús, llengua
que el Govern espanyol vol genocitar des de
fa segles.

* Contraria als mètodes polítics i reli-
giosos de son pare i sa mare, Joana I de Cas-
tilla, coneguda com a "Juana la Loca", va
començar a perdre el tron el dia que va dir a
sa mare, Isabel la Católica, que quan regnás,
suprimiria la Santa Inquisició. Aquesta pro-
mesa de govern no sols li va costar a la prin-
cesa Joana el tron, que només va tenir entre
1504 ¡1505, sinó que la seva família i la noble-
sa la donassin per boja i la tancassin a Tor-
desillas per fer-li tot tipus de vexacions.

* A Crevillent, comarca del Baix Vina-
lopó, en el 701 aniversari que el Rais de Cre-
villent va rebutjar retre homenatge al rei de
Castella, i lliure, jura a Jaume II la catalani-
tat d'aquestes terres per sempre més.

Quan hores d'ara que tenim el país ocu-
pat per colonitzadors castellans, quan el pre-
sident de la nostra Generalitat és i es vatua
"cartagenero i marrajo", quan és governa con-
tra dels nostres interessos, s'ens oren  en la
nostra identitat. Quan els nostres "intel.lec-
tuals punters" s'esforcen en amagar comple-
xes i covardies teoritzant sobre la nació
valenciana vers regió castellana, a Crevillent
hem fet el Primer Aplec de la Catalanitat,
amb decisió de fer-ne molts més i donar-li

abast nacional i encomanar-ne per tot el país,
de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó.
Catalans, ni por ni vergonya! Visca Catalunya
lliure!

* Germans, com podeu veure per aquest
sermó que ens ha enviat un subscriptor de
Crevillent, al País Valencia treuen foc pels
queixals contra el colonitzador castellà.
Nosaltres, que tenim tanta rabia com ells, els
feim costat en tot i per tot. Sense por ni ver-
gonya!

* Vergonya grossa és la que hauria de
tenir la directiva del Club de Futbol Mallor-
ca, qui consent la presència de banderes nazis
i espanyoles franquistes al seu camp els dies
de competició. Amb aquest panorama, cap
mallorquí de seny pot anar a animar a n'a-
quest equip. Però que podem esperar d'un
president, oficial de l'exèrcit espanyol, que
té els rètols al camp de futbol en castella,
encara que sia de Campanet?

* Fa un any que La Caixa ha obert sucur-
sal a Génova. El director és l'arenaler Gui-
llem Coll, l'apoderada és n'Agnés Ambrós
de sa Calatrava.

* El canpastiller Fidel Solsona, ha gua-
nyat recentment l'Open de Tenerife de cul-
turisme i la medalla de plata d'Itàlia així com
el Campionat d'Europa a Bielorússia. Ara
prendrà part al Campionat del món a Txé-
quia. Enhorabona a aquest esportista criat i
resident ala comarca de s'Arenal.

*En Victorino Bascones de 51 anys i na
Sebastiana Mejido de 70 han estat assassi-
nats pel seu fill i nét Víctor Bascones al poble
de Portocristo. En Victorino Bascones era poli-
cia nacional jubilat i el seu fill, drogaadicte
convicte. El cos sense vida d'un  ciutadà txec
de 26 anys J.M., fou trobat en avançat estat
de descomposició a l'interior d'un vehicle esta-
cionat dins es sembrat al camí de son Marra-
no de Llucmajor. Aquest jovenot txec entrà
dins es sembrat,endollá una mànega al tub
d'escapament cap a l'interior del cotxe i d'a-
questa manera es suïcidà. Aquesta gent que
vé de fora, omple la crónica negra de la Mallor-
ca de final de mil.leni. I els mallorquins, d'es-
pectadors.

Foc 1 Fum
MATEU JOAN I FLORIT

* Capilla Real.Sepulcre d'Isabel la CatólicarIsabel,l'empenyadora joies, la Cató-
lica, títol que li concedeix el Papa per haver degollat a la valenta població malaguenya;
per haver reparta les donzelles com a esclaves entres les seves dames; per haver enviat
al propi Papa part del botí i un esquadró d'esclaus andalusos, fets captius en la rendició
de Málaga; Isabel la
bárbara, la grollera,
la fanática; la hipó-
crita, ara vé a con-
sumar la seva obra.
Se cremen bibliote-
ques, se destrueixen
temples i indús-
tries...") Blas Infan-
te. Nacionalista
andalús assassinat
pels franquistes.

Ta Ilers Norte
Palma, s.l.

CERRALLERIA.ferro i alumini
CRISTALLERIA:tancaments de galeries,persiana mallorquina, mampares

de bany, portes,finestres,escales...

Carrer de Muro,8-Tlf. i fax 790119  Mòbil 908538945 La Vileta
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Bloc d'Estudi@nts Independentistes
No vull entrar en cavil.lacions

sobre el que será la xarxa
informática Internet en un

I utur ni) gaire Ilunyá, tot i que és més
que evident que les disposicions legis-
latives que els USA faran al respecte
seran determinants. De moment, però,
i això ja sembla irreversible, tenim un
espai de comunicació que supera les
distancies geogràfiques i els intents de
moltes institucions i organismes de difi-
cultar la comunicació fluida entre ciu-
tadans de diferents zones de la nació
catalana.

Entre les noves incorporacions
vull destacar la del BEI (bei.upc.esf),
que entra a la xarxa amb una página
molt digna. L'adreça inclou, com podeu
veure, el codi "es" (Espanya), ja que
no ens és reconeguda la denominació
"ct" (Catalunya) pel fet de no tenir un
estat propi; ja us en parlaré un altre dia,
pena d'alguna manera a Intemet també
hi ha fronteres i imposicions.

A continuació us present un breu
extracte de la informació que hi podreu
trobar, amb l'esperança que us animeu
a pegar-hi una ullada i a adherir-vos-
hi.

QUÉ ÉS EL BEI? El BEI es con-
figura com la plataforma estudiantil que
aplega, amb voluntat unitaria, els inde-
pendentistes de les diferents universi-
tats i instituts del nostre país.

L'ACTUACIÓ. El treball del BEI
es centra en dos aspectes: d'una banda
la representació i defensa dels estudiants
en els òrgans de govern, pressionant
per millorar la política universitaria en
camps tan diferents com les normati-
ves de permanencia, les normatives
d'exàmens, la política de taxes per part

de l'administració, beques i ajuts, plans
d'estudi, l'orientació académica dels
estudis...etc. De l'altra, l'organització
d'activitats culturals i lúdiques per pro-
moure una ideologia independentista
i progressista, que ajudi a construir un
país normal, més just i solidad.

Aquest procés de treball, en expan-
sió i en consolidació, ha portat al BEI
a ser actualment l'associació d'estudiants
amb més representants als claustres de
les universitats catalanes, tant al Prin-
cipat com a les Illes Balears.

QUÉ VOL EL BEI? Propugnem
una Universitat i un sistema docent cata-
lans, públics, plurals, rigorosos,
moderns, i oberts a tots els pobles del
món. Tot inserit en un model de socie-
tat no sexista, respectuosa amb el medi
ambient i sense exèrcits, per assolir un
país més just i solidad.

El BEI, com associació d'estu-
diants, lluita per aconseguir una millo-
ra en la qualitat de l'ensenyament
defensant els drets tant individuals
com col.lectius. Considerem que el fet
de rebre uns estudis universitaris, amb
dret a cadira, rigorosos i de qualitat,
correspon a tota la població, sense cap
tipus de marginació ni discriminació
de sexe, minusvalia, edat o situació
económica. Per garantir aquest dret cal
incrementareis pressupostos en les par-
tides d'educació i augmentar el nom-
bre de beques i el seu import.

Davant aquest panorama, es fa
necessari donar a conèixer les reivin-
dicacions estudiantils. Per tal de cana-
litzar aquesta tasca, cal associar-se i
organitzar-se, per esdevenir interlocu-
tor vàlid enfront els poders públics i
treballar així en la construcció de la

nostra Universitat. Però no només
això: si volem un país normal, hem
d'anar construint el marc universitari
català. Actual ment les universitats deis
Països Catalans es troben fragmenta-
des administrativament i desconecta-
des per treballar.

L'objectiu del BEI és aconseguir
una acció unitaria de cara a enfortir la

L'amenaça
jacobina

Segurament, no és sobrer
recordar, ara i ací -no fos cosa
que ens n'oblicassim- que man-
tenir, a les portes del segle XXI,
el model francés d'Estat-nació,
de cafre netament jacobí, és subs-
tancialment absurd i barroer.
Aquest entestament grotesc és un
dels mals que afecten la huma-
nitat sencera i fa perillar l'Euro-
pa unida i solidaria (els casos
absolutament lamentables de
Biasnia i Txetxénia, brutalment
agredides, són prou significatius).

Estam parlant, s'entén, d'un
tipus d'ideació obsessiva, media-
tica i emfàticament sectaria (la
jacobina, però també la marxis-
ta) que ha pretès tot temps donar
satisfacció a la seva autocom-
plaença, a la ridícula sensació que
el món propi és el món verita-
ble. Fóra com una mena de para-
noia en qué cal inhihilar, en fun-
ció d'uns suposats deliris de gran-
desa (de "grandeur" ), tot alió que
és dels altres, que és diferent (la
por, el desconeixement i la incom-
prensió poden crear monstres
fàcilment). És per aló que el
model d'Estat suara esmentat
(del qual el model "genuina-
ment" espanyol n'és creditor) no
té sentit ni raó d'ésser, llevat que
siguem partidaris dels arguments
fal.laços tenyits de progrés, lli-
bertat i civilització aculturitza-
dora, deis sistemes absoluts i
excloents i de les obsessions uni-
formadores que passen part
damunt dels pobles i els anor-
reen (les conegudes dissonàncies
colonials, interiors i exteriors).

Cal superar, doncs, aquest
model prepotent i artificial. La
folia genocida jacobina (i la mar-
xista) está destinada a fer fallida
i a consumir-se inexorablement
(imperis més poderosos han cai-
gut). Així, les nacions reals, les
nacions de veritat, prevaldran
sempre davant dels Estats fills
de l'opressió i de les fabuloses
filigranes propagandístiques. Per-
qué, si deixam de combregar amb
rodes de molí, l'autèntica Iliber-
tat, per a totes les persones i pobles
del món, farà el seu camí i aca-
bará amb les escorrialles de j aco-
binisme, marxisme i d'altres
"ismes" ofegadors. Andreu
Saloni.

nostra identitat comuna. !, sobretot, con-
nectar tots els estudiants de les dife-
rents universitats per fer front comú
davant els problemes que ens afecten.

També hi trobareu comunicats:
Amb aquest comunicat volem mos-

trar el nostre rebuig al casament d'una
Borbó a la nostra terra i el rebuig a la
classe política que l'accepta i se n'e-
norgulleix. Una monarquia que ni s'ha
dignat a demanar disculpes pels greu-
ges que ens han inflingit.

No podem permetre que des dels
mitjans de comunicació s'aboqui a la
població a celebrar amb alegria aquest
casament. A hores d'ara ja assistim a
una adulació pública a la família real
des dels mitjans de comunicació púbfics
i privats, escanyols o catalans.

La monarquiaespanyola ha fet patir
tradicionalment el nostre poble. Cata-
lunya Nord amb els Áustries, el Prin-
cipat, les Illes Balears i el País Valen-
cia amb el genocidi cultural i polític
del borbó Felip V. Això va començar
el 1707 però els darrers vint anys hem
vist com Juan Carlos I ha netejat la
cara dels franquistes i com els nostres
polítics han donat suport a aquest pro-
cés.

Els que ara festegen el casament
d'una Borbó a la nostra terra són els
que un dia van defensar el dret a l'au-
todeterminació. Per si no ho saben, els

Una llengua pot ser moderna
o antiga, pot ser molt parlada i
pot ser minoritaria. Pot gaudir d'un
gran prestigi social o ser consi-
derada poc apropiada pera la cul-
tura. Tenir una ortografia pròpia
o pot tenir la d'una altra liengua.
Ser la llengua oficial d'un estat
poderós, o d'un petit grup humà.
Tenir una literatura rica i varia-
da o no tenir-ne. Pot no tenir cap
tipus de protecció, o estar prote-
gida. Tenir accés als mitjans de
comunicació, o estar-ne margi-
nada. Ser ensenyada a l'escola o
no ser ho.

Però a alba que no té dret cap
estat, es a prohibir una llengua. I
direu que això no passa a Espa-
nya amb cap de les seves llengües.

Si, això passairnb una. Alzó
passa amb l'andalús.

Per a prohibir qualsevulla
manifestació parlada o escrita de
l'andalús, s'empra la millor i més
subtil de les formes de genocitar

Borbons seran els que s'encarregaran
de mantenir la unitat del "territorio"
amb l'exercit espanyol.

I informació sobre campanyes:
Les contínues interferències a la lliu-

re recepció pels ciutadans del País Valen-
cia del senyal de TV3, que van començar
fa uns mesos, estan arribant aquests dies
a una situació intol.lerable, constitinnt-
se com un deis principals factors de
crispació de la societat valenciana.
Pensem que des d'Acció Cultural hem
donat repetides mostres de voluntat de
diàleg i oferta de vies alternatives que
feren possible el respecte a la llibertat
de recepció dels canals de televisió, per?)
els fets ocorreguts els darrers dies ens
obliguen a denunciar que per part de
la direcció de Canal 9 i del Consell de
la Generalitat no hi ha cap voluntat de
diàleg, sinó d'enfrontament, amb l'ob-
jectiu final, cada dia més clar, d'impe-
dir pura i simplement la recepció de
TV3 al País Valencia.

Per a qui vulgui més informació,
ens donen les següents dades de les
Illes:

Local del BEI Tel. (971) 14.25.26.
Delegació de Dret (971) 17.25.26.
Delegació de Ciències de l'Educació
(971) 17.27.04. Delegació de Lletres
(971) 17.27.30.

Josep Serra S2

una liengua: la seva ridiculitza-
ció. Nelo Malaka.

Poesia en
Andalús

Etranxeró emö sio,
sin'ono ni derecó,
meró ixó báttardó,
fruto d'er desseo.
Nuétra mare _ppania,
nó'a newao su'peco,
i'nó a 'kondenao,
ala xambre i er éttierro.

Que traduït diu:

Hem estat estrangers
sense honor ni drets,
només fills bastards
producte del desig.
La nostra mare Espanya,
ens nega el seu pit
i ens ha condemnat
a la fam i al desterro.
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Pla de situacló deis llogarets de son Rapinya, son Serra 1 sa VIleta.
Darrerament l'Ajuntament de Clutat anomena son Rapinya a tota
aquesta barriada, la qual cosa suposa el descontent entre la pobla-
cid antiga de son Sorra 1 se Vileta.

Una llengua
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Quan encara a molts dels actuals polítics que viuen de la plus-vàlua popular
no els havia passat per la imaginació lluitar per la llibertat del nostre poble, el
comunistes de les Illes (OEC) fela anys eren els primers en l'enfrontament
amb el feixsme per a demanar Ilibertats polítiques o una universitat per als
treballadors de les Illes (vegeu foto dels finals de la dictadura).

La reforma a mans dels
franquistes reciclats

A partir d'aquests estrets con-
tactes P"C"E-franquisme reciclat, la
iniciativa de la reforma del règim
aniña a parar completament a mans
de Suárez i els reformistes. L'antic
apartat franquista (exceptuant els
quatre nostàlgics del búnker) jugà
tot el que volgué amb l'oposició.
Dividí i enfrontà els diversos grups.
S'assistí llavors a l'espectacle ver-
gonyós de veure com destacats
membres dels organismes unitaris
(especialment P"C"E i PSOE) nego-
ciaven en secret amb Suárez per a
mirar de perjudicar el soci. Carril-
lbo fou el que s'oferí més a la baixa,.
molt més a la baixa que Felipe Gon-
zález! I, com no podia ser d'una altra
manera, en un determinat moment,
el PSOE -saltant-se les promeses
unitáries de la Platajunta- també
abandonà Carrillo.

Vegem qué diu Xirinacs, al res-
pecte: "El 8 de desembre, en el seu
congrés, Felipe González va dir
públicament: 'No farem tota la nos-
tra lluita en funció de la legalitat del
Partit Comunista'.

Començaven aleshores -d'acord
amb Suárez i els reformistes del
règim- les provocacions de Carri-

lbo per a fer veure als militants que
ell, el Secretari General, lluitava afe-
rrissadament per la legalització del
P"C"E. Foren els dies de la perru-
ca -Carrillo entrà clandestinament
a l'Estat disfressat amb una perru-
ca. Després féu una conferència de
premsa clandestina. Ara ja era a l'Es-
tat. Els contactes amb el règim
serien directes, sense necessitat d'in-
termediaris. A la página 22 de La

podem llegir:
contra el parer del seu vice-presi-
dent Osorio, celebrà, el diumenge
27 de febrer 119771, una reunió
directa, també secretíssima, amb
Carrillo ene! xalet d'Armero. A part
d'Osorio, només la coneixien el Rei
i Torcuato Fernández Miranda. Vuit
hores. El resultat? Carrillo accep-
tava la bandera vermella i groga
(renunciava a la bandera republica-
na) i la monarquia borbónica. Cap
de les dues coses no eren encara
acceptades pel PSOE.

Franco ens imposava la
monarquia i eternitzava la seva
victòria sobre la legalitat
republicana

'En aquest afer, el poble ni hi
tindrà res a dir. La Italia postbélica
(1945) havia estat consultada i votà

república. Qué haurien votat els
pobles de l'Estat espanyol si hagues-
sin estat consultats? Peló Carrillo
no es parà aquí. Prometé, com ho
havia fet anys abans a Juan Carlos,
que no hi hauria vagues generals i
que defensaria la unitat d'Espanya.
Més papista que el Papa. Morán
comentà que disgustaren a Suárez
les contínues expressions de Carri-
llo: 'Si Déu vol', 'que Déu ens ajudi'.
Encara més. Carrillo pregà a Suá-
rez que no deixés enverinar els con-
flictes. Ell s'oferia com negociador,
com a 'fre de les agitacions'.

'Ací, al meu entendre, va con-
sumar-se la traïció del P"C"E de
Carrillo als pobles de l'Estat espa-
nyol i a la classe treballadora".

Una baixada de pantalons total
i absoluta. La direcció carrillista es
venia pel plat de llenties d'un parell
de poltrones institucionals, per uns
quants sous dins de l'administració.
Tota la sang vessada pel poble en la
lluita per la llibertat només servia
ara, en mans d'un P"C"E promo-
cionat per tots el poders de l'Estat,
per Board sistema. La direcció carri-
llista es conformava en fer de criats
i servils del gran capital.

Setembre de 1976
En el capítol "L'Organització

d'Esquerra Comunista, OEC", pági-
na 95 del meu llibre L'antifranquisme
a Mallorca 1950-1970 (El Tall Edi-
torial, 1994) vaig escriure que, per
a l'OEC, per als revolucionaris que
no acceptàvem la política de con-
sens amb el franquisme reciclat que
practicaven PSOE i carrillisme
(PCE), ens era necessari una publi-
cació perquè la premsa oficial bur-
gesa no deia quasi res -i a vegades
ho tergiversava tot- de les nostres
activitats. Aquesta publicació va
ser Democracia Proletaria. La pri-
mera reunió de la comissió enca-
rregada de muntar-la va tenir lloc a
casa meya a les darreries del mes
de setembre de 1976. La periodis-
ta Gina Garcías, en Mateu Morro,
en Josep Capó, n'Antoni  Miri alguns
altres companys -seguint les direc-
trius del nostre Comité de Direcció-

enllestírem i encarregàrem els pri-
mers articles.

La presentació -a primera pági-
na- i explicació dels objectius de la
nova publicació comunista de les Illes
(fou la de més durada i més tiratge
del temps de la transició) aniria a
arree d'aquesta comissió. El Comité
d'Illes de l'OICE (aleshores encara
no s'havia produït la revolta interna
que portaria a la modificació de les
sigles, d'OICE a OEC) explicaria la
nostra concepció de lluita per la Ili-
bertat (que concretàvem en lliber-
tats polítiques només per al poble
treballador, excloent la burgesia
explotadora i els partits feixistes).

El Front Obrer també havia de
fer sentir la seva veu davant les manio-
bres cada vegada més accentuades
de consagrar la divisió sindical de
la classe obrera. Igualment el Front
d'Estudiants tenia una secció que, amb
els mesos, seria l'altaveu de les llui-
tes i reivindicacions que hi hagués
per escoles, instituts i facultats. Els
fronts de la pagesia, sanitat, hotele-
ria, barris, intel.lectuals, etc, s'havien
d'anar encarregant d'omplir tots els
altres espais de la revista amb les
seves col-laboracions i informacions
de les lluites contra el capitalisme.

Democracia Proletaria:
anticapitalisme i antifeixisme
conseqüents

Amb responsables elegits pels
diferents fronts de lluita de l'orga-
nització, en Mateu Morro (l'actual
secretari general del PSM) i jo érem
els encarregats de portar el material
ja en net al delineant Monxo Clop
que, fent una feinada que ningú no
pot ara imaginar (en aquell temps
encara no existien els microordina-
dors!) en feia el muntatge definiu.
Na Teresa Nieto, a la fotocopisteria
(carrer Francesc de B. Moll, 8-A)
que tenia precisament davant del cau
dels sindicats verticals imprimia els
dos mil exemplars -a vegades més-
que veníem i repartíem per totes les
Illes.

El número tí de la revista sortí
a començaments del mes d'octubre
de 1976. Valia deu pessetes i en la

presentació (págs. 1-2-3) es definia
ben clarament per la Revolució
Socialista enfront front els pactes i
traïdes dels partits que es deien d'es-
quena (concretament el PSOE i el
PCE).

Mentre socialdemocrácia i carri-
llisme iniciaven els primers contactes
amb el franquisme reciclat ordint la
consolidació de la monarquia que
instaurà el dictador o, més endavant,
consensuant una constitució que
negava el dret a l'autodeterminació
de les nacionalitats, nosaltres dèiem:
"Precisamente la tarea de Democra-
cia Proletaria, de los comunistas de
las Islas, va a ser la de recuperar el
protagonismo político y social que
siempre nos ha sido negado a la clase
obrera y al pueblo trabajador, por
los egoísmos particularistas de nues-
tras clases explotadoras, tanto autóc-
tonas como foráneas, y por las éli-
tes de nuestra pequeño-burguesa
'clase-política'.

'A nuestras clases dominantes,
el oportunismo económico y polí-
tico, la falta de planificación y el
absoluto desprecio por el desarro-
llo estable e integral de nuestra rea-
lidad social les ha invalidado defi-
nitivamente para la tarea de gesto-
res de los inte -eses de las Islas". 1
hi afegíem més endavant: "Sólo la
auto-organización de las masas,
desde la lucha cotidiana, en orga-
nismos regidos por la democracia
directa, permite el protagonismo
popular en la tarea de transformar
la actual realidad".

'Ni los gestores burocráticos
emanados del sistema burgués de
democracia, ni la burocracia de par-
tido que se autoproclama dirigente
del proletariado, pueden garantizar
el protagonismo político e históri-
co de los miles de trabajadores que
constituimos los verdaderos agen-
tes del cambio histórico que nece-
sitamos.

'La Revolución Socialista y,
como producto de ella, la sociedad
socialista, sé lo son pensables en la
medida que ias masas explotadas y
oprimidas ejerzan su protagonismo
histórico, realicen su derecho a pro-
tagonizar su propia historia".

I acabava: "Frente a las menti-
ras y silencios de la prensa burgue-
sa, frente a las deformaciones que
del marxismo-leninismo y de los cla-
ros combates de clase hace la pren-
sa revisionista, Democracia Pro-
letaria levanta en alto su contenido
comunista e inicia la dura batalla por
la verdad revolucionaria, contra el
continuismo reformista en cual-
quiera de sus versiones de gobier-

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

La transició i la legalització del
carrillisme (P"C"E) (i II)
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ 

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

PARES EDUCAU-ME EN CATALÁ
A MALLbRCA NI NA EL MEU FUTüR 

de M. López Crespf

Cada quinze dies a 31C3119g32 de Mallorca (d'agost del 1996 fins a l'agost del 1997)
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La periodista Gina Garcías (cofundadora
de la revista dels comunistas de les Illes
(OEC) "Democracia Proletaria); Jaume
Bueno; el sindicalista Macià Abraham
Maria Duran: coneguts militants de l'OEC
que en temps de la dictadura Iluitaren
activament per la República Socialista,
l'autodeterminació i el poder deis treba-
lladors.

Inca a les acaballes de la dictadura. Militants comunistes de l'OEC de
la comarca a l'avantguarda d'una manifestació que demana una
millor assistència sanitaria.

Fa 4 anys que la família Dunn regen-
ta la Carnisseria A.A.Dunn a Porto
Portals, just devora Mari neland.

La família O'Doherty, naturals d'Irlanda
i Grecia, fa 4 anys que regenten l'o-
ficina d'Assegurances Winterthur
a Porto Portals.

El Doctor Miguel Stoma del Canadá,
nacionalitzat a Mallorca i d'ascenden-
cia polonesa, regenta des de fa 10 anys
la consulta de medicina general a Por-
tals Nous. El doctor Stoma, casat amb
una catalana, está molt sensibilitat amb
la problemática de la seva nació i la
nostra ja que. segons els espanyols,
tots son "polakos".

En Martin Quiroga,i el seu fill Ismael, amb en Jaume Moreno, regenten
des de fa 30 anys la Cerralleria Portals a Portals Nous.
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no, contra la monarquia terrorista del
gran capital, por la unidad de la clase
obrera basada en la democracia obre-
ra, por la construcción de comités
de alianza obrera, portas libertades
políticas para lactase obrera y el pue-
blo trabajador y por la República
Socialista de los Trabajadores, basa-
da en los Consejos Obreros".

El paper del PSOE després de la
mort del dictador

Després de la mort del dictador
(novembre de 1975) es va fer evi-
dent que la burgesia monopolista
espanyola i l'imperialisme nord-
americà necessitaven de la social -
democràcia i del carrilisme (PCE)
pera enllestir la maniobra de la tran-
sició. Es tractava, com ja hem anat
explicant en alguns d'aquests capí-
tols, de modificar alguna cosa (els
aspectes més tenebrosos de la dic-
tadura feixista) per tal de mantenir
intacte el domini de classe del gran
capital.

L'esquerra reformista abandonà
pràcticament la política de masses.
Renuncià igualment a dur a terme
una política autónoma de classe

malgrat la seva relativa influencia
entre els treballadors. El procés de
canvi polític, en conseqüència, fou
dirigit per l'oligarquia i els sectors
més intelligents del franquisme.
Amb la "ruptura pactada" la burge-
sia pogué mantenir intacte en tot
moment no tan sols el seu poder social
sinó també el seu poder polític, el
seu Estat. Els ajuntaments -en aquells
moments cabdals-, l'Administració
de l'Estat, els aparats repressius i l'em-
presa pública, continuaren práctica-
ment en les mateixes mans de sem-
pre.

Entre 1976 i 1979, malgrat que
el felipisme fa tot el possible per man-
tenir i propagar la fal•ácia que el
PSOE és un partit d'esquerra, i men-
tre prediquen al poble que lluitaran
aferrissadament per les llibertats
polítiques, per la ruptura total amb
el franquisme, pels drets de les nacio-
nalitats oprimides per l'imperialis-
me espanyol, el cert és que, a poc a
poc, van renunciant a tots els prin-
cipis que de paraula diuen defensar.

