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Oració contra els adversaris castellans
Salm 35

Que quedin defraudats i avergonyits
els qui ens volen la mort;

que se'n tornin plens de confusió,
els qui es proposen fer-nos mal.

Que siguin com al palla a mercè del vent,
i els tregui a fora l'àngel de Jahveh;
que trobin fosc i relliscós el camí
quan fugin perseguits per l'àngel.

No tenien motius per posar-me paranys,
i obrir-me clots on perdés la vida.

Que es trobin tot d'una en el desastre
que s'agafin als paranys que ens posaven

i caiguin als clots que han obert.
I jo m'alegraré del que Jahveh m'ha fet,

ple de goig de veure com em salva.
Proclamaré amb totes les forces

Jahveh, qui és com tu?
Tu defenses els febles contra els poderosos

els pobres contra els qui els volen robar.

Na Jerónia Adrover i n'Immaculada Orousa són dues de les educadores de l'Es-
coleta Municipal de son Verí de s'Arenal. Fan inmersió lingüística catalana. Els
divendres surten al Parc Municipal a descobrir món.

Són els alumnes de l'escola d'infants s'Aucellet que está just devora l'Església de
s'Arenal a l'hora de dinar. Una escola  multi-ètnica que fa immersió lingüística cata-

lana

Són els empleats de Formigons s'Aranjassa que fa mig any han obert una plan-
ta al Polígon de son Noguera de s'Arenal. També tenen una planta a son Cervera

i una altra a Manacor.

Especial dedicat
A ILES FIRES

DE 1,1LUCIVIAJOIR
Si vos ha agradat, telefonau al 26 50 05

i el vos enviarem cada quinze dies.

Una pedagoga
utilitza el

conte 'El bloc
del bogamarí'
per escriure

una guia
didáctica per
al professorat

Molts d'eivissencs han gau-
dit amb la lectura del conte 'El
bloc del bogamarí', de Joan
Cardona (Joan des Pou), tot
un èxit editorial a les Pitiüses;
per?) de manera especial, l'es-
mentada lectura va ser tan sig-
nificativa pera Antònia Torres
Bonet, professora de Pedago-
gia Terapéutica a l'institut de
Sant Jordi, que no dubtà en
"aprofitar les grans possibili-
tats i suggeriments que, dins
la seua aparent simplicitat, el
conte oferia, per a fer-ne una
guia didáctica per al profes-
sorat". Aquesta guia, publicada
a l'igual que el conte per Res
Publica Edicions-Eivissa, i
que será presentada pel
catedràtic i doctor en Filolo-
gia catalana Bernat Joan i
Marí el dijous 25 a la sala de
cultura de 'Sa Nostra', está feta,
segons Fautora, "amb la sen-
zilla intenció de fornir el pro-
fessorat de tercer i quart curs
d'ESO d'una sèrie de propos-
tes didàctiques de qué puguin
fer ús amb el seu alumnat i
que puguin així mateix servir-
los de punt de partida per
crear-ne de noves". La rique-
sa del lèxic emprat per Joan
des Pou ha set una altra de les
claus: "A les Pitiüses tenim un
llenguatge molt ric, i una bona
part s'està perdent, fins i tot
entre gent de parla eivissen-
ca; penso que anam cap a un
llenguatge 'estàndard' en el que
hi ha una preocupant manca
de riquesa de lèxic, que és pre-
cisament la base del nostre llen-
guatge, una de les riqueses del
nostre dialecte".

'Societat d'Artistes Purgatori',
exposición del arte

El senyor Martí, és el sanador de
ses Cadenes. Cura els nirvis de l'es-
tomac, la ciática, el lumbago, l'in-
somni, i altres coses. El trobareu al
telèfon 490089.