Entre el 76 i el 79, el PSOE rebutjà
públicament el marxisme (un poc més
endavant el PCE faria el mateix amb

el leninisme) i abandonà tota mena
de mobilització de masses vers la
ruptura democrática.

Igualmente! PSOE acceptà ràpi-
dament la monarquia reinstaurada
pel general Franco, renunciant a la
lluita per la República i l'autodeter-
minació de les nacions oprimides per
l'Estat espanyol. El partit de Felipe
González fou depurat de tot element
autènticament socialista i republicà
que no acceptás la reconciliació amb
els feixistes reciclats (el mateix feia
la camarilla de Carrillo dins del PCE
amb tots els vertaders comunistes).

El PSOE, negociant amb els
Osorio, Suárez, Fernández Miran-
da, Fraga, Areilza, etc., es compro-
meté a ser l'avantguarda -enfront les
exigències populars de depuració i
democratització- en la defensa de l'a-
parat estatal franquista (sistema judi-
cial, exèrcit, ensenyament, policia,
administració).

González pacta el
manteniment dels aparats
d'estat de la dictadura

Els Felipe González (i després
els Carrillo, Gutiérrez, Camachos,

etc.), Guerres, Múgica Hertzog,
Lluch, Raventós... prometeren als
poders fàctics no demanar mai res-
ponsabilitats ni exigir depuracions
pels quaranta anys de crims come-
sos per la dictadura franquista en
contra del poble. L'exèrcit fran-
quista, els alts comandaments de
la Guàrdia Civil, de la Policia
Nacional, els estols de criminals i
torturadors de la Brigada Social,
podien estar tranquils: PSOE i
PCE serien la ferma muralla en con-
tra de les reivindicacions populars
que pugnaven per avançar vers una
auténtica democràcia. Per això,
aquell primer editorial a Democrà-
cia Proletaria de l'ú d'octubre de
l'any 1976, deixava ben clar
-enfront els pactes dels partits de
la pretesa "oposició democrática"
amb les restes del feixisme- quina
era la posició de principis dels revo-
lucionaris. A la página 4, exigíem:
"La dissolució immediata de tots
els cossos repressius de la dicta-
dura feixista (Brigada Social, Poli-
cia Armada, Guàrdia Civil, etc.);
la dissolució de totes les institu-
cions repressives del feixisme
espanyol (Tribunal d'Ordre Públic,
Consells de Guerra, etc.); la dero-
gació de totes les lleis que barren
el pas a la possibilitat de jutjar els
crims de la policia; la derogació
de la llei anti-terrorista i de les que
amaguen als ulls del poble les tor-
tures i crims comesos a comissa-
ries i quarters; l'exigència de res-
ponsabilitats per a tots els impli-
cats en actes de repressió en con-
tra del poble i que els seus autors
siguin jutjats per una auténtica
justícia popular; declarar fora de
la Ilei els partits feixistes i bandes
d'assassins que maten impunement
arreu de l'estat (GAS, PENS,
FUERZA NUEVA, GUERRI-
LLEROS DE CRISTO REY, etc.)".

Evidentment, ni el PSOE ni el
PCE (que anaven abandonant a les
totes la política de "ruptura" i
practicant cada vegada més la de
consens amb les forces "apertu-
ristes" del règim feixista) volgue-
ren saber res de les posicions
autènticament democràtiques dels
revolucionaris. Q

No al racisme esPanyol

No al racisme anticatalá

Racistes go home

ABC racista

Anson racista



Tres de juny de 1523: execució de
Joanot Colom, agermanat

La Germania a Mallorca
comença el 6 de febrer de 1521
quan el virrei Gurrea maná l'em-
presonament de set menestrals,
un d'ells Joanot Colom, que ben
prest foren alliberats per altres ava-
lotats. La radicalització del pro-
cés motiva que la direcció de la
Germania passás a mans de Joa-
not Colom (octubre de 1521) i de
la facció més intransigent, que
adoptaren mesures econòmiques
(abolició dels impostos indirec-
tes que gravaven articles de pri-
mera necessitat) i socials (alliberà
els esclaus, amb una política d'a-
franquiment) a favor de les clas-
ses populars, a la vegada que s'ac-
centua la violencia contra els
"mascarats" (membres d'esta-
ments benestants, fonamental-
ment nobles).

Cap de l'exèrcit agermanat que

s'enfronta a les tropes reials l'oc-
tubre de 1522, sofrí una gran derro-
ta en la que moriren més de mil
homes. Fracassada la revolta,
comença una ferotge repressió
amb condemnes, execucions,
incautació de béns, etc. La pre-
sió fiscal augmentà, la miseria s'es-
tengué, la població disminuí i s'a-
guditza el bandolerisme a tota l'i-
lla.

La sentencia contra Joanot
Colom maná que "sia degollat per
lo coll devant la Porta Pintada,
escorterat i los corters sian posats
a certs pilars fahedors, los quals
perpètuament se ha d'anomenar
los pilars de Colom, é lo cap de
aquell amb una llanterna de ferro
sia penjat a la Porta Pintada". I
allá el tengueren fins el 1820.

En memòria d'aquest menes-
tral mallorquí que Iluitá contra

l'explotació del seu poble pels esta-
ments privilegiats, l'any 1865
l'Ajuntament de Ciutat u dedica
una carrer, al qual denominaren
en espanyol, de "Juan Odón
Colom", una denominació que fou
rectificada l'any 1892 per la de
"Colón".

Des d'ERC volem reivindi-
car la recuperació de le deno-
minació "Joanot Colom" per a
l'actual carrer "Colom", ja que
els malentesos que genera la
denominació "Colom" no afa-
voreixen en absolut la recupe-
ració de la memòria d'un perso-
natge rellevant de la nostra prò-
pia història, a la vegada que ter-
giversa la voluntat expressada en
principi pels representants de
l'Ajuntament de la Ciutat de
Mallorca. Josep Serra. Esque-
rra Republicana. Q
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En Ricard Garriques, natural de Valèn-
cia, fa 12 anys que va obrir el Tallers
de Reparació de Cotxes Garrigues a
son Serra.

En Josep Joan Perelló, natural de son
Serra, juntament amb el seu  germà Fran-
cesc, regenta el Magatzem de Cons-
trucció Perelló a a la mateixa barria-
da. Aquesta magatzem fou obert pel seu
padrí, en Nof re Perelló, l'any 1890.

Els Germans Correa, naturals de Sevi-
lla, fa 15 anys que obriren la Cristalle-
ria Sa Vileta. Posen vidres i fan fuste-
ria d'alumini.

N'Isidre Ripoll acaba d'obrir l'oficina
d'AXA Mare Nostrum a sa Vileta.

La felicitat
"La ventura,cascú las pro-

cura".
(Refrany català de s. XV, a

"Tirant lo Blanc", cap 59).
"És ben difícil de descobrir

l'esséncia de la felicitat. Tots els
filòsofs estan d'acord a dir que
desitjar allò que no tenim ens fa
dissortats, i també que ens fa dis-
sortats de possek alió que desitjà-
vem. Per?) ningú no ha afirmat
encara que en la possessió
que desitjàvem es trobi la felici-
tat, o el plaer, o el benestar o tan
sols l'equilibri.

(Pierre Louys,1870-1925,
París).

"Quan hom diu que sap el que
és felicitat, hom pot suposar que
l'ha perduda".

"Prescindir de la felicitat és
el començ de la saviesa i el mitja
més segur d'atansar-s'hi.

(Máterlinck, 29-8-1862 a
Gant-6-5-1949 a Cannes).

"No cal entretenir-se gaire als
llocs on la nostra ánima ha estat
més feliç del que una ánima
humana sol ser".

"En les festes no ens adonam
que l'hoste que no hi convidam
mai, acudeix sempre a ocupar la
plaça de la felicitat esperada.

(Máterlinck).
"No m'agrada pas de ser feliç.

Quan sóc trist sent que no pot
durar, que qualsevol dia deixaré
de ser-ho i aquest sentiment m'a-
nima; però quan sóc feliç sent que
s'acabarà i això em desespera".

(Edmon Jaloux, escriptor
occità, 1878-1949).

"La felicitat no és un bé que

pot atresorar-se, és una manera
de pensar, un estat d'ànim.

(Daphne de Maurier).
"La primera condició de la

felicitat és que cascú es trobi satis-
fet d'ésser el qui és".

(Marc Valed Marçal, escrip-
tor llatí de Bílbilis, zona basco-
na, 40-104).

"Hi ha felicitat quan no exi-
gim res del demà i acceptam l'a-
vui, amb gratitut, allò que ens
porta. L'hora mágica arriba sem-
pre".

(Hermann Hesse, escriptor
alemany del s. XX.).

"Em quedí amb ella a soles,
sense més tercer que el vi,

mentre l'ala de la tenebra noc-
turna s'obria suaument.

Era una al.lota que si no la
tingués a la vora, joperdiala vida.

Guai de tu?- Ventura és pecat
aquest desig de viure?,

Jo, ella, la copa, el vi blanc i
la foscor

semblavem terra, pluja, perla,
or i assabetja".

(La Colla de la Coloma",
1022, Xàtiva, escrit per Ibn Hazm
de Còrdova, 994-1063, durant l'è-
poca de la dissolució del Khali-
fat en taifes).

"Amb la felicitat s'esdevé
com amb els rellotges, que els
menys complicats són els que
menys s'espatllen".

(Chamfort, 1741-1794).
"La felicitat és allò més barat;

per?) els substituts de la felicitat
són sempre cars i perillosos".

"Conèixer les coses que et fan
dissortat ja és una mena de feli-
citat".

"La Rochefaucauld, 1613-
80, París).

"L'oci en si, per força que hom
l'exalti, no fa mai feliç. Només la
lliure expansió de les energies crea
un sentiment de felicitat".

"El matrimoni no és pas un
ideal necessari des del punt de mira
de la felicitat. Aquells qui senten
la felicitat personal com a fita
suprema no solen casar-se".

(Keyserling, 1880-1942).
"Els qui volen viure en Crist,

cal que patesquin menyspreus
dels qui no hi volen pas viure, els
quals se'n riuen dels qui són
feliços amb l'Invisible i els fan:
"Au, però, qué et penses tu, poca-
lliga?. És que ho veus això en que
creus? És que algú ha tornat de
l'altre vida per contar-t'ho?...". Es
mofa de tu qui es vanta de tenir
alió que sí es troba a la vista de
tothom. Per?) guaita bé se té alió
que diu. Força i tira avant: guai-
ta bé si gaudeix de la felicitat de
qué pomposament parla".

(Agustí d'Hipona, actual Bona,
Algèria, a "Cogitationes", visqué
entre el 354-430, a les acaballes
de l'Imperi d'Occident).

"Ningú no és tan feliç com el
ver cristià, ni tan raonable... Amb
quin escàs orgull un cristià es creu
unit a Déu. Amb quina poca
abjecció s'iguala als cucs de la
terra!").

"Els estoics diuen: Entreu dins
vosaltres, hi reposareu; però no
és cert. Uns altres fan: sortiu afora
i cerqueu la felicitat en la diver-
sió i és pas veritat. Vénen les malal-
ties; la felicitat no es troba ni dins
ni fora de nosaltres; sinó en Déu
que és fora i dins de nosaltres".

(Blaise Pascal,savi i materna-
tic occità, 19.6.1623 a Clermont-
Ferrand-19.8.1662 París). 1-2

Na Catalina lbars, del Secar de la Real,
fa 14 anys que regenta la Perruqueria
lbanáiz a son Rapinya.

Na Xaro Ramírez, natural de Sevilla, fa
18 anys que regenta la Sabateria Irene
a son Rapinya. També té una botiga de
Modes a santa Catalina. Na Xaro és alta
i prima com les models. En la seva joven-
tut va fer desfilades de moda. A vega-
des l'han confosa amb na Charo López.

Fa 3 mesos que na Mercé Escandell ha
obert la Botiga de Moda Kolima a son
Rapinya.

En Jesús Collado i na Margalida Mar-
torell, són cunyats. Fa 24 anys que regen-
ten el Forn Sant Bartomeu a son Rapi-
nya.



1 ° 11211 de Mallorca  15 DE JUNY DE 1997 7  

Astúries, pàtria asturiana

La família Lloret, naturals de Catalu-
nya, regenten des de fa 9 anys la Mas-
ters Art Galerie a son Rapinya. Vénen
pintures als mallorquins i als alemanys.
El mes passat organitzaren una expo-
sició d'en Coll Bardolet a la Galeria Roma-
net de París.

Na Maria Arcas, natural de Múrcia, fa
mig any que ha obert la Sabateria Ale-
xandra a son Rapinya.

Llegim la publicació "RIMA",
del grup independentista astur
"Andecha Astur", amb seu a Xixón,
Uviéu,Llangréu, Avilés, l'Estrega,
Grau... Hi trobam notícies interes-
sants: us en faig una tria.

El Consell d'Europa s'ha inte-
ressat per la denúncia d'Adecha
Astur contra l'Estat espanyol per no
acceptar la candidatura que pre-
sentaren a les eleccions gatita
Sabeu per que Madrid la rebutjà?...
Dones car la presentaren en "hin-
gua asturiana". Visquin els drets
humans!

Segons Lali García, eu
d'Andecha Astur, el Secretad del
Censa «Europa 'demostràgrai
interts per la denúncia... que
prosperar i ser admesa a tràmit
Tribunal Europeu de ~a Humane
de La Haya". EI secretad oferí a
A.A. la collaboració dels serveis
jurídics europeus. Lali García con-
tinua: [la denuncia presentada]
entre en una nova fase que té en
compte la postura d'Andecha Astur
i aclareix de manera cada volta més
nítida, la necessitat d'acabar amb
les discriminacions contra la 'len-
gua asttut, atta i mantenir un
escrupt4 envers els drets
tius del ^Poble asturià, No
sentable de continuar la repress
ales persones segons lallengua que
parlin".

La Diada de la Nació Astu-
riana [nació que inclou Cantàbria
fins a Santander, el N.E. de Lleó i

alguna comarca del N.E. de Portu-
gal], començà a ser celebrada el 8
de setembre, amb unes 100 perso-
nes el 1991. El 1992: concert amb
400 persones, 1995: 500. 1996: 800
persones a Uviéu. Dones bé, sem-
bla que els colonitzadors espanyols
a Astúries s'estan posant molt ner-
viosos. El Partiú Asturianista (PAS),
regionalista (5% vots)ha acabat per
afegir-'hi. 1U, abans unitarista-
espanyola a Astúries ara és "astu-
rianista" un dia cada any [el 8 de
setembre]. El PSOE ara en la opo-
sidd, j a juga a duesbaralles. Elote-
sident del PP i del "Governet" auth-
m4a, Sr Marqués digué que aques-
tadiada era la de "la Santina" [Mitre
de Déu de Guadalupe] i no petate-
tria que esdevingués "l'Aberri
Eguna" asturià. Per fi, no hi man-
caren els del pou d'escurçons i sin-
dicat dd crim [periodístic], com és
ara l'espa-nyol Juan Vega, que es
dedica a insultar [típic recurs dels
qui no tenen millors raons] a tots
aquells que gosassin participar a la
Diada. Els espanyols, com de cos-

, tum, prínceps de la democracia
"bien entendida", van a la desespe-
rada cedro els drets dels pobles que
voldrien gauecidar.

Per roirlelalltat de "I'Astu-
rianu" és'potser,a hores d'ara, la
principal re ivindicació a curt ter-
mini del nacionalisme asturià. Aque-
lla llengua parlada per un terç dels
asturians i llocs rurals limítrofes
[prop de mig milió de persones],

fou l'idioma oficial del Regne d'As-
túries-Lleó fins el segle XV, en que
Castellà se n'apodera. L'asturià es
parlà fins a Badajoz fins el segle
XVII, després anà reculant fins a
les muntanyes de Lleó. L'asturià tot
i que disposa d'un periòdic escrit i
ata preparen la traducció de la
Bíblia sencera, no és ni cooficial.
No és ensenyat oficialment a les
escotes ni té drets legals ni jurídics,
o sia, es troba desprotegit. A més,
elpresenten falsament [comían amb
l'aragonés, també] com a "dialec-
te" del eastella sota el nom pelota-
tiu de "hable" [un terme paregut al
despectiu "patois" del francés].
L'astuta és un idioma romànic més
atitti'llue el castellà fel castellà és
l'asturlit parlat pels bascons que bai-
xaven a repoblar la futura Caste-
lla] d'arrels culturals celtes.(*)

En fi, a aquests companys i com-
panyes d'Astúries els desitjam allá
millor, o sia, la llibertat de
ri de les Tenebres (oficialment ano-
menat "España". JAUME TALLA-
FIERRO

(*) Si voleu rebre gratis el but-
Iletí "Puxa" d'Andecha Astur a
casa, sols cal que poseu el vostre
nom, adreça i codi postal i que ho
envieu a una de les adreces d'aquest
grup independentista,com ara:

Puxa
Cai Llangreu,10-2
332006 Xixón-Astúries
Tlf. 535342

Na Fontsanta Consuegra, natural de
Petra, regenta des de fa 2 mesos el Bar
Sebes a Son Xigala de sa Vileta.

Les germanes Cabot, naturals del Terre-
no, fa 3 anys que regenten el Magat-
zem son Xigtda a la Vileta. Vénen de
tot pels animals de companyia i per l'a-
gricultura. També tenen perruqueria de
cans.

En Pau Vázquez, natural del Brasil, fa
5 anys que regenta el Bar son Pacs a
son Rapinya.

En Josep Lluís Pons, natural de Ciutat,
fa 17 anys que regenta el Rent a Bike
sant Agustí. Lloga motos de gran cilin-
drada.

El matrimoni Riera-Tous, naturals d'El-
vissa, fa 30 anys que regenten el Forn
Sant Agustí, a la mateixa barriada.

N'Antoni Bonet,natural des Pillan, fa 27
anys que regenta botigues a Cala Major.
Actualment regenta la botiga Electro-
domèstics Bonet.

En Pere Martínez i en Francesc Gil,
regenten des de fa 32 anys els Tallers
Nord a sa Vileta. Treballen l'alumini i
fan cerralleria artística.

En Ginés García,natural de Múrcia, fa
35 anys que obrí la Fusteria García a
Génova. Fou la primera fusteria de
Mallorca que començà a reciclareis resi-
dus en forma de briqueta per fer foc.En
Ginés fou president de l'AAVV de Géno-
va durant 12 anys.

N'Águeda Mayol,natural de ses Cade-
nes,fa 22 anys que regenta la Joieria
Mónica a filetes.

En Joan Montalvan, natural d'Andalu-
sia, regenta des de fa 8 anys el Bar Tívo-
li II a Cala Major.

N'Emeteri de la Concepció, natural de
l'Amanecer, fa 12 anys que regenta la
Botiga Bellnda a Cala Major.

La familia Ortiz, natural de Barcelona,
regenten des de fa 7 anys la Tintore-
ria Lider Net a son Rapinya.



  

IILÌ de Mallorca8 15 DE JUNY DE 1997

FI
4 nlloc de "guerra" és més propi dir

el seu nom: genocidi. Des de fa
  segles -molt abans de la desfeta de
1714 -, l'oligarquia hispana mai ha deixat
de cultivar els seus plans genocides con-
tra el poble català. Des de Felip II, els plans,
els contubernis i els dispositius secrets
-i públics- amb comptes d'anorrear la
llengua catalana han estat una constant de
la "Historia de España". L'anomenada
"Leyenda negra española" no era una Ile-
genda, sinó un denúncia dels crims con-
tra la Humanitat practicada pels monar-
ques -I' oligarquia- hispans. La voluntat
genocida contra Catalunya i contra la
llengua catalana mai ha estat inte-
rrompuda o canviada de signe. Al
moment present, aquesta voluntat cri-
minal continua amb el seu objectiu.

La setmana passada, 20.5.97, els par-
lamentaris del Partido Popular, com un sol
home, votaren contra la unitat de l'idio-
ma català. Parlamentaris catalans, és a dir,
del Principat de Catalunya, de València i
de les Balears, votaren contra la unitat de
la seva pròpia llengua! Descriure el pro-
cés seria fer una crónica de la guerra geno-
cida que manen contra nosaltres. Per supo-
sat, els mitjans de comunicació controlats
per l'oligarquia fan una ferotge campa-
nya per mantenir dins la ignoráncia a les
classes populars hispanes. Tenen la gosa-
dia de presentar la qüestió com el plante-
jament del dret polític dels "valencians"
a defensar la pròpia llengua contra l'im-
perialisme pancatalanista. Així, doncs,
segons aquesta teoria peregrina, el "valen-
ciá" seria una llengua totalment diferen-
ciada del català, i "las lenguas del Estado
serian cinco, a saber, el castellano, lengua
común de todos los españoles, el gallego,
el vasco, el catalán i el valenciano". Com
sabeu, aquesta vegada, el resultat de la vota-
ció els fou advers; amb la qual cosa, el
Parlament espanyol feia explícit el reco-
neixement de la unitat de la llengua cata-
lana.

Era una segona derrota de l'estratègia
de "secessionisme lingüístic" practicada
pel PP. Feia poc, el Tribunal Constitucio-
nal es pronunciava a favor del dret de la
Universitat de València a denominar indis-
tintament català o valencià a la llengua
dels valencians. A la sessió parlamenta-
ria del dia 20, el PP havia apostat deci-
didament per la línia més extrema i vio-
lenta, la qual es representada per En

Zaplana i els seus homes. En Zaplana
és el representant de la legalitat insti-
tucional autonómica valenciana, pedo
alhora és el principal agent del filibus-
terisme contra la legalitat que representa.
Les activitats mafioses d'En Zaplana són
coherents amb una ideologia plenament
feixista. Entén la política com un pur
exercici de la voluntat del més fort. És
el principi de la voluntat de Poder nietzs-
cheana. Ell mateix, en persona, es sent
com un home tocat pels déus. Constata,
per pròpia experiència, que com més fa
servir els mètodes feixistes, més gran és
el seu poder. A llores d'ara es sent com un
petit déu de la "taifa" valenciana. N'Az-
nar i el seu equip de govern, en cap
moment, ha frenat l'espectacular cursad' a-
quest energumen, ans al contrari, li ha donat
ple suport. És el cas que els pensaments
de N'Aznar i d'En Zaplana són coincidents.
Ambdós són essencialment feixistes. Són
uns feixistes cínics. Cínics, perquè pro-
clamen la validesa dels principis
democràtics; feixistes, perquè no creuen
en aquests principis. Ambdós homes es
reparteixen el papers polítics de diversa
manera. N'Aznar ha de representar amb
cautela el paper de cap d'un partit "cen-
trista i liberal". A Europa, ha de donar a
entendre que el seu homòleg és el canci-
ller alemany En Khol. Per?) N'Aznar, en
cap moment, refrena l' ímpetus destructiu
d'En Zaplana, ans al contrari, dia 20 de
maig, fou tot el grup parlamentad que li
donava el suport. Al fons, és el batec de
la mateixa ánima. És el mateix combre-
gar. N'Aznar amb l'Abc, En Zaplana amb
Las Províncias. En Zaplana és l'agent de
N'Aznar al País Valencià. I la práctica geno-
cida d'En Zaplana a València és expres-
sió de la práctica de N'Aznar a tot l'Es-
tat.

El nacionalisme tou d'En Pujol és hos-
tatge dels pactes amb el govern de N'Az-
nar. En Pujol és tan feble que, davant la
brutal agressió del PP a la unitat de la llen-
gua, és incapaç de trencar els pactes de
govern. "Ara decidirem",deia  l'eslògan
convergent. Ara, amb desengany, es sen-
ten presoners de N'Aznar.

Els catalanistes tous estan aporuguits
davant les pràctiques feixistes i no saben
quina resposta s'ha de donar. El naciona-
lisme més dretà - més tou - és disposat a
rebaixar encara més les reivindicacions
catalanes a fi ja afecte de "encalmar" l'ex-

citació del nacionalisme espanyol. Se sen-
ten febles davant el gran Poder de les Espa-
nyes. Veuen els espanyols com uns gegants
i a ells mateixos com uns nans.

Certament, l'oligarquia hispana, com
sempre, és hegemónica i controla els prin-
cipals mecanismes de Poder. Però el que
motiva aquest escrit és mostrar el procés
de decrepitut de l'oligarquia espanyola.!
aquestes mostres es manifesten a la recent
confrontació sobre la unitat de l'idioma
català. El feixisme és una aventura cap al
buit i el no res. El feixisme és un recurs
desesperat per tal de no perdre el poder;
és l'intent d'un malalt per defugir l'es-
tat de prostració. De fet, les maniobres
feixistes de N'Aznar i En Zaplana mos-
tren el seu poder i alhora la seva feble-
sa creixent. Les campanyes d'exaspe-
ració de l'Abc, Las Provincias i la COPE
són expressió d'aquesta feblesa. Són
pures campanyes d'intoxicació orques-
trades per tal mantenir les classes popu-
lars dins el pou de la desinformació per-
manent. La desinformació i la intoxica-
ció de les masses és una práctica conna-
tural amb l'oligarquia. És com una mena
de baròmetre polític: com més afany d'ex-
citació mostren els seus mass-media, més
propera senten l'amenaça del seu fracàs.
Vegeu el patriotisme abrandat que varen
supurar als anys anteriors a la desfeta del
98. Ara, si escupen tant d'anticatalanis-
me, hem d'entendre que, en realitat, creuen
que els falla el seu programa de "España,
una, grande y libre".

Els intents barroers que practiquen
contra la llengua catalana mostra la ver-
tadera estatura moral i intellectual de l'o-
ligarquia hispana i dels seus aliats. S'han
cregut obligats a encetar una guerra lin-
güística que els portará -els porta ja ara-
a la perdició. En contra del que pensen
els tous, hem de dir que el nacionalis-
me hispà és feble i el català és fort. La
guerra de la llengua ha mostrat la seva
condició de guerrers decrèpits. La gue-
rra els ha empés -Aznars, Zaplanas- per
un camí sense retorn. No poden fer res
per aturar el seu descrèdit a dins i a fora
de l'Estat. A més a més, han deixat al
descobert els collaboradors ocults en
la seva guerra bruta.

Ànimes feixistes que són han fet un
càlcul erroni de la realitat. Han perdut la
batalla del T. Constitucional i la del Par-
lament. No se'n volen adonar que tenen

la guerra perduda. A l'interior de l'Estat,
els seus 40.000 filòlegs callen. Odien la
llengua catalana, però no es veuen en cor
de sostenir l'existència d' un "valenciano"
com a llengua diferenciada del catalá. Les
Universitats hispanes callen; però el seu
silenci és cómplice i les desprestigia davant
la comunitat lingüística internacional. Les
Universitats catalanes sense excepció
(PPCC) s'han pronunciat per la unitat de
la llengua (ara, segons sentència de Alt
Tribunal, al País Valenciá, la  llengua es
pot denominar indistintament "valencià"
o "català"). També han desprestigiat el Rei,
la Casa Reial i els consellers del Rei. La
Casa Reial, en efecte. donava el vist i plan
a les demandes d'una fantasmagórica
"Acadèmia Valenciana de la Llengua", ins-
titució sense cap lligam amb el món cul-
tural i lingüístic valencià. Els grans savis
hispans de les "dues cultures" com En Martí
de Riquer queden a la destapada com a
deslleials que són (En Martí de Riquer,
professor del Rei, numerad de la "Real
Academia de la Lengua", premi "Prínci-
pe de Asturias", no ha tingut res a dir sobre
la guerra de la llengua). Els Aznars i els
Zaplanas fan com si la guerra pel "valen-
ciá" fos un assumpte intern de l'Estat espa-
nyol ( Es més, diuen "no voleu brou?, i
dones tassa i mitja". Ara han decidit publi-
car una versió del BOE en "valensiano").
No se'n adonen que provoquen un escán-
dol internacional. La romanística mundial
no se' n pot avenir d'aquests intents de mani-
pulació per part de Govern espanyol. Els
governs i les institucions dels paisos d'Eu-
ropa i de Nordamérica tenen una gran sen-
sibilitat sobre aquests temes de la llengua;
en tenen una gran experiència. Són ridí-
culs els gestos lingüístics de N'Aznar per
a països com Gran Bretanya, Holanda, Bél-
gica, Suïssa, Alemanya, Noruega, Suécia,
Finlàndia, Dinamarca, el Canadá, els Estats
Units, Irlanda. Aquests països fa temps que
varen trobar solucions que respecten els
drets humans de les minories lingüístiques.
Els Aznars i els Zaplanas no poden fer res
per intentar manipular l'opinió pública d' a-
quests Estats. Per a aquestes nacions, els
seus governs i la seva premsa, España
(Spain) continua tenint aquell rostre gro-
tesc de sempre.

Si el "valensiano" és una Ilengua, on
és la seva gramática, els seus diccionaris,
els seus professors, els seus escriptors, les
seves publicacions? Els escriptors valen-
cians escriuen segons les normes fabria-
nes. Realment, es fan estimar aquests
espanyols.

L'esperit reptiblicá

N'Aznar i En Zaplana, el feixisme encobert
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA

FERRETERIA SA VILETA PARC
Electricitarliantemeria*eines *ek.

Correr de Matamusinos,2

Tlf. 798361 Sa Vileta

Mallor quí!

La llengua catalana, pròpia de les Mes Bale-
ars, és oficial a Mallorca. Els teus fills tenen
el dret i el deure de saber-la. Exigeix escoles
catalanes al teu poble o barriada.  



Són els alumnes i les professores de la Guarderia "Los Pitufos" a son
Rapinya.

Són els amos i els empleats del Taller de Joieria Juan Sánchez a son
Rapinya.

Equip del "Bolla Blava" de petanca. Juguen a preferent i tenen la seu social
a la Cafeteria son Roca.

En Maties Gual del Club de Cavallistes so n'Anglada, que té al seu a la
Cafeteria son Roca, en el Raille de l'estiu passat a son Roca.
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Mal clergat i beateria cruel
"El "clergat" prengué el seu nom del mot grec "kleros",

que vol dir, en general, la "part que li toca a un en sort", i
que havia pres el sentit especial jurídic de participació en
una herencia".

("Estudi de la Història", Arnold Tonynbee, historiador
del s. XX).

"Jesús parla a la gent dient: A la cadira de Moisés hi ha
els escrivans i fariseus. Feu com us diguin, però no els imi-
teu, car ells són dels qui diuen però no fan. Lliguen pesats
preceptes de molt mal portar i els carreguen a les espatlles
de la gent, però ells ni mouen un dit per ajudar ningú. Tot
ho fan per fer-se notar. Es posen vestits ostentosos i es fan
els sants devots, és colloquen als llocs d'honor als convits i
reunions religioses, i els agrada que els saluden per les pla-
ces i els diguin "mestres"...

Ai de vosaltres, escrivans i fariseus,  hipòcrites, perquè
ni entrau ni deixau entrar als qui voldrien conèixer Déu...

Ai de vosaltres, hipòcrites, que feu monuments als pro-
fetes i homenots de bé i adornau els mausoleus dels justs, i
deieu: "Nosaltres no els hauríem pas fet mal"; per() vosal-
tres sou com els pares vostres, que mataren als profetes.

Serps, rala d'escurçons! Com podreu deslliurar-vos dels
càstig etem de l'infem?...".

(Gaudiu Ilegint el passatge complet de l'Evangeli segons
sant Mateu 23).

"Dignes, foll, has vist un home que sia orat?
Respongué que ell havia vist un bisbe qui tenia a sa taula

molts gots e plats e moltes plates d'argent, e tenia a sa cam-
bra molts vestits e gran I lit, e en ses caixes molts diners; e
en la porta de son palau hi havia pocs pobres".

"Llibre d'Amic e Amat", Ramon Llull, doctor il.lumi-
nat, 1235 - 1316, Mallorca).

"Es que pot haver res més inic que quan homes dolents
i carregats d'innombrables mals són afalagats per ço mateix
de qué caldria castigar-los i que per les causes de qué ni el
portal de l'església no deurien traspassar, per aquestes enca-
ra ascendeixen a la dignitat sacerdotal?. I com cercarem enca-
ra, dis-me, la causa de l'ira de Déu, mentre que oferim uns
afers tan sants i paorosos a homes malvats i gens dignes,
perquè els malmenin?... I no sols no s'hi deturen, ans hi afi-
gen noves insensateses majors; ja que, a més d'escollir els
indignes, bandejen encara als aptes... I ho fan perquè el ramat
de Crist no pugui trobar conhorts a cap banda, ni alenar. No
és aixe, digne de mil llamps?... Això és, si fa no fa, igual que
si un pi lot tenia dins la nau ja engolfada pirates navegant
amb ell, els quals continuament i tothora conspirassin con-
tra d'ell i els mariners i passatgers...".

(Joan Crisóstom, 350-407, pare de l'Església, a la ciutat
de Constantinoble).

"...que en la práctica, sinó que es trepitja per molts dels
qui l'haurien d'ensenyar, jo en só, desgraciádament, una prova
bona i viventa. Per qué s'ensenyen les Obres de Misericór-
dia, si s'han de practicar al revés?".

(Mossén Jacint Verdaguer, 22-8-1897, "Siti per fam").
"(Luter) demostrà per qué la religió tendia a enrancir-se

i per que l'oficialitat tendia a autoconservar-se en lloc de con-
servar una religió crítica, tant de si mateixa com de l'oficia-
litat. La raó n'era que ell albirava els processos que erosio-
naven i corroïen el cristianisme dins el cor de cada indivi-
du".

("Luter", James Atkinson, 1968).
"Els mancats de discerniment... plens de desigs terrenals,

aspiren a les recompenses celestials. Pronuncien sonores parau-
les i practiquen elaborats ritus l'objecte dels quals són el plaer
i el domini".

("Bhagavad Gita 2:42, l'Índia, s. IV-II a.C.).
"Me'n vaig a les muntanyes a cercar els meus germans

Crists, els Crists crucificats... que Déu ens deslliuri dels mis-
sioners, car ens ensenyen un Déu cruel i sense pietat".

(Felipe Guaman Poma de Alaya, gran descendent dels
inques).

"No és veritat que un mestre qui recita allò que ell mateix
no entén, per més escrupolós que sigui a repetir verbalment
tot el que ha rebut, fa la impressió que té el gel als llavis i
dóna trossos de gebre als seus oients en comptes de raigs
càlids?" "... també els nostres clergues són tal com els nos-
tres fidels. Ja que, parlant ordinàriament, no poden ser d'al-
tra manera si surten de cristians que en les cerimònies sagra-
des potser mai no han entes res i hi han intervingut com

espectadors estrangers presents en una escena on no saben
ben bé qué hi fan els sacerdots".

("Les cinc plagues de l'Església", Antoni Rosmini, 1797-
1855, capellà liberal i patriota de la Renaixença italiana):

"Gents raonables":
Molts d'homes hi ha qui es vanten
d'haver vist l'amor, e conegut
bon pas d'amors escrit en llur escut:
no l'han sentit e de sos fets s'espanten".
(Ausiás Marc, "el gran català d'amor Mestre", 1397-1459).
"Martin (L.King) creia que el cristianisme "blanc" no hi

havia pas actuat conforme amb les pròpies ensenyances.Tan-
mateix, mon marit considerava que no era l'ètica cristiana
alió que calia refusar, ans els qui no havien sabut complir les
normes cristianes, devien, per mitjà de l'amor, ser duts a la
germanor, per llur pròpia redempció, arnés de la nostra. Creia
de debò que els negres tenien una gran avinentesa per a redi-
mir el cristianisme d'Amèrica".

(Coretta Scot King, "Ma vida amb Martin Luther King",
biografia escrita per la vídua del líder negre dels drets cívics).

"Abraç una Església plena de blat i palla. Amb la Parau-
la i la disciplina del Senyor esmén els qui puc, i toler els qui
no puc esmenar... No podem negar que n'hi ha un fum, de
dolentots, i tants que els bons queden com invisibles, tal com
el gra queda cobea de palla dins l'era. Qui guaita l'era pot
creure que tot hi és palla. Imagina't:un home inexpert, creu
que els bous no hi fan res, ni els qui suen sota la calor de l'es-
tiu per a bater-ho tot plegat; peló hi és la massa del gra que
cal netejar. Llavors apareixerà l'abundor de blat amagat sota
el munt de palles.Vols trobar,ara, bona gent? Sies bo i en tro-
baràs".

(Sant Agustí, Hipona,Nord d-África,354-430, "Cogita-
ciones").

"La paraula "bisbe" ("episkopos" en greg) originàriament
volia dir pastor principal, el més avençat en la fe, l'home qui
donava sa vida per ses ovelles en temps de persecució. Ara
és algú amb certs coneixements acadèmics, escollit per homes
qui sovint ells mateixos no són fills (espirituals) de Déu.

Encara abans del meu arrest, tots els nostres bisbes orto-
doxes, tret d'un, havien claudicat front a les acusacions del
règim comunista. El bisbe reformat feu igual. Ara lloen el
sistema i denuncien Ilurs ovelles.

Així,doncs,els termes " sacerdor,"pastor","església","cris-
tiá", "jueu","creient","fe","art" han canviat totalment de sig-
nificar.

(Richard Wurmbrand, pastor reformat de la minoria ale-
manya torturat llarg temps en presons nazis i comunistes de
Románia).

"En una ciutat hi havia un bisbe qui era contrari al seu
i per la malícia i deshonestedat del bisbe, i pel mal

exemple que donava al seu capítol i gents d'aquella ciutat,
se seguia molt de mal, i es perdia molt de bé que fóra si el
bisbe fos qui ésser devia, segons la doctrina de Jesucrist en
donà als apòstols i seguidors. Un dia el bisbe feu una gran
injúria i tot seguit anà a cantar missa. En tan gran abomina-
ció tengué un canonge el falliment que el bisbe feia, que eixí
d'aquella ciutat, i anà a participar amb els pastors en els bos-
catges i digué que millor era estar amb els pastors qui guar-
den les ovelles dels llops que amb el pastor que ses ovelles
mata i dóna als llops".

("Llibre de les Bèsties", Ramon Llull, "català  de Mallor-
ca".

"... La llei ensenya en el que segueix que el sacerdoci és
quelcom que vé de Déu i no pas dels homes"...

Si sents dir d'algú que s'anomena sacerdot que sa vida
és delicada, que escampa perfum i color bona, com és el cas
de molts qui s'engalanen amb lii i porpra i s'engreixen en
taules esplèndides, beuen vins exquisits i es perfumen amb
els millors perfums i tota la resta que és considerat agradí-
vol segons el gust corrent dels qui cerquen els plaers de la
vida, d'aquest podrás ben dir, conforme l'Evangeli, que s'han
de mirar els fruits, no hi reconeixes pas l'arbre del sacerdo-
ci pels seus fruits. (Lluc 6:43)".

("Vida de Moisés",Gregori de Nissa, Asia Menor, 335-
395).

"L'evangelització en Ilenguaestranyaés un costum detes-
table, pemiciossísim i destructor de la fe...".

(Conclusions de l'Assemblea de la Lliga Espiritual de la
Marededéu de Montserrat,1919). II



Pintades nazis en els mostradors de la llibreria Faristol
El Bloc Jaume I de Castelló ha

fet pública la seva protesta per les
pintades amb signes nazis que han
aparegut als vidres dels mostradors
de la llibreria Faristol de la capital
de La Plana. El Bloc assenyala en
una nota de premsa que "no és cap
casualitat" que l'agressió hagi estat
precisament contra la Ilibreriaespe-
cialitzada en llibres en català, per-
qué, afegeix, "per aquests grups de
feixistes el seu odi habitual a la cul-
tura s'hi afegeix un odi particular-
ment intens contra la Ilengua dels
valencians". En la seva nota, el Bloc
Jaume I constata que darrerament
se produeixen actuacions de signe
feixista a Castelló, "des de pintades a edificis significatius, fins a agressions a joves caracteritzats per la defen-
sa de la Ilengua i per les seves actituts progressistes". Foto: Vicent Gamir  
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Na Pilar Giménes, natural de Génova,
fa 8 anys que regenta el Bar can Damià,
al carrer dels reis de Génova.

Fa 20 anys que n'Antoni Martorell regen-
ta el Restaurant Can Gonzalo de Géno-
va. Fou el primer restaurant del poble,
obert pel seu oncle Gonzalo Esteva fa
devers 40 anys. Un lloc especialitzat amb
els caragols, i el pa amb oli amb pernil.
El preu mig del menjar és de 1500 ptes.

Fa 15 anys que en Joan Nicolau és e
director de l'Escola Pública de Géno-
va i 24 que hi fa de mestre. Es una esco-
la castellana que compleix amb el decret
de mínims de català establert per la llei.

220 alumnes (alguns de Calamajor) i 14
mestres.

Na Giséle Dupiat i el seu fill Cedric, natu-
rals de l'Occitánia, regenten des de fa
un mes el Restaurant Gaby's a Géno-
va.

Fl
jls darrers dies del mes d'abril

va tenir lloc a Washington la
  reunió de Comité Interí (orgue
executiu) del Fons Monetari Interna-
cional i del Banc Mundial. En l'infor-
me oficial presentat uns dies abans d'a-
questa reunió s'assenyalava: "La nego-
ciació mitjana dalia dels mercats de
canvi ha passat de 200.000 milions de
dòlars (29 bilions de pessetes) a mit-
jans dels '80 a 1,2 bi I ions de dòlars
(174 bilions de pessetes) en l'actuali-
tat. Aquesta xifra equival al 85% de
les reserves de divises de tots els bancs
centrals del món".

Per fer-se una idea, aquest volum
diari de transaccions financeres equi-
val a la producció de béns i serveis
d'un país com França durant tot un any.

En aquest dispositiu especulatiu,
juguen un paper fonamental els ano-
menats "fons de pensions". Només tres
d'aquests fons mobilitzen cada dia més
dòlars que totes les reserves dels bancs
centrals dels set països més industria-
litzats (el G-7).

Aquest gran creixement i l'espe-
culació financera, és considerada pel
FMI. "com una de les facetes més posi-
tives de la mundialització económi-
ca, perquè aconseguirà disciplinar els
governs, forçarà una pujada de les pri-
mes de risc (tipus d'interés) i un ajus-
tament al tipus de canvi (devaluació),
i els obligará a adoptar polítiques
econòmiques apropiades...".

Está molt clar, doncs, que el FMI
i el BM, propicien el desenvolupament
i l'especulació financera, ambels efec-
tes destructius que això implica damunt
l'economia productiva i els serveis
socials de tots els paYsos, i considera
que "els poder dels mercats" obligará
a tots els països a posar en marxa les
conegudes polítiques d'ajustament per
ser "atractius" a n'aquests monumen-
tals fluxos de capitals especulatius. Són
les polítiques que, en nom del control

de déficit públic, imposen les retalla-
des pressupostàries, les privatitza-
cions, la destrucció dels sectors pro-
ductius de l'indústria i l'agricultura, la
congelació salarial, la destrucció de
l'ensenyança, de la sanitat, dels siste-
mes públics de pensions i de l'Asse-
gurança Social.

Pel Fons Monetari Internacional
(FMI), una de les majors preocupa-
cions, és l'efecte que pugui tenir damunt
els "mercats" l'incertesa de l'entrada
en vigor de la moneda única europea.
En aquest sentit, el FMI se mostra favo-
rable a una certa flexibilitat dels cri-
teris de "convergencia" del Tractat de
Maastricht: "Es preferible relaxar la
política monetària, encara a risc que
repunti lleugerament la inflació i fle-
xibilitzar la interpretació de criteris,
abans que un retard de l'euro... un ajor-
nament de la moneda única provoca-
ria turbulències en els mercats".

L'incertesa de la moneda única está
provocant una apreciació del dólar dels
EE.UU. -refugi de capitals especula-
tius- fins a cotitzar (amb data de 28
d'abril de 1997)a 1,72 mares (145 ptes.),
que es la cotització més elevada des
de principis de 1994", (i s'espera que
arribi fins els 1,80 mares), cosa que
preocupa al govern deis EE.UU. pels
efectes negatius sobre la seva balança
comercial (increment de les importa-
cions, sobre tot procedents del Japó i
dificultats per a les exportacions per
l'encariment relatiu de la seva mone-
da). Recordem que EE.UU. és el país
amb major deute externa del món, acu-
mulant un volum de 1,2 bilions de dòlars
de deute exterior (174 bilions de pes-
setes).

Per?) més enllà de l'efecte sobre
"els mercats", l'FMI tem les conse-
qüències polítiques que es derivarien
de l'ajornament de l'entrada en vigor
de la moneda única, que seria entes
com una derrota dels governs euro-

peus davant la resistencia dels seus tre-
balladors (Bélgica, Alemanya, França,
etc.).

Sota la pressió dels EE.UU., els
ministres de finances europeus de le-
nomenat G-7, acordaren coordinar-se
per tal d'evitar una major apreciació
del dólar i per això es "compromete-
ren a aplicar noves reformes en el seu
mercat de treball per tal de crear més
llocs de feina".

Això aclareix, una vegadamés, que
el projecte de Maastricht está total-
ment subordinat a les necessitats del
capital especulatiu, el qual destrueix
les bases mateixes de l'economia, de
la indústria de l'agricultura, de la sani-
tat, de l'educació, etc.

Això aclareix que les anomena-
des reformes del mercat de feina, per
aprofundir "la seva flexibilitat", com
la que a l'Estatespanyol acaben de subs-
criure els dirigents sindicals amb la
CEOE, amb importants resistències en
el si dels sindicats, formen part de la
política marcada per l'imperialisme nor-
damericá en benefici del capital espe-
culatiu, d'efectes destructors.

La ressisténcia contra aqueas plans
destructors de l'imperialisme, consti-
tueix una necessitat per a la super-
vivencia de la classe obrera, amb els
seus drets, per a preservar les bases
mateixes de l'economia i la civilitza-
ció. El combat contra la integració de
les organitzacions sindicals en aquests
plans és una tasca central dels mili-
tants obrers de totes les tendències. La
recuperació dels sindicats com a orga-
nitzacions al servei dels treballadors
per a la seva emancipació, significa
ajudar a organitzar el combat polític
per la independencia i la democràcia
dins els sindicats, contra la seva asso-
ciació a la implicació als plans des-
tructors de l'imperialisme, com són la
Reforma Laboral i el Pacte de Pen-
sions.

N'Eduard Perotti i na Dina Salomó regen-
ten des de fa un mes el Bar El Nido de
Pepe a Porto Pi.

Fa 3 mesos que en Xavier Roca, de Ciu-
tat, ha obert una Botiga de Cent a Mari-
vent. Just davant cal rei.

En Manolo Mera, de Tarragona, fa 3
mesos que ha obert el Magatzem de
Rafne a Cala Major. Comerzialitza  elec-

trodomèstics i mobles de segona mà.

En Manolo és artista i ara pren part (com
a oficial de la Guàrdia Civil) a un serial
que sortirá per la televisió alemana
aquest estiu. També és pallasso i tira el
tarot.

En Vicente Pozuelo, natural de  Caste-
lla, fa 16 anys que regenta el Bar Tauro
a Cala Major.És un bar del Mallorca.

Els plans destructius de
l'imperialisme nordamericá
PERE FELIP I BUADES



Sardenya
La llegenda diu que en èpoques

molt remotes, Sard, fill d'Hèrcules,
va arribar a una illa del Mediterrani...
Des d'aquell moment aquesta illa s'a-
nomena Sardenya. De fet es conei-
xen molt poques coses sobre els antics
pobladors de l'illa; sembla que eren
de procedencia bereber (shárdenas).
Més tard hi varen arribar íbers i cel-
tíbers procedents de la Illes Balears.

L'illa de Sardenya está situada al
bell mig del Mediterrani, lloc idoni
pera patir totaclasse d'invasions: feni-
cis, cartaginesos, romans, vàndals,
bizantins i musulmans varen anar pas-
sani per l'illa en èpoques diverses. El
segle XIV, concretament l'any 1323,
hi arribaren els catalans dirigits pel
que seria al cap de pocs anys comte-
rei Alfons III de la confederació cata-
lano-aragonesa. Alfons III respectà
la llei de l'illa "Carta de Logu", vigent
fins l'any 1827 i fins i tot la traduí al
català, convertint-la en llei de tot el
regne autónom dependent de la con-
federació catalano-aragonesa. La
dominació catalana de Sardenya va
durar dos segles, i encara que com-
parada amb el posterior absolutisme
exercit per Castella fou suau, no deixà
mai de ser dominació, i quan hi van
haver revoltes les va reprimir com tot
conqueridor de totes les èpoques.
Testimoni d'aquell temps és la ciutat
d'Alguer i territoris circumdants, on
hi ha 18.000 catalanoparlants. De fet
no parlen el mateix català que nosal-
tres, sinó el català del segle XIV
influenciat pel sard i darrerament per
l'italià. Existeix un Centre d'Estudis
Algueresos, molt interessat a mante-
nir contactes amb els Països Catalans.

L'any 1479, quan Castella es va
annexionar Catalunya i Aragó, Sar-
denya també va patir les conseqüèn-
cies, que varen durar fins el segle
XVIII. Amb l'arribada dels piamon-
tesos i la unificació italiana comença
el moviment autonomista sard.

Sardenya, avui, és una "regió" amb
Estatut d'Autonomia especial que
pertany a la República italiana, una i
indivisible segons l'article 5. de la
seva Constitució.

Sobre l'illa hi viuen 1.500.000
sards i en podem trobar un bon mig
milió repartits pel món. L'emigració
és molt forta a causa de la precària
economia sarda, essencialment agrí-
cola. A partir dels darrers anys de la
década dels seixanta s'ha anat is-
tallant a l'illa refineries de petroli i
indústries derivades d'aquest, per?)
apart de pollució, pocs beneficis dei-
xen a la gent de Sardenya. Darrera-
ment també hi ha hagut una gran inva-
sió turística completament controla-
da per les multinacionals. Els joves,
sobretot els que surten llicenciats de
les dues universitats sardes, no tenen
cap esdevenir en el seu país, i són ben
conscients que quan acabin els seus
estudis hauran d'anar a provar fortu-
na a altres terres, cosa que provoca
un desinterés total pel coneixement

de la seva llengua i la seva cultura.
La llengua, el sard, és reconegu-

da per l'Estat italià, però malgrat que
"el 85% de l'illa parla sard, no defen-
sa la seva Ilengua", com diu Sergio
Salvi. La llengua sarda está dividida
en molts dialectes, encara que n'hi ha
dos veritablement importants: el cam-
pidanés, parlat al sud, i el logudarés,
utilitzat al nordest. Mussolini va impo-
sar la "romanització" forçada de l'i-
lla, però també l'actual Estatut d'Au-
tonomia atorgat per l'Estat italià, enca-
ra que no d'una forma tan violenta,
oblida completament que existeix un
idioma sard i que els sards tenen tot
el dret d'aprendre'l a l'escola, per
exemple. L'any 1971 es va crear l'As-
sociació en defensa de la ¡lengua i de
la cultura sarda, amb l'objectiu prin-
cipal d'intentar unificar el sard, cosa
encara no resolta.

Del Partit d'Acció Nacional creat
per Garibaldi l'any 1919 en va sortir
el Partit Sard d'Acció. Era tot just aca-
bada la Primera Guerra Mundial, on
per cert havien mort 30.000 sards, i
els ànims estaven molt caldejats. El
govern italià havia volgut utilitzar el
que quedava de la Brigada Sásser de
Sardenya, per assegurar l'ordre públic
al nord de l'Estat, cosa que no va acon-
seguir.Va ser en aquells moments quan
es va celebrar el primer congrés del
Partit Sard d'Acció, on hi van assis-
tir 50.000 militants. En els primers
moments posseïa dos diaris, un a
Càller (capital) i un a Sásser, i tres
diputats a Roma. Des dels primers
moments, però, subsistien a l'interior
del partit dues tendències: una mar-
xista, partidària de l'autonomia, i una
independent, sense massa planteja-
ments ideològics. La primera corres-
ponia més als intel.lectuals que havien
conegut Gramsci a Roma, la segona
als qui s'havien quedat al país. L'any
1949 es va produir una escissió, els
marxistes varen anar a parar al Par-
tit Socialista Italià i els independents
varen continuar fins que l'any 1968
es varen unir al Moviment Indepen-
dentista Revolucionari Sard
(MI RSA ), que té com objectiu prin-
cipal la independencia política i
económica sarda dins d'una Europa
dels pobles lliures. Acusa l'Estat ita-
lià de postfeixista, neo-piamontés,
reaccionari i autoritari.

Existeixen també dos Fronts
militars: el Front Revolucionari
Sard i el Front Nacional d'Allibe-
rament de Sardenya, el primer d'ins-
piració castrista i el segon que pren
molt com a model ETA. Un partit
federalista: Sardenya Lliure, i dues
publicacions al voltant de les quals
hi ha una serie d'independents pre-
ocupats pel moviment d'alliberació
sard: "Su Populu Sardu", de Sás-
ser, que va començar publicant en
sard i que- ara és bilingüe amb
tendencia a l'italià, i "Campo e
cittr, de Càller. Informe 1977 (Ed.
La Magrana)
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Políticament incorrecte (4)
PER JOSEP SERRA.
PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-MALLORCA

"Nacionalistes", "catalanistes", "independentistes", a
més d'un grapat de denominacions de to despectiu ("pola-
cos", "catalufos", etc.), s'han convertit en etiquetes per cata-
logar tots aquells ciutadans, associacions i partits polítics
que no tenen l'orella i el cervell orientats cap a la capital
d'Espanya.

En el cas dels partits polítics que tenen el seu referent
fora de la nostra pròpia terra no trobam que siguin habi-
tualment encasellats com a "centralistes", "espanyolistes"
o "colonials", com si el seu posicionament es trobás més
enllà del bé i del mal en la qüestió nacional i no es donin
per al•ludits quan, per exemple, es fa referencia als "nacio-
nalismes perillosos".

No hi ha nació -en la práctica- si no hi ha ciutadanes i
ciutadans que constituesquin una comunitat amb uns llaços
compartits de tipus econòmic, ètnic, religiós, lingüístic,
històric, etc. i vulguin dotar de dimensió política aquests
valors socials. En aquest sentit, tant el PP com el PSOE
comparteixen els valors constitucionals de "España, una"
en la més pura línia de negad() de les nacions catalana,
gallega i basca en el si de l'Estat espanyol. EU (línia Angui-
ta, uep!) tampoc es fa massa enfora d'aquest posiciona-
ment i proposa fondre les nacions històriques amb una des-
centralització de l'Estat que contemplaria el conjunt de les
comunitats "autònomes" actualment existents, com si Meli-
lla fos equiparable a la nació catalana, que ni tan sols és
reconeguda com a tal en la seva totalitat ni es planteja un
espai nacional per als Països Catalans en el seu conjunt.

Menció apart mereixen els denominats partits "nacio-
nalistes". UM, segons declaracions de la seva presidenta
a la premsa, és un partit de to monàrquic i defensor de la
unitat d'Espanya; de manera que si no es té en compte la
consideració de Mallorca com una nació ella tota sola, no
arriba ni tan sols al qualificatiu de regionalista, ja que la
seva presencia exclussiva a Mallorca el converteix en un
partit d'abast estrictament local.  Així i tot, representa una
línia conservadora de to liberal i prou respectuosa amb la
llengua i la cultura catalanes com  perquè sigui una bona
opció electoral davant el PP, una opció que valoraríem de
"digna" a hores d'ara per a la gent "de dretes" de Mallor-
ca.