Unió Mallorquina LLucmajor-
s'Arenal
En Manuel Luna acaba de ser ree-
legit president del Comité Local
d'UM del Terme de Llucmajor. Apro-
fitam les fires per fer-li unes pre-
guntes.
Les enquestes diuen que el PP dava-
la molt.
Hi ha hagut massa escàndols i
corruptel. les dins el PP i el poble
els passarà factura. A la fi, els
mallorquins podran ser governats
per partits mallorquins.
Que no trobes que son molt gone-
Iles aquests que ens governen?
Efectivament, i d'aquesta manera
no anam enlloc. Els qui governen
Mallorca i les altres illes han des-
ser nacionalistes i defensar la nos-
tra llengua i els nostre interessos.
El vostre partit puja.
Estam captant molts afiliats dins el
terme. Afiliats i gent que s'acosta
perquè ja no confia en partits d'ám-
bit estatal. En partits que tenen més
interés per Madrid que per Mallor-
ca.

Mateu Joan 1 Florit.
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Des de Granada ens envien aquesta retal! de diari que publicam parqué
vegeu que a l'estranger també hi ha patriotes catalans que lluiten per la inde-
pendència de la nostra pàtria. La pintada fou feta !'Onze de Setembre sortí
publicada una setmana més tard. (IDEAL DE GRANADA 18-9-97)

Els nazis i satanistes tenen obsessió per desenterrar morts: són macabres
Els forasterum-blaverum de  València són nazi-satànics espanyols. A la foto
gratia, un agent de la Guàrdia Civil recolleix ditades de la lápida de Joan
Fuster.

Carrer Lisboa, 22 - Tlf. 49 00 1
07600 s'Arenal

Amb nostres
millors desiyos per les

«Tires de Llucmajor
3 - 49 01 08 - Fax 26 87 64
de Mallorca

UROSUN
‘/IAJES

Li4L

Metalúrgica S'ARENAL
GERMANS CANALS PERELLÓ

• Reixats
• Ferroforjat
• Feines per a obres
• Portes basculars
• Portes automàtiques, etc.                                    

Correr Mallorca, 10- 71f i Fax: 44 09 00 07600 s'Arenal de Mallorca  

19113T11 de Mallorca2 11 D'OCTUBRE DE 1997

*Els intolerants que xiularen en
Raimon no tenen les mans fletes:
són els votants del PP de ment neo-
franquista que sols rebutgen el terro-
risme perqué "no ésespanyol" (peró
que els sembla bé els GAL i que
torturi la policia espanyola. Hipó-
crites i demagogs. Són els fills de
les "mans blanques que manen
matar" del franquisme, segons can-
tava en Raimon.

* Qui foren els artistes convi-
dats al macro concert on escridas-
saren a Raimon? En Julio Iglesias,
PP,na Rocio Jurado, folklórica, na
Paloma san Basilio, amant del rei?
Raphael PP, les del Rio, folklòrics,
Joaquin Cortés, folklòric modern,
Naxo Cano "moderno", Jarcha. A
n'en Raimon ni el varen anunciar.
Qui va col. laborar en l'aconteixa-
ment? La comunitat de Madrid, l'A-
juntament de Madrid, el BBV, Taba-
calera, Cajamadrid i MARCA.

* El Polígon Industrial de son
Noguera -entre s'Arenal i LLucma-
jor- pertany al districte postal 07600,
que és el de s'Arenal. Si un dia s'A-
renal crea el seu ajuntament, ja
sabem per on passa la ratlla muni-
cipal.

* El Teatre Principal de Ciutat,
té una bona programació durant
aquest hivern. A partir del 9 fins el
19 d'octubre fan DINS UN GRUIX
DE VELLUT d'Alexandre Bailes-
ter. Del 29 d'octubre al 9 de novem-
bre fan GRAN IMPRECACI_
DAVANT LA MURALLA DE LA
CIUTAT de Tankred Dorst. Conti-
nuarem informant.

*El Govern hritanic ha previst
un pla d'evacuació de l'illa de Mont-
serrat, una de les seves darreres
colònies, davant el risc d'una nova
irrupció del volcà La Dolorosa. De
produir-se aquesta erupció tota l'i-
lla estaria anicnacada. En Cristofor
Colom fou, l'any 1493, el primer
europeu que trepitjà la terra volcá-
nica de Montserrat. La semblança
del paisatge amb el del'abadia cata-
lana li suggerí el nom de l'illa. Si
no hagués estat català, i català de
Mallorca, hauria anomenat Mont-
serrat a l'Illa? I, hauria anomenat
Sant Salvador (de Felanitx) ala pri-
mera Illa que va trobar l'any 1492.
1 hagués estat Cristofor Colom,
enlloc de "colon" que és el nom del
budell culá?