El PSM és un cas molt més complex, ja que intenta
arrelar a Menorca i a Eivissa a la vegada que manté con-
tactes amb un partid regionalista  català com és CiU (opció

ti4C t_VAS 1- I ES-tro
Lza	 l'ABC", AhrrisEkt 1 -T45

'k--- It..crzA235
s +11,-1PRE. AtiricATA tiEs

molt més decent que la coalició d'UM amb Unió Valen-
ciana a les darreres eleccions al Parlament Europeu). És
évident que una part dels militants i dels simpatizants del
PSM tenen "in mente" el mapa dels Països Catalans, penó
la traducció d'aquest en la práctica política quotidiana es
dilueix en un discurs caracteritzat precisament pel fet que
no existeix, si feim excepció de les lloances cap a CiU
(també fetes des del sector més "progressista" del PP, per
exemple), la qual cosa explica el progressiu abandonament
de les posicions d'esquerra per part del PSM ("adequació
a la realitat social mallorquina", en diu en Sebastiá Serra).
Tant de bo que el PSM arribás aviat a tenir el supon elec-
toral i social que té CiU al Principat de Catalunya.  Llàsti-
ma, pero:), que CiU no tengui "in mente" el mapa dels Paï-
sos Catalans.

On anam a parar? Tenim ciutadanes i ciutadans que
podem qualificar de nacionalistes espanyols (i, per tant,
practiquen un nacionalisme perillós per a la nació catala-
na) majoritàriament en l'òrbita dels dos partits per ara majo-
ritaris: el PP i el PSOE-PSIB. Un nombre indefinit de nacio-
nalistes catalans i de nacionalistes espanyols en l'òrbita de
UM i de EU, i un nombre important de nacionalistes cata-
lans en el PSM tot i que com a partit encara no ha definit
públicament quin és el territori nacional i quin és el seu
projecte polític per a aquest mateix territori.

Vistes així les coses, ERC presenta un projecte carac-
teritzat per la concreció de l'espai nacional: propugnam uns
Països Catalans independents, una política social basada
en la solidaritat justa i la república com a forma de govern
característica d'un estat democràtic. I és per això que Esque-
rra Republicana s'estructura com un partit nacional, amb
presencia arreu dels Països Catalans.

ABC, un fastigós diari
filonazi i antisemita

(i, és clar, anti-catalá)
Al setembre del 1935 es desfermava la perse-

cució antisemita a l'Alemanya nazi.
El mateix mes en que n'Hitler i en Mussolini

reconeixen la dictadura terrorista d'en Franco,
novembre de 1936, l'ABC (a Sevilla llavors perquè
Madrid era republicà), ja qualifica els catalans de
"jueus", o sigui, de poble a exterminar, de ser pos-
sible.

Al mes següent llegim a l'ABC "Judío es Com-
panys -descendiente de judíos conversos, y no hay
más que verle la jeta para comprenderlo, sin nece-
sidad de más exploraciones en su árbol genealógi-
co" (20-12-1936).

El 18-12-1938, pr exemple, l'ABC publica "La
garra judía", signat per "Castilla".

El 3-4-1938 la premsa franquista acusa els jueus
de fomentar el catalanisme.

Mentre cau el front de l'Ebre (amb activa parti-
cipació de la Legió Cóndor nazi) i en plena crisi
deis Sudets i amb els jueus alemanys totalment ate-
rrits, l'ABC defensa les lleis antisemites deis nazis
(14-10-1938): Terroristes i hitlerians!

Són sols uns pocs exemples.
El racisme anticatalá fou general entre els fran-

quistes i adhuc entre prou espanyols d'esquerres
(lerrouxistes, stalinistes i faistes sobretot).

De fet, en Franco arribà a planejar, cas de la
victòria nazi, de deportar dos milions de catalans al
Rif i a d'altres colònies africanes per a colonitzar-
les a l'europea, alhora que repoblar Catalunya d'es-
panyols. En part ho féu.

I aquests de l'ABC, si arribás un altre Hitler, tor-
naven a ensenyar el llautó d'allò que són: nazis espa-
nyols disfressats de "neoliberals".

Arruix Anson i els seus sàdics psicòpates!.
Jaume Tallaferro. Q



El babador -s'expliea"al pon de l'arbrede 1 a placa
del pnble; primrr assaw de cultnrització de tu gent

-	 -no penanveni ni a la nobles(' ni a l'esglesia  
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA PLENA (III)

"La llengua i la Història són els botins més apreciats a
l'hora de sotmetre un poble" (Ángel Guimerà, 1847-1924)

ÉPOCA COMTAL (EDAT
MITJANA): 988-1131
3-988: El comte Borrell II, desvin-
culat dels extints carolingis, nega
vassallatge als reis capets de Franca:
Primera independència de Cata-
lunya. Poblament de Querol (Alt
Camp). Oliba Cabreta (mort el990)
pren els hàbits a Montecassino.
988-994: Ermengarda, contessa-
mare regent als comtats pirinencs,
en successió d'Oliba Cabreta.
990: Poblament de Claramunt
(Anoia), Ribes (Garraf). Repobla-
ment de Montbui.
991-1040: Hug, comte d'Empúries.
992-1017: Ramon Borrell I suc-
ceeix Borrell II al comtat de Bar-
celona.
994: Els fills d'Ermengarda es repar-
teixen l'herència.
994-1020: Bernat 1 Tallaferro
comanda Besalú.
994-1035: Guillem comanda Cer-
danya.
996: Poblament de Vilademajor.
998: Repoblament de Fontrubí
(Penedés).
ca.999-1001: Al-Mansur destrueix
Manresa.
999: Poblament de Valldossera (Alt
Camp).
1000: Poblament de Mediona (Pene-
dés). Saín III hereta Navarra i
Aragó.
ca. 1001: Rátzia sarraïna contra el
Penedés.
1002: Leif Ericsson, primer euro-

peu qui arriba a América (Tahuan-
timsuiu). Mor el dictador Al-Man-
sur.
2-1003: Ramon Borrell de Barce-
lona i son germà Ermengol I d'Ur-
gell ataquen els sarraïns a Albessa.
7-1003: Expedició sarraïna, amb
suport castellanolleonés contra
Catalunya. Arrasen Montmagastre,
Meià i Castellolí.
1004: Colonització de la Manresa-
na (Anoia).
1010: Comenc del desballestament
del Khalifat de Còrdova per divi-
sions internes. Assassinat del cali-
fa. L'eslau Mugahid, declara la pri-
mera taifa (Dénia-Balears). "Expe-
dició a Espanya": Revenja catala-
na contra el Khalifat cordovès, amb
l'ajut de Walih (cap del partit eslau),
9.000 catalans saquegen Còrdova.
ca.1011: Mor Sunyer de Pallars, el
succeeixen sos fills.
1011-1035: Guillem II, comte del
Pallars Sobirà (Nord).
1011-1047: Ramon III, comte del
Pallars Jussà (Sud).
1012: Colonització d'Aguiló i
Argençola (Anoia).
9-1015: Mugahid, de Dénia-Bale-
ars, conquereix Sardenya, llavors
independent.
1015: Colonització de Calaf
(Anoia).
1016: Entrevista entre Ramon
Borrell, i el comte castellà Sanl Gar-
cia, a Saragossa. Colonització de la
coma de Riquer (Anoia).

1017: Nova expedició guerrera de
Barcelona contra el Khalifat, en vista
de l'exit. Bon botí. Oliba és nome-
nat bisbe de Vic.
1017-1023: Regencia de la comtessa
Ermessenda sobre son fill Beren-
guer Ramon I, successor de Ramon
Borrell I de Barcelona.
1018-1028: Gestions a Urgell, fi nal-
ment Ermengol II d'Urgell ofereix
submissió feudal a Barcelona.
1018: La comtessa de Barcelona,
ajudada per les tropes normandes
de Roger de Taény, aconseguí d'im-
posar un tribut al rei de Denia-Bale-
ars, Mugahid.
1020: Colonització de Copons
(Anoia). Pisa i Génova foragiten
Mugahid de Sardenya.
1021: Colonització de Rubió
(Anoia). Berenguer Ramon I se
casa amb Sanca, filia de Sanç Gar-
cia de Castella. El net d'Al-Mansur,
elegit pels capdills eslaus de la Xar-
qia com a cap a Xàtiva.
1022: Ibn Hazm de Còrdova, des-
terrat a Xàtiva, escriu El Collar de
la Coloma, obra cimera de la lite-
ratura andalusí.
1023: Fundació del Monastir de
Montserrat.
1023-1035: Acaba la regencia i
Berenguer Ramon I governa de fet
Barcelona. Acords amb Guillem I
de Besalú i Guifré II de Cerdanya.
Sembla que aquest comte de Bar-
celona no fou gaire capaç.
1024: Colonització de Guissona
(Segarra).
1025: Església de Sant Joan: al seu
voltant neix Perpinyà.
1027: Colonització de Montfalcó
(Anoia).
Primera Treva de Déu documenta-
da: la de Toluges del Rosselló, en
assemblea popular presidida pel
bisbe Oliba.
1030-1040: Arnau Mir de Tost con-
quereix la conca de Tremp, el Mont-
sec i la Vall d'Úger (sud dels Pallars
Jussà i Nord de la Noguera).
103 1: El Khalifat de Còrdova queda
dissolt en reialmes de Taifes defi-
nitivament.
1033: Decret de pau i treva del Síno-
de de Vic per a protegir els merca-
ders.
1035-1068: Ramon I de Cerdanya.
Comerlo a cobrar "parles" (tributs)
a Lleida i Saragossa, noves taifes
musulmanes.
1035-1076: Ramon Berenguer I
succeeix Berenguer Ramon La Bar-
celona i Girona. Els dos germans
hereten (en submissió a Barcelona).
1035: San, la Frontera (capital
Olèrdola); Guillem i la mare el
comtat d'Osona.
1038-1066: Ermengol III d'Urgell.
1041: Su laman ibn Hud de Saragossa
ocupa Úger al comtat d'Urgell.
1041-1059: Revolta de la "nova aris-
tocràcia" fronterera contra la polí-

tica de pau de la Casa de Barcelo-
na, afavoridora dels pagesos i l'Es-
glésia.
1045: Colonització de Veciana
(Anoia).
ca. I 046: Ramon Berenguer I, aliat
d'Urgell, ajuda Arnau Mir de Tost
a recuperar Úger. Les taifes de Llei-
da i Saragossa comencen a pagar
"parles" a Barcelona. Guerra con-
tra Lleida i Saragossa (1046-1050).
1046: L'abat Oliba mor a Cuixá
(Conflent).
1048: Neix l'ordre de l'Hospital.
1049-1050: Hostilitat contra la taifa
de Saragossa, enemiga de les de Llei-
da i Tortosa.
1049: Saín renuncia a favor de son
germà el comte de Barcelona.
Poblament de la Regola (Noguera).
1050: Apareix escrit el mot
"català", probablement derivat de
"Laketa", de "Katelanoi" i de
"Gotlandia" (o d'interferències entre
aquesta mots).
1050-1051: Poblament de Tamarit
(Tarragonès).
1051-1052: Nova "pària' de Sara-
gossa als comtats de Barcelona i
Urgell.Co fa reactivar l'economia
catalana.
1051-1056: Navarro-aragonesos i
catalans, aliats amb els sarraïns de
Lleida, posen setge a Saragossa, però
sense èxit.
1052: "Pària" de Tortosa a Barce-
lona d'ara endavant.
1054: Guillem renuncia a Osona, i
Ramon Berenguer unifica Catalu-
nya Vella. Poblament de Granyena
(Segarra) i de Barberà (la conca de
Besalú).
ca. 1054-1056: "Chansó de Santa
Fe", una de les més antigues  cançons
conservades en català.
1054-1057: Besalú reconeix la
supremacia del comtat de Barcelo-
na.
1056: Poblament de Tàrrega
(Urgell).
1057: Poblament de Miralpeix
(Garraf) i Ciará, (Tarragonès).
Pallars sobirà reconeix la supremacia
de Barcelona.
1058: El pacte de Barcelona amb
Urgell s'amplia a la Cerdanya per a
coordinar el cobrament de paries.
Submissió de Cerdanya. Alí, rei de
Denia-Balears, confirma donació
perpetua de les esglésies de la impor-
tant minoria mossàrab del seu regne
al bisbat de Barcelona,l'únic amb
dret d'ordenar el clergues de la taifa;
amb la condició que pregassin als
temples pel rei Alí.
1058-1063:Conquesta de la Baixa
Ribagorça, castells de Pilzá i Purroi,
per Barcelona-Urgell.
1058-1063: Submissió d'Urgell a
Barcelona.
1060: Poblament d'Ullastrell (Tarra-
gonés).
1060-1137:Vida de Sant Oleguer,

home clau de la Catalunya en expan-
sió.
1063: Urgell i Barcelona cobren i
es reparteixen noves pàries a les tai-
fes de Lleida i Saragossa.
1065: El sínode de Toluges perfec-
ciona el moviment de la treva de
Déu.
1066: Poblament de Puigpelat (Alt
Camp) i Montornès (Tarragonès).
1067: Submissió amb jurament de
fidelitat d'Empúries al comtat de Bar-
celona. Ramon Berenguer I com-
pra els comtats de Carcassona i
Rasés. Poblament de Tolladell
(Urgell), Estopanya i Miravet (Baixa
Ribagorça).
1068:"Els Usatges", primera
estructura democrática d'Europa,
escrits per Ramon Berenguer I.
Ampliació de la treva de Déu a la
pagesia (concilis de Girona i Vic).
d,ca.1070: Els rics comtes de Bar-
celona atenyen una posició domi-
nant al Llanguedoc.
107 1: Pere Ramon assassina la seva
marastra, la comtessa Almodis de
Barcelona, i perd el dret de primo-
genitura.
1072: Ramon Berenguer I compra
a Ermengol IV d'Urgell els castells
de Pilzá, Puroi i Casseres, a la Riba-
gorça.
1074: Poblament de Talavera, (Sega-
rra).
1076: Església de Sant Salvador d'A-
rraona: al seu voltant neix Sabadell.
Poblament d'011ers (Conca del Bar-
berà).
1076-1082: Ramon Berenguer II
"Cap d'Estopes", germà de Pere
Ramon el parricida, cogoverna Bar-
celona amb
1076-1097: Berenguer Ramon II "el
Fratic ida.
ca.1076-78: Pacte de Barcelona-
Urgell per a estendre el cobrament
de pàries a més taifes.
1076: La taifa de Dénia, conqueri-
da per Saragossa.Independencia de
la taifa de les Balears.
1077: Expedició catalana a Múrcia
en favor de la taifa de Sevilla i con-
tra la de Toledo.
1077 i 1078: Concilis de Girona i
Besalú: Legats del Papa reforma-
dor Gregori VII condemnen els
casos de simonia de comtes cata-
lans.
1078: Poblament de Montoliu (Sega-
ría), Guimerà (Urgell) i Ninyola
(Noguera).
18-6-1078: Ramon Berenguer
casa amb Mafalda de Pulla i Calá-
bria, filia del duc normand.
1079: Constància de mercaders cata-
lans al port d'Alexandria (Egipte).
Poblament de la Fuliola (Urgen) i
Faneca (Noguera).
1081: Poblament d Malda (Urgell).
El Cid, mercenari d'Al- Muqtadir
de Saragossa.
1082: Assassinat de "Cap d'Esto-
pes" pel seu germà bessó, Beren-
guer Ramon II, el qual, tot seguit,
organitza una gran coalició amb
Aragó, Nafarroa i la taifa de Llei-
da-Tortosa contra Al-Mutamin de
Saragossa. Però l'exèrcit atacant,
bàsicament català, és desfet a la bata-
lla d'Almenar (Segrià) pels merce-



La catedral d'Albí i els ponts sobre el Tam.

La família Thomás regenta des de
fa 18 anys l'Hostal Cas Català a
aquesta barriada que fa partió entre
els termes de Ciutat i de Calvià. És
un hostal amb 38 habitacions, totes
planes de danesos i daneses. Fa
60 anys era un hostal per aturar-
s'hi el carreters i les diligències que
anaven a Calvià i a Andratx.

En Charles Aleman, natural de Suis-
sa,és l'oficial en cap de l'Exércit de
Salvació amb seu a Cala Major. Un
exercit estés per 100 Estats que fa
feina en 140 llengües (la catalana
encara no hi és). Aquest exèrcit és
una Església Evangélica, un lema
de la qual és que abans d'evange-
litzar als pobres cal omplir-los l'estó-
mac. Te uns 25 voluntaris que comer-
cialitzen mobles de segona mà.
Amb els doblers que guanyen donen
menjar al qui te fam i vesteixen al
despullat. Allá on hi ha un necessi-
tat, allá hi ha l'Exèrcit de Salvació,
és un altre deis seus lemas.
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naris castellans del Cid llogats per
Al-Mutamin. Poblament de Butsé-
nit i Penelles (Noguera).
1085: Benavarri s'incorpora a Cata-
lunya. Crisi pel crim del Fraticida:
el bisbe de Vic i una assemblea de
notables encomanen la tutoria del
fill del "Cap d'Estopes" al comte de
Cerdanya.
1085-1111: Bernat III, comte de
Besalú. Entronca familiarment amb
els comtes de Barcelona.
ca. 1086: Acord: El Fraticida es
designa' tutor de son nebot.
1086: Primera expedició catala-
na i del seu aliat al-Mundir de Llei-
da-Tortosa-Dénia per terres valen-
cianes. Alfons VI de Castella és
derrotat pels almoràvits (berbers
integristes). Valencia envaïda pels
castellans i tot seguit pels almorà-
vits.
1088: Segona expedició: Setge a
Valencia. El Cid es fa Hogar pels
musulmans valencians.
1089: Tercera expedició.
7-1089: Permís papal per a resta-
blir la metrópoli de Tarragona. Opo-
sició de Narbona i Toledo.
1090-1098: Els almoràvits ocupen
tot Al-Andalús (excepte Valencia).

1090: Berenguer Ramon "El Frati-
cida" és derrotat a Tevar pel Cid,
protector d'al-Qadir de Valencia, i
punta de l'expansionisme castellà
devers la Mediterrània. El Fratici-
da és empresonat, però signa un
acord amb el Cid a Daroca: perd les
"palies" de Lleida, Tortosa, i Sara-
gossa. El Cid esdeve protector de
les taifes de Dénia, Albarací, Valen-
cia i Lleida.
1090-1142: Reverter, petit noble
guerrer barceloní. Cap mercenari
dels almoràvits al Marroc.
1092: Concili de Sant Guilles: Tarra-
gona, "la més noble deles metró-
polis de totes les Hispanies des de
temps antics". Berenguer Ramon II
ataca Tortosa, tributaria del Cid, amb
l'ajut d'Aragó i Génova. El rei de
Castella assetja Valencia: Guerra
amb el Cid.
1093: Poblament de Montornès
d'Urgell.
15-6-1094: El Cid, Senyor ("Sidi")
de València.
9-1094: Massiu desembarcament
almoràvit a Múrcia.
12-1094:E1 Cid derrota els almorà-
vits a la batalla de Quart (l'Horta).
5.1095: Duríssima repressió del Cid

contra la Ciutat de Valencia. Tor-
tura i crema viu el cadí indepen-
dentista Ibn Gahhaf.
1095: Ramon Berenguer III, futu r .

comte, ataca Tortosa.
1095-1109: Guillem Jora, comte
de Cerdanya. Mor tràgicament a
Terra Santa (1109).
1095-1122: Sant Ot, fill dels com-
tes de Pallars, reïx com a bisbe a
Urgell.
1096: El rei d'Aragó s'alia amb el
Cid (acord de Boriana) contra els
almoràvits. Nova revolta a Valen-
cia i nova repressió del Cid: crema
viu al poeta valencia Abú Djaffar
al Battí, converteix la mesquita
major en catedral sota l'advocació
de Santa Maria.
1097-1131: Ramon Berenguer III
el Gran succeeix al Fraticida.
1097: Nou atac a Tortosa. Atac a
Orpesa. Pacte matrimonial amb la
filla del Cid.
1098: El Cid importa bisbe clunia-
cene, fet mal vist pels mossàrabs de
Valencia.
1099: Els aragonesos ocupen la
zona de l'actual Castelló de la Plana.
10-7-1099: Mort del Cid a Valen-
cia: El succeeix la seva vídua Xime-
na.
1100: Els aragonesos ocupen Mont-
roig de Tastavins (Matarranya) i
zones del Maestrat, que han d'a-
bandonar el 1102.
ca. 1100: Religiosos cristians arri-
ben a "Vinland" (Península del Llau-
rador? a América), amb els víkings.
1101: Ximena defensa Valencia del
setge almoràvit amb l'ajut del comte
de Barcelona.
5-5-1102: Els almoràvits ocupen
Valencia, després de derrotar el rei
de Castella a Cullera (Ribera Baixa).
1104-1126: Sant Ramon, bisbe de
Roda-Barbastre, es reclou a Roda
de Ribagorça front a les intrigues
aragoneses.

1105: Ermengol VI d'Urgen, Ramon
Berenguer III, Guerra Ponç i Pere
Ansúrez, davant l'expansionisme
aragonés, conquereixen Balaguer
(Noguera).
1106:Alfons el Bataller d'Aragó
conquereix Tamarit de Llitera.
1107: Ermengol VI d'Urgell con-
quereix Ivars. Ramon Berenguer III
casa amb la filla de Bernat III de
Besalú. Repressió de l'alçament
pro-barceloní de Carcassona-Rasés
per Bernat Ató, aliat de Tolosa: Tolo-
sa s'enfronta a Barcelona i Provença.
1107-1108: Aturades les rázies
almoràvits.
1108: Primera donació particular a
Catalunya als hospitalers (Ordre de
l'Hospital).
1111: Besalú, Vallespir, Fenollet,
Castellnou i el Perapertusés, en
morir Bernat III, són heretats pel
comte de Barcelona.
3-2-1112: Inici de l'Estat Catala-
no-occità: Ramon Berenguer III,
vidu de Maria Roderic de Vivar (filia
del Cid) i d'almonis de Mortain, es
casa de nou amb na Dolça de Pro-
vença. Es tracta d'una serie de suc-
cessius matrimonis afortunats que
faran gran el Casal de Barcelona.
1114: Croada de 500 navilis italians,
occitans i catalans contra els pira-
tes sarraïns de les Illes Balears. Dur
atac almoràvit del valí de Saragos-
sa, fins al Pla de Barcelona.
7 i 8-1114: Saqueig d'Eivissa.
8-1114: els croats desembarquen
a Portopí. Els sarraïns queden blo-
quejats a Cala Major i s'Arenal
de Mallorca.
4-1115: Medina Majurca (Ciutat de
Mallorca) és presa a l'assalt pels
croats.
1115-1116: Les Illes Balears cauen
en mans dels almoràvits.
1116: Ermengol IV conquereix Os
de Balaguer (Noguera). Contactes
diplomàtics de Barcelona amb les
Repúbliques de Génova i Pisa. Sant
Oleger rep butlla per restaurar la
metrópoli tarragonina.
1118-1137: Sant Oleguer bisbe de
Barcelona.
1117: Mor sense successors Guillem
de Cerdanya. Hereta el seu cosí el
comte de Barcelona: la Cerdanya,
el Berguedà. el Conflent, el Capcir
i el Donasá. Alfons d'Aragó ocupa
Morella fins el 1119.
1118: Ermengol VI col.labora amb
Alfons I d'Aragó en la conquesta
de Saragossa. Conquesta de Tarra-
gona.
1118-1137: Sant Oleguer és també
arquebisbe de Tarragona.
1119: Neix l'ordre del Temple.
1120: Carcassona es revolta de nou
contra Bernat Ató, aliat de Tolosa.
Pacte amb el valí de Lleida front a
l'expansionisme d'Aragó.
1122: Armengol VI conquereix
Albesa (Noguera).
1123: El comte de Barcelona asset-
ja Bernat Ató al castell d'Aurenja
(Occitania). Catalunya, aliada del
Valí de Lleida, s'enfronta amb Aragó.
1125: Pacte entre Barcelona i Tolo-
sa per repartir-se la Provença: Bar-
celona se queda amb la Baixa Pro-
vença.

1125-1126: Incursió del Bataller
per terres valencianes. En torna
amb 10.000 famílies.
2.1127: Pacte a Palerm del comte
de Barcelona amb son cosí Roger
II de Sicília contra '
29-11-11 27: Tractat comercial amb
Génova.
1128: Conflicte entre Barcelona i
Empúries. Constancia de mercaders
esclavistes catalans a Génova.
1129: El cavaller normand Robert
Bordet acorda amb Sant Oleguer d'a-
cabar de conquerir i defensar el
Tarragonès. Poblament de Tarra-
gona. L'Església Catalana inde-
pendent de Narbona.
1130:Ermengol VI conquereix Cas-
telló de Farlanya (Noguera).
1131:E1 comte de Barcelona es fa
templer. El castell de Gremera, pri-
mera donació catalana a l'ordre del
Temple.
19-7-1131: Mor als 48 anys Ramon
Berenguer III el Gran.
Continuará. 12



CARRER DEL TRAMVIA,51
(entrada de Génova)
07015 CIUTAT DE MALLORCA
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tancat
Dimarts
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Ctra. de Manacor, km 28 • Tel. 64 65 04 • 07230 Montuïri

Carretera d'Andratx,38
Tlf. 677559 Fax 675308

Avinguda de la Platja,7 local 21
Tlf.682292-6777559

Portals Nous

Palma Nova

Camí Veïnal la Vileta,59

Ir 793570 - 07011 Son Serra
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CENTRE DEL MOBLE
FERRETERIA I BRICOLAGE

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

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada

Camí Vell de Sineu, km 5 • Tel. 42 87 12
37-lostalot

FUSTERIA PER A OBRES I DECORACIÓ

f
Distribuïdor del Matalàs FLEX

G. GARCIA

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

C/ Weyler, 12 • Tel. i fax 60 04 45 Pla de Na Tesa
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El futur de Catalunya está en el Partit Espinalta
Idees, i homes per defensar-

les, mai han de mancar-nos si
volem reeixir políticament. Ho
tenim present? Almenys des dels
temps de la Revolució Francesa
la història ens demostra que quan
la classe política d'un poble ha
entrat en una fase irreversible
d'enviliment ètic i moral, calen
nous dirigents que, en el nostre
cas, amb un nou estil, foragitin
les bajanades que els permeten
mantenir viu un "imperio" nazi i
terrorista.Pensadors que inter-
preten l'ànima col•lectiva de la seva
gent i homes d'acció que ho mate-
rialitzin són l'inici de tota rege-
neració. Que Catalunya no gau-
deix d'aquestes noves lleves de
patriotes?

Recuperar l'autèntic carácter
català és el primer objectiu fitxat
per tal d'assolir la victòria, i el camí
és un i clar: a través de l'obra del
professor Caries M. Espinalt. Exa-
geracions? No ho indiquen pas així
els seus dilatats diagnòstics i
encerts sobre l'evolució política
de la nostra nació en aquests
darrers quaranta anys. Tot i que
encara l'any 87 la totalitat de les
. 'patums" del país, bo i començant
pels nostres polítics, el titllessin
de "tocacampanes" quan ell al cap-
davant dels seus deixebles més

joves i polititzats, iniciaren la
campanya sota el títol genèric
"Será el 1992 l'any de la Inde-
pendència de Catalunya?". Aquest
era l'enunciat del seminari d'I-
matge Motivacional (avui reco-
llit en el llibre del mateix nom)
celebrat a Barcelona el julio] de
1989 i on, fonamentalment, s'ad-
vertia de la situació crítica, en tots
els ordres, que s'esdevindria a
casa nostra després de l'any dels
Jocs Olímpics. No volíem tampoc
deixar passar per alt el fet que supo-
saya aquell esdeveniment mundial
per tal de poder internacionalit-
zar el nostre conflicte. L'univers
sencer hagués pogut contemplar
com Catalunya continua essent una
colònia del podrit Estat espanyol

alhora, com s'alliberava cele-
brant el Plebiscit llavors ja exi-
git. Per?) tots els nostres mini-diri-
gents varen tapar-se els tildes.
Preferiren fer-nos el pacte del
silenci i continuar practicant el
socialisme, el comunisme i el
regionalisme: i tots, com a vul-
gars cretins, obeïren el "borbo-
nisme". Així doncs, ells, i les
seves brillants teories que amb
prou feines preveuen més enllà de
demà al migdia, ens han dut tot
plegats a una situació de misèria
material i espiritual. Indústries des-

mantellades, ramaders i pagesos
vivint de l'almoina de les sub-
vencions, el petit i mitjà comerç
arrossegant-se i plegant davant les
grans superfícies comercials de
capital estranger, una joventut
alcoholitzada i drogada que ja no
sap ni parlar._ I tot, absolutament
tot això i més, amb la complici-
tat barroera de la classe política
catalana. No són uns servidors de
la cosa pública, són uns esclaus
que han venut la seva dignitat i la
nostra. A quin preu? Per un sim-
ple càrrec de majordom?

Amb tot, nosaltres hem con-
tinuat la mateixa línia. Després de
la mort del nostre mestre vam cons-
tituïr a l'octubre del '93 el "Front
pel Plebiscit per la Independèn-
cia de Catalunya". La nostra mis-
sió? Exigir al Parlament de Cata-
lunya la convocatòria immediata
d'un Plebiscit en que tots els cata-
lans puguem contestar amb un Sí
o un No la pregunta que el pro-
fessor Carles M. Espinalt concretà
en els següents termes:

"Voleu una Catalunya Inde-
pendent i vinculada a Europa,
boj separant-se d'un Estat inter-
mediari que duplica els impos-
tos dels ciutadans i dificulta la
nostra peculiar vida política?

Fins el moment són 17 entitat

si 46 ajuntaments de tot Catalunya
els que recolzen la nostra inicia-
tiva. El passat 8 de gener vam
transmetre aquesta exigència del
poble de Catalunya a cadascun dels
nostres 135 diputats. Un mutis-
me absolut hem obtingut com a
resposta. Vistes així les coses pre-
gunteu-vos: on queda la voluntat
del poble? Només una colla de
nazis i senequistes pot passar-se
per la sola de la sabata la decis-
sió histórica de 46 institucions
públiques de Catalunya que recla-
men un gest democràtic com és
la convocatòria d'un plebiscit.

Però si el silenci ha estat la seva
resposta, la tenacitat será la nos-
tra.Una acció que posará en evidèn-
cia la seva covardia i el tarannà
totalitari del qual s'han empeltat
fins el moll de l'ós després d'aca-
tar sense réplica la voluntat d'un
nazi com en Franco tot recolzant
l'actual Borbó i, ara, el govern del
P.P. Per demostrar que Catalunya
encara pareix homes i dones que
no es resignen a quedar engolits
per tanta brutícia,hem fundat el
Partit Espinaltiá, la formació
política que es presentará, si res
no ho impedeix, a les properes elec-
cions autonòmiques amb un únic
objectiu parlamentad: que la cam-
bra catalana convoqui de forma

urgent el Plebiscit que li exigei-
xen 46 ajuntaments i 17 entitats.
En cas que, per qualsevol motiu,
el Parlament de Catalunya ho boi-
cotegés, els nostres diputats estri-
paran públicament a l'hemicicle
la seva acreditació parlamentària
i presentaran automàticament la
seva dimissió. Renúncia que prè-
viament haurà estat signada en un
acte públic convocat a l'efecte
abans d'anar a les llistes electo-
rals. La nostra dignitat ens impe-
deix compartir res amb gent ele-
gida pel poble, i que es nega a que
aquest mateix poble pugui deci-
dir altra cosa que no sigui la men-
jadora de 135 coquins els quals,
tots ells per la seva inoperáncia,
han esdevinguts uns vulgars man-
tinguts.

La nostra acció no respon a una
pensada més o menys improvissa-
da, ni és fruit d'una situació
momentània. Ans al contrari, és la
continuació de tota una obra ini-
ciada fa prop de cinquanta anys i
la constatació diària que només ella,
és a dir, l'Espinaltisme, pot retor-
nar-nos la joia i l'orgull d'éssercata-
lans. 1 per fer-ho efectiu caldrà que
voteu al Partit Espinaltià en les
properes eleccions al Parlament de
Catalunya. Santiago Espot, Par-
tit Espinaltiá. 12



Temps
passats

Escandell

Fent un repàs d'aquell temps,

que de jovenets corríem,

així molt ens divertíem

trescant pobles diferents.

Noltros quatre companys erem

sempre ben disciplinats,

cercant les que ens agradaven

polletes per amistats.

Així passaren els anys

de formosa joventut,

ara casats, amb fills grans

recordam temps corregut.

Ja jubilats ens passam

vida tranquils, cada dia,

recordam i ens alegram

d'aquells anys amb alegria.

Molts de nosaltres, amb néts,

ens acostam a la vellesa,

suposant que tots els fets

foren amb noble interés,

Déu ens doni fortalesa. Q

Tota persona voldrà

defensar sa seva terra,

de la dreta a l'esquerra,

moltes glòries contará.

El que hem d'analitzar

són els diferents factors

mirar-ho amb bons amors

si una perfecció hi ha.

Ja fa anys vaig observant,

ses desgràcies que mos venen

Molt de terrenys que s'aneguen,

els altres que es van secant,

d'això no res 'nan dubtant

ho diu sa televisió

dins es nostre nieró,

bé i mal 'nam vigilant.

Sa veritat contaré,

per ser digna d'admirar

a dins de la nostra mar,

una illa aparesqué.

Va dir "sola estaré,

i no res me mancará

bon viure la gent tendrá

perquè de tot li daré".

Bons aires tothom tendrá,

li brindará la frescor,

sent un terreny petitó,

de part a part creuerá.
Passarà per dins pinar

dins ametlers i figueres,

cirerers, també pruneres,

Polent de tot, anirà.

Els nigulats deixaran,

la seva preuada càrrega.

A vegades ben sobrada,

però mai l'anegaran,

per natural aniran,

tots els torrents a la mar.

El sol que és dematiner,

en es llevant sortirà,

el bon dia mos dará,
sa claror seva mos vé.

També per sistema té,

la calor fer arribar,

a tothom arribará,

en es vivent li va bé.

Aquesta illa prodigiosa,

per Mallorca es batiá,

tothom troba benestar,

la gent se sent ben gojosa.

no ha d'estar ansiosa,

no res mai li mancará

podrá caçar i pescar,

se és persona enginyosa.

Reflexions
EN VICENÇ DE SON

RAPINYA

Sembla com si fos ahir,

i el temps ja ha passat,

sols ens resta la memòria

de la nostra pubertat.

Infants que tombau el segle,

heu crescut massa aviat,

heu creuat a correcuita

El jovenívol llindar.

Empesos a descobrir món

allá on viuen els grans,

'nau cercant nous horitzons

per camins de llibertat,

sense aturar-vos a pensar,

si són tot flors i violes,

per guanyar-se un tros de pa.

Uns altres, la major part,

els qui els costa assimilar,

la lliçó que explica el mestre,

ho fan per necessitat,

moltes famílies es cansen,

d'estudis seguir donant.

Gloses
Mallorca pot bravejar
CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR

COMERCIAL  

CansgrAnOVA,
GERMANS CORREA
Posada de vídresen generaPTabricació d'armaris empotrats
sense obra 'Fusteria d'alumini

Camí de sa Vileta,123 T1L 799635 Sa Vileta    

TENNIS
SON RICO 

Tennis
Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei
Mini-golf
Tennis taula
Gimnàs 

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

70="ARAGON 

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

LONES - TREBALLS A MIDA

Amagó, 112 - babees
T'eliden 27 01 00
	

07008 - Palma de Mallorca 

Magatze
Pere 116

Material de construcció

Camí Veïna/ de la Vileta,72

Tlfns. 792659-792693-Fax 793543

Son Serra de Ciutat

BAR -RESTAURANT Andnia
ESPECIALITAT EN

Arròs brut • Paella • Cordon blue • Bistec al pebre • Sípia
Conill a l'allet • Escalopa • Llenguado Meunier • Cams i Peixos

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

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

CUINA MALLORQUINA

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

4$11. IZIt;

Restaurant DON TAPEO
"Almas Don l'apeo" Pe« d'AMEdla

Som especialistes en TAPES I FREGITS

Carrer Tc -rent, 3 - Tlf. 45 23 22
Entre Santa Catalina i so n'Armadams

TALLER DE JOIERIA
I PLATERIA

Juan Sánchez
Centre comercial els Ametlers, 25

Tlf. 792514 Son Rapinya de Mallorca

O 	SERVIAUTO
13PEL ARENAL S.A.

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

SERVEI OFICIAL
	

07006 S'Arenal-Palma (Mallorca)

WEL

MBAILMLIA
KMAlt fiblA
Carrer d'Andratx,34-2

Telèfon 907396986

Portal Nous

Ara que ha despertat,

un bon partit mallorquí,

que vida vol donar-li

i molta estabilitat.

I la seva dignitat,
Mallorca això mereix.

Senyora Antònia Munar,

ella n'és sa defensora,

aquesta digna senyora
per ca nostra vol lluitar,

tota cosa arreglará,
que imperi sa justici,

li costará sacrifici

però no afluixarà.

Igual que la Passionária,

quan sa guerra començà,

cap moment ella afluixà
duent feixuc es viatge.
Sa història la ressalta

tot el seu comportament,

recolzem aquesta gent,

que a Mallorca mos fa falta.
El mallorquí es sentirà

ben segur del seu destí,

amb el personal d'aquí

que dignament complirá.

1 9 11`'XII de Mallorca	 15 DE JUNY DE 1997 15



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A 1°112411 de Mallorca

Nom 	  DM 	

Cognoms 	Tel. 	

ATENC I
,,, • Escriviu un sol anunci per cupó

U • Usau Iletres majúscules
• Escriviu dins el requadre el text

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
1•1111011161 da Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca

T.S.C. 4°"1"s‘wginiali carnal

Correr Can Velero, 38.11au 6. Tekdoos 20 96 55 / 20 86 60 - POUGON CAN VALERO
07011 Ciutat de Mallorca

DISTRIBUIDOR OFICIAL D'AUTOMADSMES

!ill FERRO D'OR
• I• ROL I -A -0OU Rha  

1°11211 de Mallorca16 15 DE JUNY DE 1997  

PETITS ANUNCIS

BORSA
MOBILIARIA

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

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

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

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.

La Casa Catalana de Mallorca
ensenya ball de bot i sarda-
nes. Tel. 753559.

Si vols fer feina amb els àngels,
apuntat al "Taller dels Ángels".
informació al telèfon 281642
(Xesca).

El Trio musical Metropolitan
s'ofereix per actuar en ball de
saló per a la tercera edat,
Inserso o hotels. Preus econò-
mics. Tel. 652674.

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 Mallor-
ca. Tel. 203239

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

Planxisteria, pintura, mecáni-
ca. Taller San Francisco. Camí
de Son Fangos. Tel. 490314.
Es Pil.larí.

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
similar. Tel. 297067.

Cerc feina de representant
d'arts gràfiques o comercial de
publicitat. Tel. 297667.

Es confecciona o arregla qual-
sevol peça de vestir, cortines,
coixins, etc. Tel. 771005.

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

Televisors, vídeos, ràdio-cas-
settes, els arreglam. Electró-
nica J. Garcies. C/ Francesc
Frontera, 10. Tel. 264335. Coll
d'en Rabassa.

Gabinet de Psicologia. Neu-
rosis, trastorns de carácter, psi-
coterápia infantil, depressió.
Tel. 427193.

Tenc 23 anys, estic acabant
la carrera de ciències políti-
ques i sociologia. Voldria con-
tactar amb empresaris per a
començar a fer feina després
de l'estiu. Preferentment tre-
balls admistratius, tot i estar
obert a qualsevol altre possi-
bilitat. Miguel A. Rodríguez.
Poeta Juan Boscan,4-4c-
18013 Granada.

Venc figures de guix per a
decorar. Cinquanta models
diferents. Preus sense com-
petencia. Des de 150 ptes. uni-
tat. Servei a domicili. Coman-
da mínima 5.000 ptes. Tru-
queu els horabaixes i vespres.
294444.

PERSONALS

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

Vull deixar d'ésser esclau dels
castellans. Cap partit polític
m'ajuda a aconseguir la Ili-
bertat. Me vols ajudartu? Tele-
fona'm al 964 531 175. Josep
Casalta.

Atenció, catalans i catalanes
independentistes. Vu II cartejar-
me amb tots vosaltres. Estic

boja pel bon rock català: Sau,
Els Pets, Lax'n'busto. No us
talleu i escriviu a Marta. lndús-
tría, 114-08030 Malgrat de Mar.

Allots i allotes! ens agrada-
ria cartejar-nos amb gent de
tots els Països Catalans, des
de Perpinyà a l'Alguer, les
Balears i València, de 17 a 21
anys. Escriviu-nos les vostres
contribucions per la inde-
pendència i de segur que for-
marem una gran penya cata-
lanista i independentista. 'sa-
ben Canela i Cinta Arasa.
Apartat 129-43830 Torrenden-
barra.

Als Països Catalans esta molt
bona música! M'agrada,  però,
en especial la que surt de
Mallorca a càrrec d'en Tomeu
Penya. independentistes, si
somnieu en una nació Iliure
plena de música catalana i de
vibracions nostres, escriviu-
me: Francesc Bujet. Passeig
del Migdia, 32-2-3-17200 Pala-
frugell.

Ens agradaria cartejar-nos
amb allots i allotes que com
nosaltres estiguin penjats/pen-
jades per Lax'n 'busto i que
defensin la nostra Ilengua.
Raquel Llagostera Costa.
Gardenia, 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.
Cerca'm al 462536. Ferran.

Hola! Som una al«lota felanit-
xera. Som molt independen-
tista, 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.

Senyor seriós i responsable
de 53 anys. S'ofereix per cui-
dar senyor major i atendre'l
en totes les seves necessitats.
Per entrevista podeu escriu-
re a n'En Calles. C/ Reis Cató-
lics,31-07008 Ciutat de Mallor-
ca.

Vull intercanviar revistes,
cómics, fanzines i adhesius

amb tots aquells joves que esti-
guin orgullosos de tenir sang
catalana o basca a les seves
yenes. Pau Arranz- C/ 2 Volta
31- 07209 Son Mes-quida-
Mallorca.

Viudo mallorquí de 52 anys,
abans casat amb una estran-
gera, se relacionaria amb
mallorquina de 35 a 45 anys.
També podria ser estrange-
ra, penó mai forastera. JABP.
Apartat 161-07600 s'Arenal.

Cerc allota fins els 33 anys
amb les ungles llargues,
romántica, una femella maca.
Escriu-me a: Oscar, C/ Ausí-
as March, 36-6-1 07003 Ciu-
tat.

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

Estudiant de ciències políti-
ques de 26 anys. Som inde-
pendentista andalusí i m'a-
gradaria mantenir corres-
pondència amb independen-
tistes catalans. Antonio. Apar-
tat 74 Sant Fernando (Cádis).

COMUNICATS

La Generalitat de Catalunya
ofereix a entitats i de franc Ili-
b res, fulletons i material
informàtic sobre la nostra histò-
ria nacional. Per rebre'ls, cal
enviar una sollicitud a la Gene-
ralitat fent esment de l'entitat,
adreça, telèfon, l'ús que hom
en pensa fer i el nom complet
del quita la petició amb la sig-
natura i segell de l'entitat. Molt
indicat pera professors d'histò-
ria, ciències socials, català,
centres d'ense-nyament, biblio-
teques...

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

Per a tots aquells i aquelles
que vulguin lluitar contra l'in-
vasor, contra els traïdors, con-
tra l'explotació obrera, i per una
terra lliure i catalana, els Mau-
lets tenim obert l'apartat de cor-
reus 349 C.P. 43480 de Salou
(Tarragona), per a qualsevol
informació o col.laboració con-
tra l'ocupant.

Si voleu rebre una subscrip-
ció gratuita al Butlletí de la Fun-
dació per la Pau (entitat con-
tra l'armamentisme i la gue-
rra) podeu adreçar-vos al telè-
fon (93) 3025129 o al carrer
Pau Claris, 89, Barcelona
08010.

Si voleu rebre llibres en català
gratuïts sobre diferents temes
d'actualitat, socials o teolò-
gics, sols us cal escriure a Cris-
tianisme i Justicia, 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, medi-
cines etc. Per demanar adre-
ces on enviar-ho personal-
ment, podeu adreçar-vos a:
Benjamí Planes, CSEM, pas-
satge Miguel Carreres, 11,
08206 Sabadell. Tel. (93) 7262
918.

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

Universitària fa classes de
repàs d'EGB i catalá a la zona
tie Pere Garau de Ciutat. Tel.
243383.

Si voleu intercanviar adhe-
sius, 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
ofereix diversos !libres, gra-
tuïtament, a tot aquell que els
els demani, al voltant dels
drets i història de la comuna
pàtria catalana. Podeu escriu-
re a l'Apartat 15.071 de Barce-
lona-08080.

Si voleu rebre informació sobre
les Joventuts d'Esquerra Repu-
blicana (JERC), i rebre els
nostres butlletins, escriviu ara
mateix a: JERC-Illes. Santia-
go Russinyol 1, àtic. 07012 Ciu-
tat de Mallorca.

Estam interessats en un inter-
canvi cultural amb persones
institucions dels Països Cata-
lans que desitgin informar-nos
sobre el passat i el present del
dits països i estiguin interes-
sats en qüestions vinculades
a l'Argentina. Escriviu-nos a:
Baigorria 1337 .200 Rosario-
Argentina.

Motos
Salom

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

Acció Cultural del País Va-
lencià i el Bloc Jaume I ja és
a Internet. Si voleu intercan-
viar propostes d'acció i lluita,
o informar d'activitats, etc.,
podeu connectar: ACPV
@v1c.servicom-es

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

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

Grup que té com a finalitat
aconseguir la máxima dif u-
sió de independentisme arreu
de la nació catalana vos
enviará mostres de material
editat. Esperam les vostres
idees i la vostra col.labora-
ció. Escriviu a l'Apartat
13.203-08080 Barce-lona.

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

BORSA DEL
MOTOR

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

Desaparegut Opel Astra Blanc,
PM-7017-BV. Peugeot 106
vermell PM-8654-BZ. Opel
Astra blanc PM-7017-BV. Peu-
geot 106 vermell PM-8654-BZ.
Peugeot 106 blanc PM-6255-
CM. Gratificaré amb 25.000
ptes. per cada cotxe. Tlf.
630286.

L'ESTE', de Mallorca
EL DIARI DELS MALLORQUINS

SUBSCRIVIU-VOS-1-11 !!
ANUNCIAU-VOS-HI !!
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Miguel MORELL, escultor
Nasqué, accidentalment a Gra-

nollers, per?) és mallorquí de
socarrel. Diu que als cinc

anys ja dibuixava. Ara, ja és un home
que es troba a la tardor de la vida, fre-
eant l'hivern, amb totes les seves fre-
Jors inconsolables. Però dins aquest
:Os d'artista hi crema l'espuma de la
inquietut i la creació. I aquesta espur-
aa es reflecteix en la seva mirada. La
mirada de Miguel Morell vos podría
semblar tímida. Potser n'hi ha una mica
Je timidesa. Però, en tot cas, és una
mirada humil, afable...No es pc)t dema-
lar més a uns ulls clars, somniadors,
que ben sovint es perden, mentre par-
lam, en la contemplació de l'infinit. A
zuda punt hem de tornar aglapir el fil
Je les paraules...

"Timidesa? Potser sí. Encara que
supós sigui més aviat cosa del carác-
.er meu. poc ambiciós de les coses mate-
ials. Un home, per ric que sigui.
l'arnés pot fer un dinar al dia. A la nit,
lo pot ocupar dos llits alhora. Ni viure
..n dues o més cases al mateix temps.
Jo sempre in'he confonüat en tenir que-
viures en el rebost i estar sota teulada
pròpia i segura. I això no vol dir que
no m'agradi l'aventura. He viscut l'a-
ventura des de que era un al.lot petit.

uan anava a escola, mentre els altres
nins jugaven a futbol amb pilotes més
3 menys improvisades, jo preferia res-
tar a un racó, tot dibuixant o simple-
ment, contemplant el món i la txilla...Els
meus mestres, quan jo tenia vuit anys .
Jescobriren que el meu camí era el
Jibuix. Però els meus pares volien per
a mi altre futur agraciat amb una paga
segura..."

Sí. Miguel Morell vos mira, al llarg
del diàleg. amb un mig somriure de
Gioconda. Mesura les parau les que ha
de dir, amb una prudencia indefinible.
Els anys han posat la seva mà feixu-
ga sobre aquestes espatles de cos pri-
matxó, de talla més aviat alta, d'os-
sam llarg i ben complit. que es retalla
encara amb la vitalitat d'un jovencell
d'aquella bohemia antiga. Mentre par-
lam em mostra ca seva, una planta baixa
de barri, que és un museu de records

personals, de dibuixos i escultures que
no ha volgut vendre. Rera la casa hi
ha un petit pati. un "jardin potager".
com diuen els francesos, i al fons del
pati, la seva caseta-obrador. Un parell
d'arbres fruiters, algunes plantes de
ramell, molt herbam salvatge i uns cac-
tus mexicans, Ilarguíssims, com a
cirials d'església. Són, i Miguel Morell
ho reconeix, autentiques escultures
fetes per la naturalesa. I és que potser
la naturalesa pot prescindir de l'home,
el seu principal agressor...

"La nostra societat és egoïsta i
agressora perquè en bona part ignora
el llenguatge de l'artista, la sensibili-
tat que un artista porta al damunt. Si
aquesta sensibilitat es pogués projec-
tar sobre els espérits freds i materia-
listes a ultranca, la cosa seria molt dife-
rent. Però ens trobam en una situació
dominada per altres interessos i aquests
interessos xoquen ben sovint contra
la integritat de la natura. És inútil que
l'artista en vulgui fer la denúncia. La
societat Ii passa pel damunt com una
pissonadora. Això ho puc veure ara,
molt clarament, amb setanta anys de
perspectiva. No he pogut amagar
aquestes angoixes a la meya obra. Sem-
pre he reflecta, a través dels meus sen-
timents, el món exterior, els pobres per-
sonatges de la vida social, els humils
perdedors de sempre. La covardia, unes
vegades, i la complicitat, altres, fan
callar la crítica social, que sempre és
la mateixa, al llarg dels segles...".

Miguel Moren segueix essent
incombustible. Tan incombustible com
alguna de les seves escultures de fil-
ferro, que ara em mostra. Veig i pens
que ell és també de filferro. La vida
no l'ha pogut oxidar malgrat tots els
mal glops que li han fet beure. Ha ten-
gut l'eima de saber vinclar-se sense
trencar la seva estructura. Observ els
seus cabells blancs, el seu front esbar-
git, la seva barba patriarcal. Potser, tot
plegat, és la pura imatge de la beatí-
fica resignació del poble...

"Resignació, conformitat? De cap
manera. Mai no m'he deixat influk
per les modes i sempre he evolucio-

nat des de la nieva pròpia perspecti-
va. Fet això, he perdut molts doblers.
Pea) no puc vendre la meya autenti-
citat, que és la única cosa valuosa que
tenc. Record una exposició a la Llot-
ja, en aquella década dels seixanta i
les obres dels que allá exposávem xoca-
ven frontalment amb tota la para-
fernália franquista de "El Valle de los
Caídos". Amb el Grup Tago vàrem
fer bona feina per a renovar l'art
mallorquí, sobre tot en una aferrissa-
da lluita contra el paisatgisme deca-
dent. El bar Moka era aleshores lloc
de [robada dels artistes més avan-
guardistes de Ciutat. I els del grup Taso
ens hi sentíem com a casa. Vull rei-
vindicar que aquell grup Tago va
esser la finestra de modernitat que
omplí d'aires nous el panorama artís-
tic de les Illes. Peró, valgui la redundán-
cia, estàvem molt aïllats. Els poders
establerts ens giraven l'esquena. Men-
tre. nosaltres, alenávem un altre clima,
connectat amb Franca i ltália, per
exemple.. He dedicat una quarentena
d'anys al que podríem anomanar art
pobre, ates els materials molt senzills
emprats en fer les escultures. He estat
un rebel dels temps del franquisme i
per això vaig participar en qualsevol
manifestació artística o social que tin-
gués per objecte la reivindicació de
la democrácia. Ara, quasi tothom, se'n
fot de tot això. Però del que no dubt
és de que vaig sembrar amistats tots
aquells anys i que en els darrers temps
la meya obra ha estat amplament
reconeguda, ja sigui amb homenat-
ges a la meya persona o en la cele-
bració d'exposicions molt concorre-
gudes. Sigui com sigui, potser ens
avançàrem al nostre moment. Però no
hi havia cap més fórmula. Sempre,
com una obsessió, he volgut repro-
duir en la nieva obra el conflicte de
l'home-máquina, i aquesta imatge,
avui mateix, es troba més vigent que
mai...".

El poble, Miguel ho sap molt bé,
ha estat el gran indiferent. Indiferent
a les misèries d'altri. Indiferent a la
dissortada matánea del planeta, indi-

ferent als que es troben malalts de bor-
des ambicions i ens arrosseguen a tots
cap a l'abisme...

"La única cosa que es salva de l'a-
bisme i que és testimoni d'aquest
moment de desfeta humana és. pot-
ser. l'obra senzilla feta a má, la que
junta creativitat en el tenia i tradició
en la práctica, la que té aquest élan,
com diuen els francesos, que mai no
mor. És com la mar, aquella mar de la
Cala de Santanyí, de les meves vacan-
ces d'estiu, quan jo era una criatura.
Aquella olor d'algues i pins. Aquella
intensa Iluminositat marina... Mai no
l'he oblidada. I aquell tren, el ferro-
carril d'Es Pla, amarat de carbonissa,
que tardava tres hores i que malgrat
el cansament, era, també, la més esti-
mada de les aventures. La imaginació
em feia inventar joguines amb pots de
Ilauna, capdells de fil, capses de saba-
tes. ..Era tan ric en il•lusions i alhora
tan pobre en mitjans materials aquell
món de la meya infantesa...".

El pare de Miguel Morel I era guàr-
dia civil. Ja sabeu la tendenciosa dita
popular: "Trista és sa roba d'es guàr-
dia civil, en s'hivern de llana i en s'es-
tiu de fil." Pea) el fill no volia ésser
funcionan ni oficinista ni tenir un ofici
manual d'aquells que donaven duros
a final de mes. L'art, només l'art, el
tenia embadalit i encisat. Són molts
els records d'ahir que hi ha en aquest
magatzem que és la seva memòria i
que mai no podrien caber aquí. És la
melángia agredolça de milers de visions
gelosament guardades.Ha vist créixer

Palma des de la perspectiva d'un borne
que barata el temps per feina i la feina
pel goig d'inventar i crear. Gairebé tota
la seva obra és el compromís íntim
Iburement expressat. És el llenguatge
de tot el seu quefer. Mai no ha pogut
amagar els seus cinc sentits a la rea-
litat impactant que l'envolta. Una rea-
litat que ti suggereixen la fam, el
dolor, la mort, la malaltia, la pobresa,
la corrupció, l'esclavatge, la tirania...