*Canal 9 de la televisió autonó-
mica valenciana, s'ha incorporat a
GALEUSCA TV, que es converteix
en un autèntic canal de canals a l'a-
grupar les sis televisions autonò-
miques de l'Estat espanyol.

* Ho va dir el director de l'Es-
cola Pública Catalana de s'Arenal
que está devora el Consultori: "Fa
15 anys que m'envien oficis des de
l'Ajuntament de Ciutat dient que gas-
tam molta d'aigua a l'escola vella, i
fa 15 anys que els envii una carta

. cada any dient que les canonades
estan podrides i que per allá s'envi
l'aigua. I no em fan cas. "Als ajun-
taments petits, això no passa. Si ten-
guessim un ajuntament a s'Arenal,
aquestes coses no passarien. I si fos
una escola privada, tampoc no pas-
saña. També va denunciar que els
pares de cada dia estan més agres-
sius contra la llengua catalana, que
és la llengua oficial de l'escola. A
les reunions, sempre se n'aixeca un
o altre que diu "!En Castellano!!, i
refusen les circulars escrites en la
nostra llengua. "Nacionalistes" de
merda, que són! Per qué no se fan
"independentistes" d'una puta vega-
da i ens deixen en pau?

* Uns altres que emprenyen
(amb permís del Govern balear), son
els integristes castellans d'Eivissa
que marginen socialment als seus
Mis amparant-se en una encletxa
legal del recent Decret d'ensenya-
ment del català a la nostra Comu-
nitat. Efectivament, un tal Juan
Francisco Garrido Bermejo és el cap
pare d'un col. lectiu espanyolista
"Asociación par la Defensa del Ibi-
cenco y del Castellano" que ha edi-
tat una instància que repartida mas-

per fer un pet davant d'ells. El
denunciat se trobava a la porta d'una
sala de recreatius de la localitat amb
uns amics, i uns agents Ii demana-
ren que s'identifiqués. El jove se va
girar i, de manera voluntària i amb
fi burlesc,a judici dels denunciants,
va fer un pet davant d'ells.

* Diuen que la Guàrdia Civil són
"Medio militares i medio monges".
I, pots pensar!. N'A. F. P. , un guàr-
dia civil de 51 anys abscrit a la
Comandància de Granada (Anda-
lusia) va acabar amb la vida de la
seva dona de 42 anys i amb un dels
seus fills de 20, després d'una forta
disputa familiar. El funcionad, que
ferí greument a una altra filia seva
de 21 anys, se suïcidà després de
disparar contra la seva família. El
seu altre fill de 6 anys salvà la vida
perquè era a jugar a ca uns amics.
De monjos, res de res.

* Llegim en el "Periodico del
Mediterráneo del 8 de juny d'en-
guany que un agent de la Guàrdia
Civil, F. S. A. de 31 anys ferí d'un
tret a la mà al seu company contra
el qui disparà després de protago-
nitzar una brega a l'interior de la
caserna de Contrueces (Xixón), on
havia fet foc diverses vegades. El
Guàrdia que estava molt nerviós, s'a-
poderá d'un vehicle oficial amb que
se desplaçà a Xixón on va protago-
nitxar una altre brega amb altres dos
agents de la Guàrdia Civil a un dels
quals va ferir a una mà. Més tard va
robar un altre cotxe i obligà al con-
ductor a dur-lo al poble de Rianyo
a Langreo, però a l'arribar a la gaso-
linera del poble es Iliurá. Uns dies
mes tard, el jutjat togat militar de
Lleó va ordenar el seu ingrés a l'Hos-
pital Siquiátic de Jove.

* Un altra guàrdia que se passa
de llest fou l'home de na Rociito qui
vestit de verd es va fer "saltejador

de camins amb permís de la Santa
Germandat". Posaren una multa de
deu mil duros a un turista francés,
l'acompanyaren a un caixer automá-
tic i cobraren la multa, pern no dona-
ren cap rebut. El francés els denun-
cià, i l'home de na Rocciito, que res-
pon al nom d'AntonioDavidha que-
dat suspés de feina i sou per mig
any, passat el qual podrá tornar a
!luir el tricorni i l'igual que el seu
company de fatigues.

* Un altre guardia que se va pas-
sar fou en José G. R. , destinat a la
caserna de les Tavernes Blanques
(València), que va matar un home
a Bonrepós el 17 d'abril de 1992, el
jutge ho ha trobat mal fet i l'ha con-
demnat a dotze anys de presó. El
tribunal ha absolt al seu company
malgrat reconèixer que tot dos mun-
taren una"história increïble". Els
magistrats consideren provat que
Jos&G. disparà tres vegades contra
la vktima, José María Heredia Alca-
raz, el delicte del qual havia estat
el de molestar una parella que pas-
saya per allá.

*Segons el . darrer cens (1996)
a s'Arenal hi ha 15. 870 persones
censades mentre a Llucmajor només
n'hi ha 9.489, a Sóller 10. 515, a
Pollença 12. 495 i a Felanitx 14.
292, segons un estudi fet per Gui-
Ilem Salvà a la Revista s'Unió de
s'Arenal. I encara som un Ilogaret
sense ajuntamenunentre que Ari-
nay amb 801 persones fa una quin-
zena d'anys que se separaren de
Petra. I és que a s'Arenal, de dos en
dos no feim tira.

*Els homes que donen sang
estan dues vegades menys exposats
a sofrir un atac de cor que la resta
en els tres anys següents a l'esmen-
tada donació, segons un estudi publi-
cat a la revista "Hert".

*Tots els grups parlamentaris
catalans rebutjaren la proposta del
PP que el castellá sia considerat !len-
gua pròpia de Catalunya, com ho
és el català. El PP es quedá tot sol
en la defensa que el castellá tengui
el rang de llengua pròpia de Cata-
lunya durant la ponència que ela-
bora la nova Llei del català que
acordà, amb el recolzament de CiU,
PSC,1C-EV, ERC i el PI, que aquest
qualificatiu s'utilitzi només pel
catalá.
En X isco Gálvez i Capellà és el
gerent de l'Escota de Turisme,
Transport i Aeronáutica de la
Companyia Air Europa, que fa
mig any s'ha obert al Polígon de
son Noguera. És una escola per a
pilots, auxiliars, personal de terra
i de manteniment. Tenen el pro-
jecte d'instal. lar un simulador de
vol Boeing 737. Formen al seu
personal i tenen un conveni amb
el Govern Balear per tal de formar
personal de terceres companyies i
persones externes de manera gra-
tuïta.
Tenen en construcció ben avança-
da, un edifici on hi traslladaran les
instal. lacions d'Air Europa que
ara estan al Polígon de son
Castelló. S'Arenal avança.12
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sivament entre els seus simpatitzants
en lliuraren a dotzenes a la "direc-
ción provincial del Ministerio de
Educación" on s'expresa el desig de
que els seus fills rebin les classes
integrament en castellà durant aquest
any escolar. Rebutgen que els seus
fills participin en els projectes lin-
güístics elaborats en cada centre i
fan d'ells uns marginats socials que
tendran la meitat de possibilitat de
feina i de promoció social que els
altres que en acabar l'escota sabran
dues llengües. Si no fotem fora a
aquests del PP que ens governen,
que fan aquestes lleis contra la llen-
gua de Mallorca i posam un govern
que estimi la nostra terra i la nostra
llengua, aquesta té els anys contats!