"Aquella escota de menuts. amb
el meu baverall del-afiles que ens uni-
formitzava a tots. Aleshores feia ser-
vir un papen o un pissarrí, no per a fer
burots o lletres. sinó pena dibuixar la
dama de rostre indefinit que mai no
he deixat de cercar. La recerca m'ha
duit, finalment, a la descoberta de mi
mateix. Vaig descobrir el que era i cada
dia descobresc el que vull ésser. Del
Ilápis i el papen de barba vaig passar
a les figures tridimensionals. perquè
la vida és en tres dimensions, i vaig
enllestir volums o il-lusions de volum
amb passió autodidacta. Deia Manel
Hugué, escultor, quelcom que sem-
pre tenc present: No passis ànsia. La
gent no tindrà mai enveja de la teva
intel-ligencia. Envejará el teu comfort
i el cigar que fumes, la senyora que
presentes, el cotxe amb el qual pas-
seges... I és veritat. El món és així.

Cree que la dama que Miguel
Morell ha cercat tota la vida es troba
molt prop d'ell. Ha estat sempre al seu
costat. Es confonia fins i tot amb la
seva pròpia ombra. Aquesta dama nom
solitut.

Pau 1 drets humans a la regió dels Grans Llacs Africans
M. LÓPEZ CRESPÍ

I da indiferencia és el pitjor dels
enemics dels pobles. La indi-
ferencia davant el que passa ara

mateix. al nostre costat. La Platafor-
ma per la Pau i Drets Humans a la regió
dels Grans Llacs Africans denuncia la
responsabilitat dels governs i organis-
mes internacionals en el procés de dete-
riorament de la situació a la zona. Fins
ara mateix no es veu cap voluntat d'in-
tervenir de forma rápida i  eficaç. Certs
governs, interessants en el control polí-
tic de la regió (i en aconseguir matè-
ries primeres amb preus a la baixa),
intenten -i malauradament ho estan
aconseguint- de desviar l'atenció de les
institucions de la comunitat interna-
cional cap a les manifestacions o símp-

tomes del conflicte, impedint així que
s'afrontin les seves causes reals amb
la finalitat d'esquivar la pressió inter-
nacional.

La Plataforma (amb el supon d'Am-
nistia Internacional-Mallorca: Apote-
caris Solidaris-Balears; Bombers Sense
Fronteres; Enginyeria Sense Fronte-
res; Fons Mal lorquí de Solidaritat i Coo-
peració: Grup de Drets Humans-Mallor-
ca; UIB; Vecinos del Mundo i Veïns
Sense Fronteres-Balears) denuncia la
situació de més de 100.000 refugiats
que utilitzen com a escut humà en la
seva retirada en direcció cap a l'oest
del Zaire de les forces militars i les
milícies "interhamwe" de l'antic règim
responsable del genocidi de 1994 a
Rwanda. Igualment totes les organit-
zacions que participen en la campa-

nya "Pau i Drets Humans a la Regió
dels Gratis Llacs Africans" voten infor-
mar de les desaparicions i assassinats
de refugiats burundesos, principal-
ment milers de joves que han intentat
retornar al seu país passant per la fron-
tera en direcció a Gatumba. així com.
i és una de les coses més vergonyoses,
els interessos i responsabilitats cóm-
plices d'una vintena de països occi-
dentals, tant europeus com africans.
que no s'han aturat de vendre armes a
les distintes parts en conflicte i més en
particular als milicians i antics mili-
tars rwandesos. que intentaven des de
Zaire realitzar operacions de guerrilla
contra el nou govern de Kigali.

La campanya de la Plataforma vol
que s'aturin les matances dins la regió
i sigui garantida la protecció tant de la

població civil com la dels membres de
les organitzacions humanitàries. Cal
que el retorn massiu de refugiats rwan-
desos es faci baix la supervisió d'oh-
servadors i ntemacional s. l.com a mitjá
de prevenció d'horrors i atrocitats com
les que hem vist diàriament pels mit-
jans de comunicacions, caldria crear.
amb urgencia. un Tribunal Penal Inter-
nacional Permanent. amb jurisdicció
global i dotat de mitjans adequats i nsu-
ficients.

És necessari aconseguir un "alt el
foc" immediat i que sigui convocada
una Conferencia Internacional de Pau.
La Plataforma, totes les organitza-
cions que li donen supon i les perso-
nalitats que ajuden aquest lloable pro-
jecte, volen que les institucions de les
Balears es pronunciïn sense ambigüi-

tat i que actuïn de forma ¡inmediata
per a ajudar a garantir la pau, el res-
pecte dels drets humans, la seguretat
i els processos democràtics.

L'ajuda del poble mal lorquí (ja sigui
a títol individual o a través de les seves
organitzacions) pot materialitzar-se en
aportació de recursos econòmics.
ingressant els ajuts en el compte corrent
n°60(X)-1, ofic. 4903. Banc de Bilbao-
Vizcaya (0182). Tumbé es pot expres-
sar aquest sentiment de solidaritat amb
les víctimes deis Grans Llacs. utilit-
zant un llaç negre simbòlic que es pot
col-locar a nivell individual o exposar-
lo públicament a portes, balcons i
finestres de Ciutat. Ningú no pot roman-
dre indiferent davant la constant vio-
lació dels drets humans en la regió dels
Grans Llacs Africans!



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

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

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

3. Front en pro d'una revolució pedagógica, 1 d'un

ensenyament que no subestimi la cultura catalana.

4. Front en contra de la drogaaddicció, i de la

depauperació, caracterológica, del nostre poble.

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

ferm rebuig dels colonitzadors.

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

7. Front en pro de l'autèntica recuperació de Barcelona

com a capital d'uns Països Catalans lliures.

NATALICI?
ANIVERSARI?

CASORI?
NOCES D'ARGENT?

No us trenqueu les banyes pensant en regals
o peregrinant per botigues de 20 duros, rega-
leu subscripcions de VIere211 d'un any,
de dos anys o de cinc anys als vostres essers
estimats.

Feu país, família i amistat tot alhora.
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Pobles autòctons d'Amèrica:  Cinc segles de resistència
A bans de l'arribada dels espanyols, vivien

a Anáhuac, Abya Yala o Tawantinsu-
y u -aquesta terra que després de va ano-

menar América-, 70 milions d'essers humans.
Milions de persones que vivien en ciutats i pobles
estructurats en societats organitzades política i
econòmicament; tenien la seva cultura, pro-
fessaven les seves creences religioses i, com
en totes les civilitzacions, tenien les seves espe-
rances posades en el demà...

Han passat cinc segles i cinc anys des de
l'arribadad'en Cristòfor Colom a les platges de
Guanahaní, en el Carib. I avui, Guanahaní es
coneguda com a Illa de Watling i Abya Yala,
allò que és con dir América.

I avui, viuen a tot el continent americà, poc
més de 50 milions de persones autòctones. Vint

‘. milions menys dels qui poblaven aquell terri-
tori en el segle XVI! Per posar un exemple tan
dramàtic com il•lustratiu, l'any 1519, s'estima-
va que la població de Mèxic era de vint-i-cinc
milions d'habitants, que se reduïren a poc més
d'un milió el 1605.

Malgrat això, fins avui, el discurs oficial,
tanta Espanya com a l'Amèrica Llatina, ha estat
el de lloar la gesta dels espanyols, portuguesos
i altres europeus que arribaren a aquell conti-
nent el segle XVI.

Han passat cinc segles i cinc anys des de
1492. Però, que ha passat durant aquests 505
anys?

Mentre que pera cert sector se tracta d'anys
de vida, evangelització i desenvolupament, per
a altres -els vençuts- se tracta de mort violen-
ta, de colonització, imposició religiosa, d'ex-
plotació i d'injustícies.

Ni indis ni salvatges
Efectivament, ja des de l'inici de la con-

questa, Europa nega l'identitat d'aquests pobles
i els converteix en "indis"; Ilavors, 200 anys

després. l'Europa de la Il•lustració els redesco-
breix com a "salvatges"; més endavant, ja en
el segle XIX, aquells pobles son vistos, sobre
tot, com a mà d'obra barata.

Es tracta, dones, de la història del subju-
gament no sols de tot un poble, sinó de tot un
sistema sócio-econòmic i cultural. Vet aquí algu-
nes dades: Durant els deu primers segles de la
nostra era, en Mesoamérica es desenvoluparen
les ciutats-estat, que es coordinen entre elles.Grá-
cies a l'arqueologia,se sap que ciutats com Palen-
que (Mèxic), Tikal (Guatemala), Copan (Hon-
dures) etc. arribaren a tenir entre 30.000 i 50.000
habitants. Per altre part, l'arqueologia ha demos-
trat que els habitants de Mesoamérica tenien
un gran domini de les lleis de la naturalesa i
eren capaços de moure pedres enormes per a
les seves construccions; tenien un excel•lent
coneixement de les matemàtiques per mesurar
el temps de manera molt exacta, i un sentit refi-
nat de l'art per pintar i adornar els seus temples
i palaus.

Encara que en el segle X aquesta organit-
zació entra en una época de crisi, dos segles
més tard, els asteques amb el "Nou Imperi", els
maies amb el "Segon Imperi" i els quéxues amb
la confederació de Tawantinuyu, revitalitzen
les societats precolombines.I aquest món que
els asteques, majes i quétxues reconstruïren fou
el que va meravellar als europeus que arriba-
ren al continent en els segles XV i XVI.

Descobriment, trobada i xoc
Descobriment? Trobada? Qué va passar real-

ment com a conseqüència de l'arribada d'en
Colom de Felanitx a América?

Sens dubte, per als europeus hi va haver un
descobriment i allá entraren en contacte dos
móns, dos conceptes d'entendre la realitat. Per?)
després de la trobada va arribar l'enfrontament.

Només en el lapse de 50 anys, el 80% de
la població va morir víctima
de les malalties importades
pels europeus i per les dures
condicions de vida que els
foren imposades, aiximateix la
classe dirigent fou extermina-
da.
Els autòctons perderen el con-
trol sobre l'economia, la polí-
tica, la cultura, i inclús veie-
ren com els eren prohibides les
seves manifestacions religio-
ses i s'enfonsava la seva estruc-
tura social.
Pero), qual fou la reacció del
nadius davant l'holocaust per-
petrat pels europeus?

La Iluita frontal contra l'invasor
Des de Ilavors se pot parlar de l'inici de la

resistència indígena. La primera resposta fou
la lluita frontal. La guerra per a defensar els
seus interessos. Però les concepcions de lluita
eren molt distintes. I les "guerres florides" dels
"cavallers águila" i els "cavallers tigre" meso-
americans, toparen amb la concepció de gue-
rra d'extermini dels espanyols.

Efectivament, la proposta bél.lica indíge-
na se basava en "mesurar forces" home contra
home. Però s'hagueren d'enfrontar a uns con-
quistadors muntats a cavall, soldats armats amb
arcabussos i recolzats per cans feroços, ensi-
nistrat per a la guerra.

Així caigueren les ciutats, però la resistèn-
cia no se va aturar. Malgrat haver estat delmats,
els mies seguien lluitant a Guatemala en el
segle XVII. len el Nord de Mèxic, Coras i Hui-
xols no foren sotmesos fins el 1722.

La resistència passiva
Una segona resposta fou la resistència pas-

siva; se tractava d'aguantar per tal de no morir,
esperant que el temps jugués al seu favor. Se
pagaven els tributs, se feia feina pels nous colo-
nitzadors... però, al Caribe, milions  d'autòctons
moriren d'esgotament, de fam, de malalties
importades pels europeus... en definitiva, víc-
times de la crueltat. Aquesta situació va moti-
var que algunes comunitats autòctones optas-
sin pel suïcidi. Pobles sencers es llançaren pels
precipicis, s'ofegaren a la mar i s'enverinaven
de forma col.lectiva, perquè havien perdut tota
esperança de vida.

Una altra actitut fou la de no engendrar més
fills. Una vegada provada la brutalitat de les
"encomiendas", dels treballs forçats a les mines
i de la servitut a les cases dels conquistadors,
moltes de dones preferiren avortar abans que
els seus petits haguessin de sufrir aquella rea-
litat.

Responsabilitat histórica
És massa senzillcarregar les culpes del geno-

cidi indígena només a dos països. En la domi-
nació d'Abya Yala va participar tot Europa.
Espanya i Portugal feren l'obra bruta de la gue-
rra de conquista i de la implantació del siste-
ma europeu de valors; Anglaterra se va dedi-
car a proporcionar rná d'obra esclava, duent-la
d'África; Alemanya i els paisos saxons, a través
dels seus bancs, finançaren l'empresa colonial,
i Roma va donar la justificació religiosa del
repartiment territorial.

Tot això fou al principi i no pot acusar-se,
només, a paisos europeus de la responsabilitat
que sens dubte comparteixen.

Una vegada aconseguida la independència,
les noves nacions Ilatino-americanes, ja en la
seva majoria criolles, -minories blanques, front
a mestissos, indígenes i negres- amh governs
al servei de grans empreses europees i norda-
mericanes, han continuat amb la seva política
d'utilitzar indi" com a mà d'obra barata i com
a objecte de turisme.

Per altra banda, molts "hacenderos" i inclús
governs, s'han encarregat els darrers segles, de
foragitar dels seus territoris als autòctons per
robar-los les terres, cultivar-les, convertir-les
en pastures o explotar els seus recursos de fusta
i miners.

Sia com sia, avui segueix la política de domi-
ni de les nacions indígenes americanes. A Gua-
temala, continuen les matances contra comu-
nitats autòctones; a Colombia alguns indíge-
nes que defensen els seus drets són tractats de
terroristes; a l'Ecuador el Govem ofereix terri-
toris tradicionals dels indígenes a les multina-
cionals del petroli;a1 Perú,"Sendero Lumino-
so", "Ejército" i narcotraficants se disputen el
control dels territoris indígenes... I així al Para-
guai, a Costa Rica, a l'Argentina, a Xile, al Bra-
sil, la Història es repeteix.

Reneix el moviment indígena
La situació actual de sotmetiment passiu

sembla remetre. Des dels Cree de Canadá fils
els Mapuxe de Xile, el moviment indígena resor-
geix i reclama els seus drets. Dret a la terra, a
la dignitat i al desenvolupament.

Avui, cuatre països Ilatinoamericans tenen
majories autòctones: Bolivia, Guatemala, Equa-
dor i Perú. Els autóctons en aquests Estats estan
prenent consciència de la seva realitat.

A l'Equador, s'ocupen dels pous de petró-
li. Els pobles quéxua, Xilwiar i Axuar de l'A-
maçónia equatoriana, situats a la província de
Pastaza, a l'Equador, reivindiquen el reconei-
xement dels seus drets per pan del govern de
Quito. Uns drets pactats als Acords de Saraia-
cu el 1989... que a la práctica són Iletre mona.

A Bolívia, guaranies, xiquitanos, mozos,
movimes... del Beni, a l'orient del país, recla-
men el dret al territori i a la dignitat. Per altre
pan els autòctons, especialment aimares i quét-
xues, duen amb els seus vots tres diputats als
Parlament.

A Guatemala, la consciència maia s'esten
entre els quixés, cakxiqueles, mames, kekxíes,
ixiles... I el sentiment de pertanyer a una nació
maia creix dia a dia.

lanomamis, kaiapos, al Brasil, mapuxes a
Xile, xibxas a Colòmbia... tots pareixen dispo-
sats a recordar a l'opinió pública mundial que
ells també existeixen. Informe d'Intermon.

Règim fiscal
Resulta lamentable l'espectacle polític que estam pre-

senciant des de fa un parell de setmanes. Resulta penós que
els partits polítics més votats ales darreres eleccions a les
Illes Balears i Pitiüses actuïn constantment contra els inte-
ressos dels ciutadans d'aquestes mateixes illes.

Acabam de veure com el CIM s'inventa una diada per
a Mallorca que no té més sentit que intentar trencar el Ili-
gam del 31 de desembre amb la catalanitat: no es tracta de
no celebrar un fet bél.lic, sinó d'oferir "nuevas glorias a
España". Veurem si la proximitat amb 111 de setembre...

Per no quedar enrera, ara és el president Jaume Mates
qui vol puntuar a partir de tirar endavant el seu projecte
estrella: un règim fiscal especial per a les Illes Balears i
Pitiüses que ningú no sap que tendrá d'especial, si bé tots
sabem que seguirem a règim en el tema fiscal. Tant de bo
que aquest règim fiscal, que d'entrada no és res més que
una ajuda política del PP de Madrid al PP de les Illes per
fer front als seus desbarats, acabi dotat dels continguts pro-
pis d'un paradís fiscal, com a pas previa un Concert Econò-
mic que contempli una sobrania fiscal per a la nostra
comunitat. No hem de gestionar únicament les deixalles
de l'espoli fiscal que pateix la nostra terra.

Cal anar a Madrid a exigir tot el que ens correspon per-
qué és nostre, hem de lluitar per omplir de contingut una
autonomia que per ara només en té el nom. A partir d'aquí
ja podrem parlar de solidaritat; a hores d'ara només exis-
teix el robatori, un robatori del qual en són cómplices els
partits polítics que tenen el seu centre mental a Madrid i
que es preocupen més per la "sagrada unidad de España"
que pel benestar dels ciutadans i les ciutadanes que els han
votat i els mantenen. Josep Serra ERC.
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De bodes
monuments
FRANCESC CASTANY DE CASO,

ESTAT CATALÀ
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«La Catalunya sorgida del transfranqulsme ret homenatge a un dels seus inspiradors, Francesc Cambó. El model poli-
tic d'en Cambó, descrit en la frase "Buscar l'encaix de Catalunya a Espanya", és el model que seguelxen els seus néts
polítics; Pujo! i Maragall. Allá estaven, el 30 d'abril d'enguany, en la inauguració del monument recordatori al desta-
cat espanyolista. Ben feliços 1 cofois; per fi els botiflers tenen el séu mirall públic. Un mirall públic, que com el "cris-
tal que ho veu tot" de l'Olimp de Zeus; a Espanya II permet veure com el mite de Sírif també té la seva versió catala-
na en els Cambós d'ahir i d'avui. Per desgràcia de Catalunya i els Catalans».

Ignorar ( IV)
JULIÀ PERE RADO I GARAU

A l mateixtemps vull fer notar
que a les impremtes amb les
lletres que tenen és pot

imprimir quasi totes les llengües
romàniques amb els mateixos mot-
lles.

Ací arriban a la primera con-
clussió: no utilitza el mallorquí per-
qué no li vé de gana, o no en sap, ja
que les excuses que ens dóna són
molt pobres.

També parla d'amor, però l'amor
més gran cap a qualsevol cosa és fer-
la nostra, i referent a la llengua el
fer-la nostra vol dir utilitzar-la sem-
pre.

Quan parla dels signes de pun-
tuació segueix la castellana. Per
manca de coneixements o perquè el
que volia fer era un estudi per apren-
dre el castellà? Ell mateix respon a
la qüestió quan diu que és impossi-
ble desterrar d'aquí "el lemosín", no
mallorquí.

Segons Joan Albert Villaverde,
al primer opuscle de Línia Directa,
Palma 1991, diu que possiblement
els mots utilitzats per n'Amengual
són de Palma, deixant la part fora-
na sense trescar amb una infinitat de
dialectalismes locals desconeguts
pels veïns de Ciutat, un oblit imper-

donable per qualsevol lingüista que
vulgui fer una gramática i un dic-
cionari normatiu.

Al mateix temps Villaverde diu
que el misser no posa en dubte en
cap moment la unitat del català; és
més, la manifestaexplícitament quan
diu: "De aquí, de la conquesta de
Jaime I, data en estas islas el idioma
lemosín"... i recorda que la gramá-
tica té la finalitat de facilitar-nos l'a-
prenentatge de castellà.( Pròleg X).

1essent jo repetitiu, tornaré a uti-
litzar a Villaverde en qüestió de l'an-
tigor de les gramàtiques i dicciona-
ris. La llengua evoluciona i també
elsestudis I ingüístics, de manera que
la gramática normativa de qualsevol
llengua és sempre la darrera edició,
no la primera o la més antiga; n'A-
meng ual també ens ho recorda al seu
pròleg XI-XII.

La segona conclusió també ens
la dóna n'Amengual quan diu que ell

porque aquí no se piensa sino en
buscar la verdad; y en abrazarla
donde se hallare y de cualquier parte
viniere. ( Pròleg XI-XII ).

Si ens fitxam en la grafia empra-
da a la gramática i al diccionari és
veritablement complexa i peculiar
perquè "la palabra escrita sea la pin-
tura exacta y el vivo retrato de la pro-
nunciada". Avui tothom sap que les
llengües, formades pels diversos dia-
lectes són impossible de transcriu-
trns, ja que resultarien impossibles

de llegir fora del cercle del mateix
dialecte, provau-ho en qualsevol
llengua coneguda i enregistrau-la i
després intentauescriure'l tal com está
enregistrada, us assegur que és un
exercici molt peculiar i pot resultar-
vos una divertida i enigmática Hiló.

A l'època que n'Amengual feu la
seva gramática i el diccionari la filo-
logia encara era una ciència desco-
neguda amb aqueix nom i els pri-
mers en catalogar-la sorgiren a finals
del segle XX; per tal, sols i havia espe-
rits indòmits que anaven a la recer-
ca de material, un dels quals fou un
paisà nostre anomenat Mara Agui-
ló Fuster, que feu un diccionari i uns
apunts de gramática i, segons la Gran
Enciclopèdia de Mallorca", va ser un
dels protagonistes de la Renaixença
mallorquina". Vull recordar que n'A-
guiló morí l'any 1897 als 72 anys.

Recordem que la filologia, a
mitja segle XIX, no era coneguda,
penó sí que cal recordar que les llen-
gües ja tenien nom conegut de bas-
tants segles abans, cosa que deseo-
neix o vol desconèixer n'Amengual,
jaque, fins i tot, tothom reconeix que
si bé Jaume I era rei d'Aragó, ell per-
tanyia al Casal de Barcelona, i que
la Ilengua que util itzava era el català,
cosa que no ens ha de sorprendre, ja
que les dinasties reials donen reis, a
alguns països, estrangers allá a on
aquests mateixos pa'isos no tenen
regne, sino república. SI

El diari "Avui" del I de maig d'en-
uany ho esbombava en primera:

'Boda reial a Barcelona". I sí, pel
etembre Espanya ens endossa boda
orbónica al Cap-i-Casal. Volen
asar la filia petita del rei Borbó, na
ristina, amb un "chicarrón del
orte" anomenat Ignacio (perquè

ixó de "Iñaki" els sonará massa eta-
a) Urdangarín que juga a l'equip
'hándbol del Barça i és fill d'una
amília adinerada (negoci de banca)
tradicional basca militant del PNB.
ots dos es van conèixer a Barce-

ona i s'hi troben d'allò més bé, i és
questa la raó perquè tots dos volen
ue es celebri la boda a Barcelona.
na excusa emocional perfecta per

1 jacobinisme espanyol. Ho esta-
en esperant. No n'hi ha prou a tenir
ssegurada la sotmissió catalana de
a mà del seu "hombre de Estado",
ordi Pujol. No, cal guanyar la gue-
a dels cors i les ments. Cal espa-
yolitzar de cor els catalans. I qué
illor que una boda reial com les

'antany per aconseguir-ho? -deuen
ensar. Posada en escena lacrimó-
ena, masses (pagades o no) enfer-
orides i els comentaris de torn de

les també histèriques ties maries de

torn que faran fer un negoci rodó a
les revistes del cor. Però això només
és el glamour superficial. Per sota
es vol preparar l'acceptació popular
de la Casa de Borbó entre els cata-
lans. Ens volen monàrquics de cor,
no de conveniencia; que és com dir
que ens volen espanyols de cor i no
de conveniencia. És per això que
alguns ja l'han començat a batejar
com la "Boda autonómica", perquè
busca l'adhesió dels històricament
desafectes: bascos i catalans. Eus-
kadi hi posa la matèria prima i Cata-
lunya l'escenari. I tots contents. No
pot ser que el sentiment monàrquic
sigui tan fervorós entre els espa-
nyols i tan insuls entre bascos i cata-
lans. I és per això que els relacions
públiques de la "Casa Real" han vol-
gut preparar un esdeveniment que
ho pogués corregir. No cal dir que
als esclaus no els ha mancat temps
per vinclar-se als desitjos reials.
Pujol: "Conec la Infanta i puc dir
que és una noia molt agradable a qui
agraeixo que s'hagi integrat a Cata-
lunya, perquè quan li parlo en català,
ella em contesta en català", o Mara-
gall: "La ciutat está a disposició de
la Família Reial (...) El comporta-

ment de la ciutadania será magnífic
i que el tarannà de la infanta Cris-
tina ha fet que els ciutadans de Bar-
celona la considerin com a pròpia".
La qüestió que ens volen vendre és
que en el fons se'ns casa una noia
coneguda, model de virtuts i prou.
Per?) el simbolisme polític és més
que evident. Será la boda de la "Uni-
dad de España". Veurem gent fent
voleiar banderetes catalano-espa-
nyoles cridant allò de "Viva el Rey"
i "Viva España"? És probable, més
quan els espanyolots més actius, i
convenientment reforçats per gent
provinent d'Espanya, que no en tin-
gueu dubtes en será un caramull, s'hi
entregaran d'una manera total sabent
la projecció mediática que tindrà l'e-
feméride.

Tot aquest enrenou monàrquic,

però, se succeeix en ple cinquante-
nari de la mort de Francesc Cambó.
La coincidència de fets no és pas
fortuïta. Cambó fou un català que
començà actuant molt esperança-
dorament com a catalanista, però que
acaba amb la ignomínia de la trai-
doria damunt les seves espatlles. El
seu conservadorisme, aguditzat per
la seva entrada en el món dels grans
negocis, que tants beneficis li van
reportar, el van llançar a rendir-se
en mans del jacobinisme espanyol
(sistema proteccionista). L'extrema
enveja envers Francesc Maca per
aconseguir per Catalunya el que el I
amb anys d'esforç no havia pogut
aconseguir, i la percepció que tin-
gué del triomf democràtic republicà
com un greu perill per al seu model
de societat conservadora, foren els
detonants de la seva adhesió a la
temptació autoritaria que encapça-
laria el nazi Franco. Temptació que
acaba essent, en paraules de Borja
de Riquer i Permanyer, autor de l'a-
clamat estudi històric "L'últim
Cambó", "l'empresa propagandísti-
ca més destacada, audaç i eficaç de
les que va poder comptar el  bàndol
sublevat" (diari "El País" 30/4/1997).
Tanmateix el tanoca Cambó encara
esperava veure reconeguts els seus
serveis prestats a la "Cruzada" enmig
de la perplexitat que li causava veure
que l'exèrcit espanyol tornava a
entrar a Catalunya no com una força
d'alliberament, sinó com un invasor
i un ocupant. Cal dir que ni va ser
recompensat en res i a sobre va haver
d'exiliar-se a l'Argentina tot refotut
de veure's a si mateix com a crimi-
nal contra el seu propi poble; això
que ell havia qualificat la contesa
com una lluita entre "la civilització
i la barbarie". La cobdícia material
i l'elitisme malentès l'havien portat
a fer de "palanganero major" d'Es-
panya. És allá on les misèries d'al-
guns són millor aprofitades i també
més mal pagades. Cambó, dones, és
l'exemple de l'esquizofrènic (la frase
d'Alcalá Zamora que li va dedicar
ho resumeix: "No se puede ser al
mismo tiempo el Bolívar de Cata-
luña y el Bismarck de España") i
l'esclau ("Quiero una Cataluña gran-
de en una España grande"). El resum
d'un personatge finalment patètic.

1 es veu que aquest perfil agra-
da força a la casta política del país

fins l'extrem de construir-li un monu-
ment a la seva memòria a la barce-
lonina Via Laietana. El dia 30 d'a-
bril d'enguany, dia de la inaugura-
ció, els representants més destacats
d'aquesta casta transfranquista, Pujol
i Maragall, van dir la seva. Pujol va
validar el discurs de Cambó que pre-
tenia una regeneració d'Espanya des
de Catalunya, sense abandonar el
catalanisme com a motor impulsor.
Maragall per la seva part va desta-
car el "catalanisme obert" de Cambó
i la conveniencia que per a la socie-
tat catalana representa el Cambó polí-
tic. Per la seva part Alberto Fer-
nández Díaz, president del PP català,
va insistir a presentar Cambó com
a exemple de la integració del cata-
lanisme en un "compromís amb
Espanya". Els promotors del monu-
ment han estat Maragall, l'important
empresari Carlos Ferrer Salat i amb
aportacions de la Cambra de Comerç,
l'Ajuntament i la Generalitat. Fixeu-
vos que aquest monument és obra
de la Catalunya oficial i per tant
espanyola, no pas de la Catalunya
popular i catalana. Aquesta ja es va
manifestar socialment quan va recla-
mar i finançar amb aportacions
diverses la realització del monument
a Francesc Macià a la Plaça Cata-
lunya. Mentre Macià és patrimoni
del poble català, Cambó segueix sent
patrimoni dels patètics. Uns patè-
tics que segueixen volent "una Cata-
lunya gran en una Espanya gran" i
"ser alhora els Bolívars de Catalunya
i els Bismarcks d'Espanya". És per
això que gràcies a aquests militants
de la degeneració ens portaran una
boda borbónica per celebrar que amb
el genocida anti-català Felipe V, va
començar la seva carrera política per-
qué els catalans fem i ens sentim
ben ridículs. Les xaronades conti-
nuen després de les Olimpíades del
1992. No obstant, el dia de la boda
borbónica hi haurà força catalans
(moltíssims més dels que oficialment
es voldrien) que seguirem recordant-
nos del general Joan Prim i Prats i
la seva proclama política més famo-
sa: "Els Borbons; mai, mai, mai!" i
seguirem més fidels que mai, val-
gui la redundància, al crit de lliber-
tat més òptim que ha enarbolat el
nostre poble en aquest segle XX:
"VISCA MACLA I MORI
CAMBO".



1716.- Lluís XIV ordena que a Perpinyà es prediqui només en francés.
El 16 de gener. Decret de Nova Planta al Principat de Catalunya.

1717.- El bisbe de Tortosa, Juan Minguélez de Mendaña Ozono, ordena
al Capítol Catedral que faci en castellà els acords i actes.

1751.- Els escolapis ordenen a tots els religiosos de parlar en castellà sota
pena de "pa i aigua".

1768.- El comte d'Aranda promou la Reial Cél•lula del 26 de juny per la
qual es prohibeix l'ensenyament del català a les escoles de pri-
meres lletres . Ilatinitat i retórica; es foragita el catalá de tots els
jutjats tot recomanant-ho també a les cúries diocesanes.
Els escolapis manen l'aplicació d'aquesta reial cél.lula a totes les
seves escoles.

1770.- El bisbe Climent de Barcelona imposa el castellá al  seminari. amb
el nou "Methodo o Plan de Estudios".

1771.- El bisbe de Vic Bartolomé de Sarmentero promulga un Decret
ordenant que es prediqui en castellà.

1776.- El bisbe de Mallorca obliga a utilitzar el castellá a les  parròquies
i en l'ensenyament del catecisme.

1784.- El bisbe de Barcelona Gavino de Valadares imposa tothora el cas-
tellà al seminari.

1788.- El bisbe de Seu d'Urgell Josep de Boltas imposa noves "Consti-
tucions". per les quals s'obliga el castellá al seminari.

1899.- El diputat Romero Robledo interpella al govern contra el catala-
nisme de Torres i Bages.

1900.- Debat parlamentad contra la pastoral del doctor Morgades, que
recomana el catecisme en català.

1902.- Alfons XIII jura la Constitució. Reial Decret de Romanones que
obliga a l'ensenyament del catecisme en castellà. Debat parlamentari
en contra del Decret.

1828.- Pressions de Tedeschini sobre l'església
catalana i decrets del Vaticà sobre l'ús
del catalá.

Alsácia
El primer de novembre de 1975,

Hans Zorn, membre de la direcció
d'El Front Autonomista d'Allibera-
ment (EL-FAL). escrivia a "Le
Monde": "Que els jacobins france-
sos vagin en compte. Processar l'au-
tonomisme podará com a conse-
qüència que s'obri un llarg procés
que només pot conduir a trobar un
sol culpable. l'Estat francés."

Alsácia-Lorena está formada
pels tres departaments del nord-est
de l'Estat francés que de l'any 1871
al 1918 varen formar el Reichsland.
En teoria hauria de gaudir d'un esta-
tut apart peró. en no existir una "regió"
específica anomenada Al sácia-Lore-
na, sino un departament molt més
ampli. les seves institucions admi-
nistratives i judicials pròpies que-
den completament sotmeses a les del
departament. o sigui a París.

Fins l'any 1748 la llengua ale-
manya va ser respectada. Aquest any.
un intendent reial canceller de Lore-
na va proclamar el francés com a
llengua oficial. Malgrat tot. durant
l'Antic Règim. Alsácia i Lorena eren
considerades "províncies estrange-
res" i la seva llengua era respecta-
da. La revolució, i més tard l'impe-
ri napoleònic. varen "unificar" el país
i assimilar totes les cultures perifè-
riques. L'any 1908 el francés era la
llengua predominant a l'ensenyament

secundad i superior. L'any 1921 ja
era la sola Ilengua utilitzada i l'ale-
many s'ensenyava com a segonallen-
gua tres hores a la setmana. Després
de la segona annexió, en finalitzar
la segona gran guerra, les autoritats
franceses cregueren convenient supri-
mir-la per tal de permetre al francés
guanyar el terreny perdut. Des de
1950. la lluita per l'ensenyament de
la llengua pren proporcions impor-
tants ajudada pel Cercle René Schic-
kele. que compta amb el supon del
premi Nobel Alfred Kastler. El Cer-
ck organitza cursos privats d'alemany
i tot tipus d'activitats culturals que
serveixen pera conscienciar la gent.

Una enquesta recent feta per l'Ins-
titut Francés d'Opinió Pública va
donar com a resultat que el 85%
d'Alsácia desitjava l'ensenyament
en alemany. mentre que tan sols el
13% n'eren contraris. Cal tenir en
compte que l'any 1962 només hi havia
un 25% de persones que sabien par-
lar alemany a Alsacia Lorena.

La premsa és bilingüe. El diari
més important d'Alsacia té un tirat-
ge de 67.000 exemplars en francés
i 120.000 en bilingüe. El diari bilin-
güe és quasi tot en alemany. menys
els esports. que són en francés.

El 15 de novembre de 1970 es
va crear a Estrasburg el moviment
regionalista d'Alsácia-Lorena
(MRAL) que té com objectiu
mental la constitució d'una reg ió alsa-
ciana integrada dins una Franca

federal i al mateix temps dins una
Europa també federal. Més tard, el
MRAL es convertí en ET-FAL, El
Front Autonomista d'Alliberament.
Els tres punts fonamentals d'EL-FAL
són: El reconeixement del fet alsa-
ciá en el pla cultural, social i econò-
mic: felecció d'una Assemblea alsa-
ciana mitjançant sufragi universal.
al mateix temps que la creació d'una
confederació rellana dins de l'Euro-
pa dels pobles. Declaren que no són
separatistes. sinó tot el colmad, ja
que el seu desig ésta unificació euro-
pea. "El separatisme -diuen- és l'Es-
tat centralista el que l'exerceix. par-
tint artificialment les comunitats
culturals. lingüístiques, econòmi-
ques i geogràfiques. Els autono-
mistes volem la unitat europea i recta-
mem que aquesta es constitueixi a
partir d'unes real i tats concretes. com
són les nacions i no mitjançant els
Estats artificials."

EL-FAL és membre de l'oficina
Europea de Nacions sense estat en
la qual tumbé hi participen el Partit
Nacionalista Base, Strollad ar Vro
(Partit Nacionalista Bretó) i la Vok-
sunie (Partit del Poble Unit de Flan-
des).

Record del meu temps de con-
serge de l'Hotel Badia de Palma de
s'Arenal, l'arribada d'alemany s, amb
cara d'alemanys i parlant alemany,
i passapod francés; eren alsacians.
12
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La nostra llengua a l'Església La bogeria d'en Felip V

/d
'any 1721, el duc de Saint-

Simon va visitar Espanya i
va registrar en les seves

memòries la transfonnaciópatidapel
rei Felip V d'Espanya des de que era
duc d'Anjou. Diu així: " A la pri-
mera mirada, quan vaig fer la reverén-
cia al rei d'Espanya, em va sorpren-
dre tant que vaig tenir necessitat de
tota la meya sang freda per no fer-
ho coneixedor. No vaig veure cap
rastre del duc d'Anjou, a qui vaig
haver de cercar en el seu rostre apri-
mat i magre. Anavaencorbat i havia
tornat petit, la barra sortint, els seus
peus completament rectes se talla-
ven quan caminava i els seus genolls
estaven a més de quinze polzades
un de l'altre; les seves paraules eren
tan arrossegades, el seu aire tan neci.
que vaig quedar confós. Una jaque-
ta sense cap daurat. d'una roba more-
na grossera no millorava la seva casa
ni la seva presencia."

Els metges reials dictaminaren
que el rei patia "frenesí, malaltia de
malenconia, mania i malenconia
hipocondríaca". Aquestes mateixes
paraules se poden llegir a a plana 98
d'un llibre de l'època intitulat "Mani-
festación de cien secretos del doctor
Juan Curvo Se mmedo experimenta-
dos e ilustrados por el doctor Rive-
ra, su autor i doctor don Francisco
Suárez de Rivera, Madrid 1736.

No restaurà al seva salut el fas-
tigós tirája que un document del 13
de juliol de 1722, citat per Arthur
Chuqueten les seves "Feuilles d'His-
toire", ens revela que no s'havia
mudat de roba des de feia un any.
D'aquesta manera, el seu vestit li queia
a trossos, i especialment els seus
calçons descosits des de la cintura
cap avall que li servien de ben poc:
quan s'asseia Ii veien les cuixes nues.
Al començament, un ajuda de cam-
bra Ii adobava aquests pantalons
fins que se cansà de fer-ho. A vega-
des. quan sortia per anar a missa, la
reina aguantava amb agulles els tros-
sos d'aquest pantalons, i cliii ho dei-
xava ter. La sang freda que demos-
trava aleshores pareix inconcebible.

El 17 de gener de 1724, Felip V
abdicà en el seu fill Lluís I, casat
ambLluisaElisabet de Franca . Made-
moiselle de Montpensier. filia del
regent de França Felip d'Orleans.
Saint Simon diu d'ell que "tenia la
intel•igencia d'un nin, la curiositat
d'un adolescent i les passions d'un
home".

Vet ací com relata el propi duc
de Saint-Simon l'acomiadament de
Lluisa Elisabet. quan era l'esposa del
príncep d'Astúries:

"Estava na Lluisa Elisabet sota
un dosser, dreta, les clames a un cos-
tat, els grans a l'altre. Vaig fer tres

reverencies. i Ilavors el meu com-
pliment. Aleshores vaig callar, però
en va, perquè no va respondre cap
paraula. Al cap d'uns moments de
silenci vaig voler donar-li tema per
a contestar-me i Iivaig demanar si
desitjava qualque cosa pel rei, per
la infanta i per la madame. el duc i
la duquessa d'Orleans: Me va mirar
i va amollar un rotestentori. La meya
sorpresa fou tan grossa, que vaig que-
dar confós. Un segon rot va escla-
fir, tan sorollós com el primer. Vaig
perdre la serenitat i no vaig poder
deixar de dure; i mirant a la dreta i
a l'esquerra vaig veure que tots
tenien la mà damunt la boca i reme-
naven les espadles.Finalment un
tercer rot, més fort encara que els
dos primers. va descomposar el s pre-
sents, i les rialles es donaren a la
fuga jo com les de tots els qui m'a-
companyaven, amb riallotes tan
grosses que no ens podíem aturar.
Tota la gravetat espanyola va que-
dar desconcertada, tot se desordenà:
res de reverencies: cadesqual. tirant-
se p'en terra de rialles, va sortir
corrensos com va poder, sense que
la princesa perdés un átom de la seva
serenitat.

Que lluny está tot això del qua-
dre de Van Loo!

Del llibre "Històries de la H".
Fons de documentació.

Repassem la Història

Si repassam la Història. al principi de la dominació castellana sobre
els Països Catalans. Tots els bisbes eren forasters. Més avant. tornàrem
a tenir bisbes na. , trials. A Sant Joan. poble del pla de Mallorca on vaig
néixer. els any uaranta, els llibres de devoció. novenaris etc. eren en
castellá. Tanmat x. els capellans és rebel.laven contra aquesta situació,
traduïen sobre la narxa i ho deien tot en català literari. així com els ser-
mons que aquells temps eren bells i poétics, sobretot els del pare Rafel
Ginard. estimat religiós de l'Ordre Franciscana. 12

Contra revangelització en indigena hi ha aquests  'beats
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Europa, horitzó de la nació catalana
BERNAT JOAN I MARÍ.
PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS I PITIÜSES

uan la idea d'Europa va començar
a construir-se, allá cap als anys
cinquantes, molts catalans que

vivi n l'exili interior (i també d'aquells
que havien tengut pitjor sort i havien anat
a parar a l'exili exterior) hi veieren una
guspira d'esperança. Si algun dia s'arri-
baya a fer possible aquesta construcció
d'Europa, necessàriament haurien de pro-
duïr-se nivellaments que serien favorables
als Països Catalans. Hom pensava això en
un context en qué pràcticament tot ens
resultava desfavorable. Per això el cata-
lanisme va constituir el primer focus euro-
peísta en una Espanya absolutament tan-
cada sobre ella mateixa, autocrática i
arcaica, absolutament inhomologable amb
la resta del continent europeu. D'alguna
manera, el pensament català va constituir
el primer motor per a la difussió d'una idea
d'Europa encara ben trontollant en el con-
junt d'un Estat espanyol que hi vivia abso-
lutament d'esquena.

Av ui hi ha sectors que fan córrer una
brama que no hauria de fer-nos ni un mal
esgarrinx i que, en canvi, té gent que l'es-
colta. Segons aquesta gent, no té sentit el
nacionalisme d'alliberament en un con-
text nou, en qué precisament alió que es
busca és la consolidació d'unitats supe-
riors, com ara la unitat europea.

Agnes He Iler, la socióloga hongare-
so-nordamericana, afirma exactament tot
el contrari: és quan es consoliden unitats
de major abast quan la diversificació de
les que no en tenen tant té més sentit. És

Balears no és
Mallorca?

Un dels col.laboradors habituals en la
secció d'opinió del Diari de Balears, en
Miguel Payeres, té sovint la ploma esmo-
lada per furgar en els temes més confiic-
tius i, mirau per on, el dilluns dia 19 va tro-
bar que havia d'espolsar els que no són prou
balearistes.

Parla dels partits nacionalistes en rela-
ció a la III Diada per la Llengua, la Cultu-
ra i l'Autogovern i arriba a la conclusió que
estan notablement mancats d'esperit baleá-
ric. I no és gens estrany això, ja que UM
només té ulls pera Mallorca i el PSM enca-
ra no sap ben bé per a qué.

Sempre he considerat que la decisió dels
batles menorquins reunits a Es Mercadal el
1931 per tractar el tema autonòmic i la seva
decisió final de sol.licitar la incorporació a
la Catalunya (Principat) autónoma o bé seguir
la via independent no foren fruït de la irres-
ponsabilitat ni de la malvolença. En l'ac-
tual etapa democrática, des de Fomentera
també es varen posar entrebancs a l'Auto-
nomia balear. En els dos casos, separats per
més de 50 anys, el problema de fons és el
mateix.

He fet llargues estades a totes les illes
(la més curta, set anys, a Menorca) i con-

precisament en el context de la construc-
ció de la unitat europea que la llibertat de
nacions com ara els Països Catalans, Eus-
kadi, Escòcia, el País de Gal-les, Flandes,
etc., tenen més sentit. Si ens trobam en
camí de construir una Europa unida, per
qué no s'ha de poder construir sobre les
seues unitats naturals? Qué hi fa, que les
unitats que configurin aquesta Europa
siguin dotze, setze o vint-i-cinc?

Per a nosaltres, actualment, la parti-
cipació activa en la construcció de la unió
europea té diversos aventatges:

a. Per un costat, constitueix un canvi
d'univers mental diferent, deslligat del
nacionalisme espanyol. Els trets d'identi-
tat, la llengua, la cultura, les formes de
vida, l'economia, etc., de la nació catala-
na han estat reprimits i sabotejats des del
nacionalisme espanyol. Per això, pro-
moure estructures que l'entrebanquin cons-
tituirá un element favorable per poder acon-
seguir, d'una vegada, una mica d'autocen-
trament. Per la (mala) educació rebuda,
per la (in)cultura que ens han imposat, tenim
tendència a veure'ns des de la perspectiva
dels que es troben al centre de l'Altiplà.
La participació en aquest projecte anomenat
Europa ens pot sostreure d'aquesta visió
esbiaixada de nosaltres mateixos.

b. D'altra banda, veure'ns com a euro-
peus pot crear uns lligams de solidaritat
amb la resta dels nostres conciutadans d'a-
rreu d'Europa prou diferents del fet de veu-

sider que en la percepció política d'aquest
tema cal col.locar Formentera, Eivissa i
Menorca d'un costat i Mallorca de l'altre.
En aquest sentit, el que molesta a les tres
illes menors és que políticament des de
Mallorca s'utilitzi l'extensió geográfica i el
nombre d'habitants per justificar la seva
dominació, o bé per intentar augmentar el
seu pes en el conjunt. El govern i el parla-
ment espanyols han de reconèixer el fet insu-
lar, per?) els nacionalistes mallorquins del
PSM i d'UM també haurien de demostrar
una major sensibilitat en aquest tema, sobre-
tot quan volen utilitzar el Pacte Progrés al
CIM com una plataforma des d'on prepa-
rar el bot al Govern Balear. No s'ha d'ésser
filòleg per saber llegir i entendre ni sociò-
leg per saber analitzar i interpretar: el dis-
curs del PSM i d'UM suposa la identifica-
ció (almenys així es percep a les altres illes)
Balears-Mallorca, comprensible si tenim en
compte que les Balears com a percepció
col.lectiva no existeixen i que els dos són
partits exclussivament mallorquins.

Quan en Miguel Payeres parla del nacio-
nalisme balear PSM-UM cau en el seu propi
parany i perjudica precisament l'avanç cap
a la construcció d'un espai de comunicació
política entre les diferents illes, ja que limi-
ta dràsticament -volem pensar que incons-
cientment- l'espai polític nacionalista.

A Formentera, per exemple, l'únic par-
tit nacionalista amb presència activa és ERC,

rens des de la perspectiva d'un dels Estats-
nació ja constituïts.

c. Així mateix, treballar per la construc-
ció d'una Europa plural ha de facilitar pre-
cisament la diversitat. No está encara gaire
clar per quin model d'Europa s'optará, final-
ment. Probablement perquè hi ha molts ele-
ments de tensió i molts estira- i-arronses que
impedeixen de moment la creació d'un model
ben definit. Hi ha, de fet, tres models que
competeixen pel disseny d'aquesta Europa
del futur: una Europa que sigui una còpia
del "melting pot" americà (tots igualats i nive-
Ilats, tant culturalmentcom lingüísticament),
una Europa basada en la uniformització de
cadascun dels estats ja constituïts (model
francés) o una Europa basada en les comu-
nitats humanes que realment la integren
(aquest seria, òbviament, el nostre model
ideal).

L'encaix dels Països Catalans dins l'Es-
tat espanyol no ha funcionat (no parlem ja
de l'encaix de la Catalunya nord dins l'Estat
francés!). Però sempre s'ha buscat, des d'una
perspectiva catalana, l'encaix amb Europa.
Ara que s'està construint la Unió Europea,
hem de buscar la manera de participar-hi direc-
tament, sense intermediaris que generalment
entrebanquen el nostre futur i la nostra
voluntat, amb intel.ligència i amb decisió.

Per aconseguir tot això, caldria també un
recanvi notable en la nostra classe política,
que, a les portes del segle XXI, sembla que
encara no hagi sortit del segle XIX.

que a les últimes convocatòries electorals
ha triplicat el vot d'ENE (socis del PSM a
Eivissa). A Eivissa ERC ha superat el vot
d'ENE a les darreres eleccions espanyoles.
El nacionalisme (català) d'EU-Menorca i
EU-Eivissa iguala -quan no el supera- el
d'ENE i el del PSM (Menorca). Així, com
s'explica tanta pretensió balearista en base
al PSM i UM?

Mentre els nacionalistes no-espanyolistes
(de Mallorca, de les illes Balears i Pitiüses,
dels Paisos Catalans) no siguem capaços
d'afrontar el diàleg de forma no excloent,
tant pel que fa a les organitzacions com a
les persones, qualsevol projecte de futur que
contempli l'avanç en el camí de la sobira-
nia resta inicialment desvirtuat, ja que
aquesta via forçosament haurà de passar per
la integració de les diferents forces políti-
ques i socials que la propugnen. Ara mateix
és tan urgent construir ponts entre els dife-
rents partits nacionalistes com entre els nacio-
nalistes de les diferents illes al marge de
pertànyer o no a un partit determinat.

El que és preocupant, en aquesta línia,
és que tant el PSM com UM no tenguin
aquesta percepció de la realitat.

El que és realment important és arribar
a ésser plepament autònoms com a poble;
és a dir, sobirans; és a dir, independents.
Després ja ens barallarem tant com calgui,
si cal. Josep Serra. Pres. d'Esquerra
Republicana-Mallorca. 12

Catalunya derrota
Espanya i França en
una setmana

En 4 dies només, el Barça derrota al
Reial Madrid i el París Saint Germain per 1-
O (en tots dos casos de penalti transformat
per Ronaldinho).

Rotterdam era un camp pro-català: els
neerlandesos també saben com se les gasta
el jacobinisme francés (el Westhoek neer-
landés es troba genocitat per l'Estat francés
a la zona de Dunkerque; a Flandes. A Bél-
gica va deixant arrera Valónica la colonit-
zadora).

Entre els seguidorsblau-granes n'hi havia
un munt de la pobre Catalunya-Nord que no
volien ni sentir parlar del París Sant Ger-
main: ells són catalans, deien.

Encara que Gal.les, Escòcia, Irlanda del
Nord, Malta, Illes Féroe i tants d'altres paï-
sos insignificants o sense autonomia formal
tenen selecció pròpia, l'Estat espanyol estén
les seves teranyines per a impedir que Cata-
lunya en tingui. Saben que fora un punt de
trobada natural i espontani de sentiments
nacionalistes i independentistes: Per aixó ens
neguen una cosa tan natural i democrática.

Però, ademés, el Barya, representant de
fet d'una Catalunya que Madrid ens vol ama-
gar i que se l'ha repartida amb París, ha derro-
tat els equips enemics en sols 4 dies. Es simp-
tomátic de la força catalana. Si volem!

Però mentre el Pujolisme seguesqui
col•aborant a tapar tota la corrupció podri-
da de l'espanyolum PP-PSOE i a donar ver-
sions edulcorades i emblanquinades de tota
la merda de l'Imperi del Mal (des del cas
GAL que CiU no vol investigar fins el "cas
d'Alcàsser" presentat com un cas més, quasi
irrellevant, per TV3), Catalunya seguirá
amodorrida pels somnífers Dr. Pujol.

Als media estatals, repetien que tot Cata-
lunya (volien dir el Principat estricte, és clar)
havien festejat el triomf a Rotterdam (del
triomf contra el Madrid no digueren res, de
festeigs). A TV3 hi afegiren que a Mallor-
ca també havia estat festejada la Recopa. Però
callaven que, realment, els grans triomfs del
Barça són festejats massivament a "tot Cata-
lunye en el sentit més nacional: a Catalu-
nya Nord sota la guillotina francesa, ala Fran-
ja de Ponent, a Andorra i, no cal dir-ho, al
País Valencia, on ara Madrid concentra
(d'ençà 20 anys) la seva artilleria pesant per
a assassinar la catalanitat del País Valencia.
Cada vegada que el Barça ateny un gran triomf,
milers de barcelonistes surten als carrers d'A-
lacant, d'Elx, de Castelló, de pobles i poblets,
amb bufandes, banderes, paraigües i de tot.
Això volen amagar-ho els m�dia espanyols
i els seus col.laboradors pujolistes. Pretenen
exterminar la catalanitat del País Valencia,
separar-nos de la resta de la nació i anar devo-
rant-nos a trossets. Després de menjar-se
València, aniran per la Franja, per les Illes...
És la táctica del Monstre espanyol.

Per això la informació desenmascaradora
de l'ESTEL DE MALLORCA és tan necessà-
ria, malgrat que a muntó "nacionalistes",
massa panxacontents, no he volen pas veure.
La informació lliure i catalana, sense cen-
sures, és -com deien els quáquers- "dir la
veritat", a un món que prefereix les menti-
des dolces. Jaume Talaferro- . Caste. lió.



Editorial Moll publica Punt
final de M. López Crespí

Les meves paraules d'avui nei-
xen de la lectura feta sense xarxa de
Punt final, l'obra que recentment ha
publicat l'Editorial Moll a la més
histórica de les col.leccions de poe-
sia que mai han existit a Mallorca.
Dic que és una lectura sense xarxa
perquè l'he afrontada sense comp-
tar amb la referencia de cap altre lec-
tor ni tampoc amb cap mena d'ex-
plicacions interpretati ves que la inte-
rrogació del mateix Miguel López
haurien pogut posar al meu abast.
Crec que és saludable llegir els lli-
bres de poemes de la mateixa mane-
ra que a l'estiu tastam l'aigua de la
,nar: amb una capficada. La sensa-
ció del primer cop, sec i dur; l'en-
rampada emotiva que pot produir-
nos l'electricitat d'un vers; la intui-
ció poc perfilada que creu endevi-
nar un determinat sentit en el si d'una
imatge que pertany al món de les
ombres més fosques. La poesia ha
de ser comunicació, és clar que sí,
per?) sobretot ha de ser un gest d'es-
carni a la comunicació banalitzada,
a la comunicació feta amb retalls de
tòpics i d'obvietats.