*Un fet insòlit ha aixecat expec-
tació entre els veïns d'Artana (Plana
Baixa) al País Valencia. Un jove,
les inicials del qual són I. P. H, ha
estat denunciat per la Guàrdia Civil
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a ha passat l'hora dels planys
i les queixes. Bé está que un
hom català continuï escrivint

"canes al Director", tot fent denún-
cia pública de les malvestats dels
espanyols contra els drets humans
deis catalans. Les denúncies són
bones i necessàries, per?, no són
una falç. No fan tremolar a l'e-
nemic; més i tot, quan l'enemic
és de conformació feixista caste-
llana, com són els Aznars, els
Zaplanas i els Cascos. "Castella
menysprea tot alió que ignora" diu
Na Rosalia de Castro, la poetessa
gallega; i, també, "Castella misera-
ble orgullosa dels seus parracs". Ells,
els Aznars i Zaplanes, bons falan-
gins, tenen ulls i oïda, però fan
com que no veure ni sentir. Ho pre-
senten com un mèrit - un mèrit
feixista - la seva exhibició de
menyspreu a les queixes dels cata-
lans. Com sabeu, la darrera gesta
d'En Zaplana ha consistit en "ocu-
par" l'espai on tradicionalment es
feia a València la concessió dels Pre-
mis Octubre, sens dubte la de més
renom de tot Catalunya.

Ara és l'hora de pegar un bon
cop de falç als Aznars i als Zapla-

nes. Posat que aquests energúmens
solament s'atenen al poder mate-
rial, donem-los matèria, fotem-los
un bon cop de falç ja, d'una vega-
da! La falç és al nostre abast. La
podem algar a aquesta falç, els
nobles de la nació catalana.

Vegem els precedents més imme-
diats i més notables. A l'any 1973,
la Nació responia a la crida d' un grup
de patriotes i el cop de falç fou l'a-
parició del diari l'Avui. Era una
publicació pobre i esquifida, però
el primer diari en català des de la
desfeta del 39 ( He arribat a la con-
clusió que l'esquifidesa de l'Avui
no era espontània, sinó fruit d'un
pacte secret entre els pujolians i el
Règim). El Congrés de Cultura
Catalana - 1976- sembla que l'hem
de considerar més aviat com una
campanya publicitària mal dissen-
yada. L'esclafit de la nova cançó,
als setanta, sí que fou un bon cop
de falç quan el blat era ja madur. En
Raimon, En Lluís Llach, En Serrat,
En Pi de la Serra, En Sisa eren unes
bones pedres per esmolar l'eina. Un
altre bon cop que ens convé tenir
present fou la iniciativa de la Gran
Enciclopèdia Catalana. Aislo sí que

fou un magnífic cop de falç. Més
d'un miler d' intel lectuals de totes
les terres catalanes col 'laboraren
en la tasca de fornir als nacionals
catalans d'una eina moderna i efi-
caç ( Una vegada més ens avança-
vem als espanyols. Ara els cata-
lans disposen d'una enciclopèdia
catalana de pròpia creació; els
espanyols, en canvi, s'han de con-
formar amb reedicions de l'Es-
pasa, un dinosaure, o bé en ver-
sions espanyoles d'enciclopèdies
estrangeres). El Diccionari eti-
mológic i l'Onomasticon Catalo-
niae - obres de les quals tampoc
disposen els espanyols - fou un
excerlent cop d'aquest gran
patriota que fou En Joan Coro-
mines, l'home que ha recorregut
més terres i pobles de tot Cata-
lunya, com cap altra persona al
món.

Ara, la Nació és a les vespres
d'un altre juny que farà tremo-
lar a l'enemic. És a l'espera del
convit que faran els patriotes
valencians ( qué espereu, Eliseu
Climent?) o els barcelonins o els
mallorquins... La Nació és a l'es-
pera d'ésser convocada per aixe-

car, com si fos la mà d'En Jah-
veh, un gran diari valencià. Si a
Mallorca, amb 700.000 habitants,
ha pogut eixir un Diari de Bale-
ars, qué no ha de sortir a un País
Valencià de 4 milions de perso-
nes, la meitat de les quals té el
català com a llengua pròpia?.

El buit valencià s'ha d'omplir.
La Nació en té necessitat. La tasca
és urgent i necessària. Hem de
demostrar - demostrarem - que som
onze milions, els catalans. Hem de
creure que la Idea ja és present i es
farà realitat. La noblesa de la nació
catalana pot aportar els mil milions
que fan falta per a l'empresa. Cin-
quanta mil nobles poden aportar un
promig de 20.000 pessetes cadas-
cun en la compra d'accions de la
nova societat editorial. Els nobles
hi són. D'empresaris per dur enda-
vant el projecte, la Nació n'és ben
dotada. De periodistes, escriptors
i científics, València n'és un for-
miguer. Tot és a punt. És l'hora
de venjar-nos d'En Zaplana i de
N'Aznar. Els hem de segar l'her-
ba ben arran. La venjança és
dolça. ¿Vos imagineu la situació
desesperada dels Zaplanes, els

Carrascosas, les Consuelos Rey-
nas i els Blanquillos en una Valèn-
cia amb un gran diari en català?
Aquest cop de falç no el podrien resis-
tir. Amb quin ànim podrien conti-
nuar la seva campanya anticatalana
que fan amb l'horrible bandera de
la defensa del idioma valensiano.
No es veurien en cor de mantenir la
seva mentida. En efecte, de quina
manera podrien continuar afir-
mant que el valensiano és una altra
llengua diferenciada del català si
alhora es publicava a València un
únic diari - el primer de la Histò-
ria - en !lengua catalana? Tots els
dispositius secrets que han mun-
tat en contra de la Nació els Aznars
i eh Zaplanescauran per terra amb
aquest cop. Bon cop de fak!

El Servei de Normalització Lingüística

del Consell de Mallorca es troba a la

vostra disposició per traduir de franc

la carta de menús del vostre

restaurant, per tal que hi pugueu

incloure una versió en la nostra

llengua i ofereix un suport  econòmic

per a l'edició de la nova carta.

Per a més informació:
Centre Cultural La Misericòrdia

Via Roma, 1 07012 Palma

Tel.: 71 42 57 - Fax: 71 70 66

411
Consell de Mallorca

Cultura i Patrimoni Historie

Servei de normalitzacio linguistica

L'espera republicá.

S'acosta un altre juny.
Ara convé que esmolem les eines (II)
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA

Celebrani el nostre
ié. a versori

ami) gro $ ofertes
GIGANTE S'ARENAL

Carrer Trassimé 1 - 07600 Ciutat de Mallorca - Tlf. 26 29 73

GIGANTE SANTA PONÇA
Avinguda Jaume I, 126 - 07180 Santa Ponça - Tlf. 69 29 50

GIGANTE SA COMA
Avinguda Les Palmeres, 126 - 07180 Sa Coma - Tlf. 81 08 35

GIGANTE PALMA NOVA
Correr de París, 8 - 07181 Palma Nova - Tlf. 68 31 11

GIGANTE PORT D'ANDRATX
Carrer de Gabriel Roca s/n - 07157 Port d'Andratx - Tlf. 67 37 07

GIGANTE CALA D'OR
Avinguda Benvinguts, s/n Cala d'Or - Tlf. 65 80 24

GIGANTE FELANITX
Correr Belpuig, s/n - 07200 Felanitx - Tlf. 58 31 31

GIGANTE CAN PICAFORT
Carretera d'Alcúdia-Artà, s/n - 07458 Can Picafort - Tlf. 85 12 42



Guillem Frontera i Miguel López Crespí en una fotografía de l'any 1997. Gui-
Ilem Frontera guanyà el premi Ciutat de Manacor 1969 amb la novel•la Cada
dia que calles. Miguel López Crespí el guanyaria l'any 1973 amb La guerra
just acaba de començar.  

1 9 1134X11 de Mallorca4 11 D'OCTUBRE DE 1997

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

1968: La renovació de la revista Lluc (1)
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ, ESCRIPTOR