"Jo personalment pens que els
escriptors sempre estan
escrivint, poc més o manco, el
mateix llibre. Els diferents
títols no serien altra cosa més
que variacions d'una única ven,
les arrels de la qual, tanmateix,
s'alimentarien d'una
subjectivitat i d'una
experiència de vida i cultura
comunes" (Damià Pons i Pons)

Dels (libres d'en Miguel López
jo n'he llegits, al llarg dels anys, una
bona partida. Però de les seves narra-
cions, els seus poemaris, els seus tex-
tos teatrals i els seus assaigs sem-
pre subjectius ara mateix en tenc una
idea global que no és gaire precisa.
La feblesa de la memòria i la ine-
xistencia de tot tipus de consulta pre-
via a la possible bibliografia que
hagués pogut trobar m'alliberen de
qualsevol mena de condicionament.
He Ilegit Punt final des de la lliber-
tat de la pròpia subjectivitat. És evi-
dent que d'aquesta manera es fa molt
més difícil evitar el perill de l'error.
Per?) els lectors de poesia mai no
han de temer equivocar-se, més
iviat l'amenaça que han de vencer

és la de conformar-se amb la como-
ditat d'acceptar les lectures que uns
altres els puguin donar cuinades.

És indubtable que a Punt final

hi ha el món vital i ideològic de l'au-
tor. S'ha dit moltes vegades, i jo per-
sonalment pens que l'opinió és encer-
tada, que els escriptors sempre estan
escrivint, poc més o manco, el mateix
llibre. Els diferents títols no serien
altra cosa més que variacions d'una
única veu, les arrels de la qual, tan-
mateix, s'alimentarien d'una sub-
jectivitat i d'una experiencia de vida
i cultura comunes. Ara bé, la qües-
tió no és aclarir tan sols qué hi ha
en el llibre, també ens hem de dema-
nar com hi és alió que l'autor hi ha
posat.

Punt final és un extens catàleg
d'imatges, cadascuna de les
quals ha de ser afrontada pel

lector amb tot el risc que
sempre representa escodrinyar
el món sense senyalitzacions ni
guies iniciatiques

Els vint-i-set poemes que for-
men Punt final han estat escrits amb
un patró estilístic semblant: versos
lliures que s'encadenen els uns als
altres mitjançant el recurs de la jux-
taposició, un recurs que és omni-
present de manera absoluta. Les
línies gràfiques dels versos es corres-
ponen quasi mil.limetricament als
períodes sintàctics. Cada vers és en
bona mesura una frase dotada de sen-
tit autònom i complet. Ara bé, com
són aquestes frases-vers? No hi tro-
bareu uns continguts explícitament
transparents ni tampoc una comu-
nicació feta amb el llenguatge lógic-
periodístic que acostuma a ser el propi
d'aquella literatura que neix de la
ideologia i la militància. Punt final
ésunextens catàleg d'imatges, cadas-
cuna de les quals ha de ser afronta-
da pel lector amb tot el risc que sem-
pre representa escodrinyar el món
sense senyalitzacions ni guies ini-
ciátiques. De bon principi, cada

poema és en gran part una caixa
plena d'obscuritats. Tan sols si ens
ficam dedins, si n'escoltam els sons
i en tocam els volums, podrem
reconstruir el sentit profund que s'hi
amaga. El lector de la poesia con-
temporáriia freqüentment té la neces-
sitat d'arriscar-se a recompondre la
lógica comunicatica del poema, tal-
ment com ha de fer l'infant que si
vol veure amb certesa la imatge ha
d'ajustar les peces del trencaclosques.
I qué hi podem trobar, a Punt final,
si ajuntam les peces? Personalment
hi he acabat trobant una bona part
d'aquelles idees-força, sempre enér-
giques i sinceres, que una vegada i
una altra es manifesten a l'obra d'en
Miguel López Crespí. En aquesta

ocasió, però, expressades amh la veu
sempre ambivalent d'unes imatges
que s'afanyen a produir suggeren-
cies molt més que no a divulgar cer-
teses.

L'època en qué semblava que
totes les utopies podrien ser
possibles sobreviu en les
vivències de l'autor, com una
mena de mite, com aquel]
paradís perdut al qual una
vegada i una altra ens fa
retornar la nostàlgia

A Punt final s'hi expressa el
desencís davant un temps històric
recent que no ha estat talment com
el poeta l'hauria desitjat. L'época en
qué semblava que totes les utopies
podrien ser possibles sobreviu en les
vivències de l'autor, com una mena
de mite, com aquel] paradís perdut
al qual una vegada i una altra ens fa
retornar la nostàlgia. El poeta, davant
la constatació del fracàs dels seus
somnis i projectes, reacciona de
manera diferent. D'una banda, recorr
a la invectiva contra tots aquells que
s'han fabricat un bon caminal amb

l'estora de les seves renúncies; d'al-
tra, el poeta decideix allunyar-se, cap
al sud, talment com ho va fer en el
segle XIV aquell franciscà renegat
que abjurà de l'illa de Mallorca i es
convertí en adepte de l'Islam. En defi-
nitiva, la terra que expulsa els fills
que amb més apassionadament
havien lluitat per fer-la lliure i justa.

En coherencia amb aquest con-
tingut, el llibre és ple d'imatges que
remeten al naufragi de les utopies
del poeta i de tota la gent que com
ell varen creure que seria possible
una altra realitat. Se'ns parla de
"naus enfonsades", de "remolí de fue-
tades", d'"enfonsament del temps",
d'"immenses catedrals buides"...

L'adolescent rebel troba en les
víctimes de la guerra civil i en
els revolucionaris que
assaltaren la Bastilla els
referents positius d'una
història en la qual els humiliats
i els poderosos han mantingut
permanentment l'abraçada del
conflicte

Ni tan sols la vivencia de les mera-
velles que produeix el plaer de l'a-
mor eròtic Ii permeten alliberar-se
dels mals glops que quotidianament
regala la realitat. I tampoc no ho per-
met la recuperació a través del record
dels temps de la infantesa, perquè
aquesta no va ser ni molt manco un
jardí paradisíac, ans al contrari, la
infantesa del poeta va anar ¡ligada a
l'experiéncia de la guerra i a les  con-
seqüències que se'n derivaren, que
foren especialment crucis en el si de
la seva familia i en el solar de la seva
terra. L'adolescent rebel troba en les
víctimes de la guerra civil i en els
revolucionaris que assaltaren la Bas-
tilla els referents positius d'una histó-
ria en la qual els humiliats i els pode-
rosos han mantingut permanentment
l'abraçada del conflicte.

Altra volta tot torna a ser
novament possible

Tanmateix, però, el poeta no és
vençut per un pessimisme històric
derrotista. Encara és capaç d'ima-
ginar l'aparició d'una nova gent que
altra volta será capaç d'escalar "les
més altes muntanyes".

Altra volta tot torna a ser nova-
ment possible.

1 també será possible que cadas-
cun de vosaltres trobi en aquest
excel.lent llibre de López Crespí un
bon caramull de missatges i sentits
que la meya lectura apressada no
haurà sabut descobrirkl

Damià Pons, Conseller President de la Comissió de Cultura del CIM i l'es-
criptor M. López Crespí. (Fotografía Francesc Amengua!).  
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La família Munar-Siquier, de Lloseta i
sa Pobla, fa 32 anys que regenta una
botiga de souvenirs a Illetes.

En Tomás Miralles, de s'Indioteria, regen-
ta des de fa 5 anys la botiga
d'instal•lacions elèctriques i de fontaneria
a Portals Nous.

Fa 2 anys que en Manuel González, natu-
ral d'Andalusia, ha obert la Botiga de
Mobles M-I, a Portals Nous. També té
una botiga de mobles a Palmanova.

La família Pérez, que és natural de Jaén,
fa 20 anys que regenta la Tapisseria
Continental a Portals Nous.

LLIBRES QUE CAL LLEGIR

Punt final i la Poesía de M. López Crespí
DAMIÀ PONS I PONS,

CONSELLER PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA



El líder de la Lliga Nord, Umberto Boss,.

LES MANS AL FOC (1)

Judicis morals
PER PERE GRI

"No penses bé, home, si creus

que un, per poc que valgui, ha

de calcular el peri 1 1 de viure o

morir, enlloc de tenir en comp-

te quan actua solament si duu a

terme accions justes o i njus-

tes..." Sócrates.

Amb això ja podria quedar

Lot dit, Climent, però no cree que

el començament d'un escrit sigui

el lloc més indicat per treure cap

conclusió, sobretot, si reparam

en la importància del tema que

ens ocupará a partir d'avui; el teu

afusellament i el del teu germà.

No vull dir les coses per mesu-

rar-les, ni tampoc en vull dir

massa d'una vegada, però has de

pensar hi segueixes tenint un

amic, estiguis o no amb nosal-

tres.

Un servidor, Jaume Sainpol,

antic frare franciscà, supervivent

dels fets catastròfics esdevinguts

a Mallorca i a Espanya a partir

del mes de juliol de 1936, vaig

abandonar l'art de l'escriptura fa

mols d'anys, per exigències de

la vida.

Degut a n'això, i com supo-

sareu, per fallides de la memò-

ria, m'és difícil recordar i expres-

sar-vos allò que succeí a Porre-

res aquell any de 1936, així com

en els anys que vengueren darre-

ra.

Un bon cardenal va escriure

això que segueix:"El criteri de

Déu és oposat moltes vegades al

nostra propi criteri. El pla de Déu

és contrari al que forjam els

homes. Déu ha assenyalat un

camí únic per aconseguir la san-

tedat i per aconseguir la redemp-

ció deis homes. Ens hem de san-

tificar sofrint i hem de redimir a

les ànimes morint. El qui no entén

aquesta veritat no entén les coses

de Déu. El qui pretén santificar-

se fugint del sacrifici, no ha

entès les coses de Déu. El qui

pretén exercir l'apostolat sense

aferrar-se de manera valenta amb

el sacrifici, no ha entes les coses

de Déu. Ene! pla de Déu el sacri-

fici i el dolor tenen una fecun-

ditat extraordinària i divina".

Dit aixó,i sense més preàm-

buls, explicaré qui era en Climent

Garau, batle de Porreres l'any

1936: era un company que vaig

perdre després d'haver-lo ajudat

a trobar refugi al tros de terra

d'es Pouasos, del qual aleshores

jo n'era propietari. Tenia 39 anys

quan el varen matar. Era casat.

A més de batle, era president d'Es-

quena Republicana.Quan esclatà

la revolta militar, mirà d'amagar-

se perquè sabia que era una de

les persones més perseguides

del poble. Havia prohibit les

processons del Dijous i del

Divendres Sant, la qual decisió

Ii suposà un trencament defini-

tiu amb l'Església. El mateix dia

de Pasqua, el rector Lluís Cres-

pí es va negar a sortir amb el sol-

pas i ordena al catòlics que obris-

sin les portes de les seves cases

a les onze en punt, que les beneli-

ria totes des de la trona. Acon-

seguí amagar-se a fora vila, però

un poc més enllà del fatídic mes

d'agost el localitzaren a n'es Poa-

sos juntament amb el seu germà

Joan. L'afusellaren a la posses-

sió de son Puigdorfila que está

al camí dels Reis de Ciutat la nit

del vint-i-tres de setembre del

trenta-sis, juntament amb el seu

germà. Quan recolliren els cadà-

vers, els trobaren fermats l'un a

l'altre pels canells".

Quan ho vaig saber, no ho

podia creure, me pensava aniden

a la presó i que els perdonarien

per haver-se amagat un parell de

mesos. Però una vegada més em

va sorprendre la reacció de la gent

del meu poble. Ningú va moure

un dit per ells, i a més, aquests

dos homes havien estat torturats

pels carrers de Porreres el dia de

la seva localització.

Pel que fa a mi, també em

vaig haver d'amagar, encara que

la meya situació familiar, i el fet

de ser un home molt acostat a

l'Església d'aquell temps, em

permeté salvar la pell.

Una de les primeres coses que

vaig feren veure tots aquells alda-

rulls, va ser agafat un llibre d'en

Nietzsche que tenia amagat sense

gosar Ilegir-lo. Quan vaig llegir-

lo, vaig deixar de ser frare, però

malgrat tot, vaig aconseguir man-

tenir la serenitat. Nietzsche diu

que en la passió, que és també

la decisió pels grans fets, s'anubla

la història, la temporalitat es

tanca en la ceguesa que permet

l'acció. La passió ens treu de la

successió del que ja ha estat uni-

format i ens enfronta a qualcú o

a quelcom com si sorgís en cada

moment per primera vegada. És

necessari afegir que les passions

són sentiments perillosos, però

no per aquest fet, se n'ha de pres-

cindir.

Tenc molts de records d'è-

poques passades, i els vos aniré

transmetent, però no vull caure

en la temptació de fer judicis

morals, perquè massa se'n feren

en aquells dies en que assassi-

naren als meus companys, en Cli-

ment i en Joan Garau.
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Padánia
La Lliga Nord confirma que

997% del votants ha dit que sí a la

Padánia independent.

El 997 per cent dels votants en

el referéndum organitzat per la Lliga

Nord per la independencia de la

Padánia s'han pronunciat pel "sí",

segons la dada de l'"éxit poll" efec-

tuat per la Lliga Nord sobre una mos-

tra representativa de 295 seus selec-

cionades en tot el territori.

Hores abans que es conegués

aquesta dada, el líder de la Lliga,

Umberto Bossi, assegurà que s'ha-

vien superat totes les seves expec-

tatives i que anirà a la Comissió Bica-

meral en nom d'aquesta regió ita-

liana.

Fons de la Lliga Nord, des de la

seu de Milà, varen dir que a les 15.00

hores el nombre de votants s'eleva-

va a 4.164.000 "i seran uns sis milions"

els electors, encara que la xifra del

total de persones amb dret a vot no

Sobirania (Definició del Dic-

cionari Normatiu de l'Institut d'Es-

tudis Catalans i de l'Hiperdicciona-

ri de la Llengua Catalana): Qualitat

del poder polític d'un estat o d'un

organisme que no és sotmès a cap

altre poder.

El president Jordi Pujol propo-

sa una "sobirania compartida" his-

pano-catalana. Objecció: Com hi pot

haver igualtat entre una nació que

té estat propi, que és hegemónica,

que és dominant i que és depreda-

dora, amb una altra nació sense estat

propi sobirà, que és vassalla de la

nació hegemónica, que és de la seva

propietat i que está a la seva mercè?

Quina nació de les dues en tindrà el

control de la sobirania? Siguem

seriosos! Pujolvol envernissar pom-

posament tota ampliació de l'auto-

nomia.S'equivoca si ens vol donar

garsa per perdiu. L'autonomia més

gran no té res a veure amb la inde-

pendencia política. Un acte de seces-

sió responsable i planificat, les deli-

mita. De l'autonomia els britànics

en diuen "home rule" i sobretot "free

state", són els reis de l'eufemisme,

d'aparentar allò que no és, d'enver-

nissar una mera autonomia fins que

sembli una independencia política.

La nació oprimida i la nació opres-

sora no poden compartir res; només

si totes dues són sobiranes de debò.

Un cop independents, els queda per

dirimir la relació de força demográ-

fica, económica i política. Els sepa-

ratistes catalans necessitem tenir

més dret internacional. Només ales-

hores no se'ns prenda el pel tan impu-

nement, amb l'erosió del significat

normatiu dels mots polítics.

Rafel Ribó Massó, en un dels

comicis, va dir que volia una Cata-

lunya sobirana, per?) no una Cata-

va ser facilitada amb precisió.

L'ex-ministre de l'Interior Rober-

to Maroni, estret col-laborador de

Bossi, manifestá posteriorment que els

votats eren 4.163.936, amb una mit-

jana de 362 per seu electoral. Els

col-legis, instal-lats en tendes de cam-

lunya independent. És tota una perla

del terrorisme semàntic, d'insídia

roïna. No hi ha circumferències qua-

drades, senyor Ribó. Quedará més

tranquil si diu clar i ras que, com a

bon marxista, defensa la unitat polí-

tica de l'Estat espanyol, sigui unita-

ri o confederal. Tant se val. Angui-

ta és més honest que Ribó, les canta

clares, no amaga els seu naciona-

lisme espanyol d'esquerra.

Duran i Lleida diu que vol obte-

nir "el màxim de sobirania" per a

Catalunya. L'autonomia és objecte

de dosificació, de graduació. Men-

tre que la sobirania, la independen-

cia política, es té o no es té. No s'és

sobirà a mitges; se n'és o no se n'és.

No es té un estat a mitges. Hi ha fal-

sos estats que dissimulen subordi-

nacions més o menys fortes. La

naturalesa intrínseca de la sobira-

nia, de l'estat sobirà, en descarta tota

relativització o dosificació. Ergo la

més. Però no teniu dret a difamar-

lo ni fer aquest favor al nacionalis-

me espanyol. Perquè aquest n'és l'ú-

nic beneficiad, de la campanya des-

mobilitzadora i dilu'idora contra el

separatisme català.

Fet i fet, el contenciós hispano -

català, Catalunya només el pot enfo-

car així: a dins i a fora de l'Estat

espanyol. Poc importa la forma jurí-

dica en que Catalunya romangui

subordinada a Espanya.

Pot anar des d'una confederació

a una descentralització administra-

tiva. L'únic que importa és que Cata-

lunya és doni de baixa de l'Estat

espanyol i s'erigeixi en estat inde-

pendent, membre de la Unió Euro-

pea. No hi ha llibertat nacional,

sobirania ni independencia, sense

haver-hi secessió. No es pot bastir

un estat sense haver fet secessió.

panya, varen ser 11.500 enlloc dels

13.000 prevists, "per un seguit de pro-

blemes d'organització i manca d'au-

torització dels hades"; afegí Maroni:

"Es tracta d'un resultat extraordinari

que va molt més enllà de tota previ-

sió".

El discurs falsament universa-

lista, deslegitima la necessitat

peremptòria que té tota nació de

constituir-se en estat independent.

És un discurs tortuós i hipócrita que

no para de repetir que avui ja no hi

ha nacions realment sobiranes, que

totes són inter-dependents. Doncs bé,

mentre ha hagi estats en el món, Cata-

lunya vol tenir el seu estat sobirà;

el mateix que avui té França, Is-

rael, Croácia, Austràlia, Xile, Espa-

nya, Finlàndia, etc. L'entrellat de la

qüestió, per a aquests trànsfugues

del separatisme, és que volen evitar

de totes passades que Catalunya

faci secessió de l'Estat espanyol.

Aleshores el volen salvar in extre-

mis, sota fórmules enganyoses de

confederació hispano-catalana, d'es-

tat lliure associat, de confederació

d'estats independents (oblidant que

si es confederen perden automàti-

cament la sobirania en benefici de

la nació dominant). A més, no es

poden confederar dues nacions que

es detesten. No és possible confe-

derar la nació dominant amb la nació

subjugada. Altrament esdevé una

farsa, una cortina de fum que dissi-

mula la correlació opressor/opri-

mit. El separatisme català sempre

ha tingut les idees ciares.

El secessionisme català celebra

que l'autonomisme ampliï el sostre

competencial de la pàtria. En aquest

sentit, tota transferencia de com-

peténcies és una etapa cap a la seces-

sió. Per?) no és mai la solució defi-

nitiva. L'objectiu final és fer de

Catalunya un estat independent, din-

tre de la seva integritat territorial dels

69.031 km 2 . d'espai català irrenun-

ciable; i membre de la Unió Euro-

pea. Lluís Morera i Pasqual.Carrer

de la Vena,3-Estat d'Andorra.

Campanya per devaluar la noció
normativa de la sobirania
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Es GALL

El Govern i la diada
Comptau totes les fileres,

que el disset va ser gran jorn!

Nostres colles castelleres,

nostres mans, nostres senyeres

juntes s'alçaren al Born.

El Govern és el mal pare,

que odia els seus propis fills;

per a ell és una tara

ésser fills de nostra mare,

bocins d'un mateix espill.

Gests, caràcters, trets i senyes

de Catalunya tenim.

D'allà hem duit nostres ensenyes;

mes, si amb aquestes et senyes,

pel Govern això és un crim.

S'ha casat amb dona estranya

i ara té un mal embaràs;

per molt que es mou i s'afanya,

els seus propis fills escanya,

per surar el fill bordagás.

Dels trets de nostra Corona

no en vol veure fer cap ús;

i, al temps que aquests abandona,

per la Fira s'engipona

amb un capell andalús.

És com el "Cavall de Troia",

de soldats hostils massís;

el Govem sols té una joia:

fer creure que fa tramoia

a favor d'aquest país.

Quin partit! Fa com que trota,

per?) és esclau d'un botxí;

en el Congrés, pren-ne nota,

contra nostra llengua vota...

La mare que els va parir!

Mils de veus Ii diuen: "Bastar,

el Passeig de gom en gom.

"Trampeja, si vols, malgasta...

Noltres som d'una altra casta,

dels qui volen ser qui som".

La cuina de na Tonina

Les ensalades
ANTONIA SERRANO I DARDER
Autora del Ilibre Les receptes de na Tonina

uan fa calor sol venir
de gust menjar una
ensalada. Sense comp-

tar la s clássica d'aquesta tem-
porada, que és el trempó, podem
fer-ne de moltes castes.

El costum de menjar ensa-
lades ens vé d'antic, sobretot la
de ceba trempada o la d'ene iam.
La padrina Tonina em contava
la rondalla de l Amor de les tres
taronges i m'explicava aneo del
gigantot que es menjava set
cossis d'enciam (jo trobava que
devia ser com a molt gros si
podia menjar tant).

Diverses herbes es poden
usar-hi, de fet, abans s'usaven
molt per fer ensalades. Pensem
si més no amb la verdolaga (Por-
tulaca oleracea), els lletsons
(Sonchus oleaceus, S. tenerri-
mus, S. asper) i les cames-roges
(Cichorium intybus), que tenen
una virtut com diu la glosa
popular:

Si menges cames-roges
somniaràs s'enamorat
i jo que no n'he menjades

així mateix l'he somniat.
Naturalment que les ensa-

lades actuals han evolucionat,
tenim molts més ingredients al
nostre abast i amb l'ajut dels hin-
vemacles i la importació Ola
aconseguit tenirfruites i verdures
fora del temps normal de culli-
ta.

Les ensalades admeten tota
casta de combinacions, el límit
és la imaginació del cuiner o la
cuinera. Podem mesclar diver-
ses castes d'ingredients, cruus
(enciam, endivia, col, pastana-
gó, xampinyons, tomátiga, ceba,
pebres, ravanents, olives,
bacallà...), bullits (carn, verdu-
ra, peix, marisc, patates, ous,
arròs, pasta de sopa, blat de les
Índies...), fruites fresques
(poma, taronja, pera, pinya tro-
pical...) o seques (nous, pin-
yons, panses...), tot això sols
una mostra per fer-nos una idea
del ventall d'ingredients que
podem combinar per fer les
nostres ensalades.

Però el que acaba de fer-les
variades és la manera d'amanir-

les. Salses, mescles o picades,
a vegades secretes, resalten els
gusts o els desfressen.

Una ensalada que m'agra-
da molt és la que jo Ii dic d'es-
tiu, vegeu com la faig:

Ensalada
d'estiu
Quatre palotes bullides
Dos ous bullits i pelats
Una ceba
Dos pebres verts
Una tomatiga grossa ben
madura
Una llauna de tonyina
Dues cullerades d'olives
Oli i sal

Tallarem les patates a can-
tons i els pebres i els ous a daus.
Pelarem i tallarem la ceba (per
llarg) ¡les tomátigues (a daus).
Ho posarem tot dins una ensa-
ladera, hi afegirem la tonyina
un poc esmicolada i les olives.
Finalment ho amanirem amb oli
i sal. 12
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La Pinça Lingüística

Durant el primer terç del segle XX, els intents de. recuperació (en alguns àmbits comptats)
de la llengua catalana va topar amb la utilització de la població immigrada, al Principat
de Catalunya, per part de les forces anticatalanistes. Fou en aquest context que va sorgir

el lerrouxisme. El terme "lerrouxisme" vé de Lerroux. Alejandro Lerroux fou un polític espa-
nyolista que considerà que, per evitar l'autonomia de Catalunya, el millor que es podia fer era uti-
litzar la població immigrada en contra del catalanisme. Els immigrats, així, es convertien en mone-
da de canvi en una batalla en la qual hi sortirien perdent més ells que ningú altre.

Durant el període de l'últim franquisme i durant la Transició, al Principat de Catalunya es va
tenir una cura exquisida per intentar evitar qualsevol brot de lerrouxisme. Actualment, la pobla-
ció immigrada (tant al Principat com al conjunt dels  Països Catalans) és molt més nombrosa que
no ho era en temps de la República, i, en línies generals, está prou menys integrada dins la socie-
tat catalana. En aquesta tasca d'evitar brots lerrouxistes, hi varen jugar un paper important els par-
tits de l'esquerra espanyola (socialistes i comunistes).

El consens en materia lingüística -materia sensible i molt delicada, com s'està demostrant- va
permetre de dur endavant una llei de normalització lingüística (insu ficient pero mínimament ope-
rativa a la Catalunya central, en contraposició amb els papers mullats dels País  Valencià i de les
illes Balears i Pitiüses) que iniciás un tímid procés de recuperació en alguns  àmbits, especialment
el de l'ensenyament.

Ara, emperò, sembla que el consens lingüístic s'ha trencat. Aparentment, els partits polítics no
l'han trencat, i la llei al Principat de Catalunya será reformada amb els vots favorables de tothom
(inclòs el PP). Tots els partits polítics catalans han acceptat, per exemple, que el sistema d'im-
mersió lingüística és el millor per integrar la població no catalanoparlant. Socialment, emperò, sí
que s'ha trencat el consens. I personalment pens que s'ha trencat amb la feina  subterrània d'alguns
partits polítics (no només del PP, per cert).

Al Principat, a hores d'ara, está funcionant la "pinça" lingüística que ajunta progressia espa-
nyola de tota la vida amb sectors vidalquadristes. Un bon exemple  d'això el tenim en els grups,
grupets i grupuscles que ha sorgit per posicionar-se en contra de la reforma de la llei de norma-
lització lingüística (no perquè la llei que hi ha vigent no els convenci, sinó  perquè temen que la
reforma afavorirà més la llengua catalana, i ells sempre volen rebaixes). Qui forma aquests grups,
grupets i grupuscles? Per un cantó, els ultramontans de sempre. Pero:), per l'altre, una part de la
progressia espanyolista, vinculada, en aquest cas, a Iniciativa per Catalunya (vinculada, per tant,
a la resta dels Pasos Catalans, a Esquerra Unida). Potser es miren en els comunistes francesos,
que, a la Catalunya nord, sempre s'han caracteritzat pel seu ferotge anticatalanisme.

La pinça toma a funcionar. Aquí i allá. La pino uneix els sectors més anticatalans del PP amb
sectors igualment anticatalanistes de l'esquerra. Aquesta vegada es tracta d'una pinça per intentar

frenar tant com es pugui qualse-
vol avanç, per mínim que sigui,
en el procés de normalització de
la llengua catalana.

La pino, en definitiva, demos-
tra el profund nacionalisme de la
intellectualitat espanyola. Són de
dretes o d'esquerres (i això, teòri-
cament, hauria de marcar distàn-
cies entre ells), però, per damunt
de dretes i d'esquerres, per damunt
d'idees i d'ideologies, per damunt
de sensibilitats i de conviccions,
primer que res són espanyols. D'a-
quí, el Foro Babel, l'Asociación
por la Tolerancia i tota la resta.

Una intel-lectualitat catalana
oberta i tolerant, que mira a Euro-
pa, identificada amb el país pelé
no excessivament nacionalista,
toma a topar-se amb una intel-lec-
tualitat espanyola tancada dins
ella mateix, recargolada i ferotge-
ment nacionalista. Tomam a repe-
tir l'esquema del 98 (però del segle
passat)?. Bernat Joan i Mari. Pres.
d'Esquerra Republicana-files
Balears i Pitiüses. 12
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