16 d'abril de 1968: reunió del
nou consell de redacció de la
revista Lluc

Quan el setze d'abril de 1968 es
reuní el nou consell de redacció de
la revista Lluc (consell que duraria
ben poc, com veurem en el proper
article) mancaven dies per al gran
esclat revolucionari del maig del 68
a París. Aquest esdeveniment, jun-
tament amb la invasió de Txecos-
lovàquia per les tropes del Pacte de
Varsòvia a l'agost del mateix any i
la matança d'estudiants per part de
la burgesia mexicana a la Plaça de
les Tres Cultures de Mèxic, mar-
caria els anys vinents. Cal diremperó
que, a Mallorca, al Paisos Catalans,
els antifranquistes encara teníem ben
presente! ressò de les grans vagues
d'Astúries dels anys seixanta-dos i
seixanta-tres. A Barcelona, per
exemple, la manifestació de l'On-
ze de Setembre de 1964 (ens arri-
baven ecos per Ràdio Espanya Inde-
pendent, Ràdio Moscou, París, Lon-
dres o Praga, o pels amics que hi
tenien algun contacte), resultà una
lliçó important per a la policia. La
concurrència a la manifestació
feixista (malgrat el perill que com-
portava: detencions, possibles tor-
tures, pèrdua de la feina, etc, etc)
fou nombrosíssima. La premsa
estrangera dedicà igualment un gran
espai al renaixement (ja constatat
els anys anteriors) de la conscièn-
cia antifranquista dels pobles de l'Es-
tat i principalment del catalans.

El 15 d'octubre del mateix any
(parlam de 1965) es complien vint-
i-cinc anys de la mort de Lluís Com-
panys. Tots coneixíem la història
de la seva mort trágica i alhora heroi-
ca. Reclamat pel govern feixista de
la burgesia espanyola, el president
de la Generalitat fou detingut a Bre-
tanya per la policia de Pétain, lliu-
rat a la Gestapo i conduït a Barce-
lona. Un tribunal militar el con-
demnà a morir afusellat. En la farsa
de judici fou acusat de "rebel.lió mili-
tar" pels mateixos militars que se
sublevaren contra la República i les
institucions d'autogovern del nos-
tre poble. En l'aniversari d'aquella
iniquitat, alguns grups de catòlics
(progressistes influïts per les reso-
lucions del Concili Vaticà II) adreça-
ren una crida a quatre-cents pares
conciliars reunits a Roma. El text,
escrit en francés, recordava les cir-

cumstáncies de la mort de Com-
panys.

Frederic Suau, la col.lecció de
poesia La Sínia,  Guillem
Frontera, Antonio Gramsci, Els
carnissers...

A Ciutat una colla d'amics (els
germans Pere i Biel Noguera, Fre-
deric Suau, Guillem Frontera i la
seva companya, na Bárbara, n'A-
dela Caselles, en Sebastià Puigser-
ver, el poeta i cantautor inquer
Antoni Alomar ens solíem veure i
petar la xerrada cultural i antifran-
quista en el pis de Frederic Suau,
en el carrer de Joan Crespí de Ciu-
tat. Guillem Frontera (abans de
guanyar el Ciutat de Palma 1968
amb Els carnissers) havia esdevin-
gut un dels capdavanters de la poe-
sia mallorquina dels anys seixan-
ta. Ell i en Jaume Pomar dirigien la
col.lecció de poesia "La Sínia"
(1965-68). A "La Sínia" en Guillem
publicaria A ritme de mitja mort
(1965) i El temps feixuc (1966), i
en Jaume Tota la ira dels justos
(1967), poemari que recul I altres tre-
balls d'en Pomar (Finestres ala Ilum,
A vint anys i un dia, Poemes a
Michelle i L'esperança enfonsada).
Aquest poemari (Tota la ira dels jus-
tos) guanyaria el premi Ciutat de
Palma de poesia l'any 1966.

Per altra banda, "La Sínia" també
editaria dos llibres emblemàtics
d'aquella época. Ens referim a Poe-
mes a Nai de Miguel Ángel Riera
i Calaloseans de Bartomeu Fiol.

Cal dir (essent objectius i sense
ànim de posar-nos medalletes) que
els més polititzats de la colla pot-
ser fossim en Frederic Suau i jo
mateix. En Guillem, en veure'ns
petar la xerrada sobre Gramsci,
Marx o Lukács, es tancava dins d'una
de les habitacions del pis d'en Fre-
deric -aleshores en Guillem venia
pel pis perquè encara no tenia
máquina d'escriure ola tenia espan-
yada- i anava enllestint la novel.la
que uns mesos més endavant el faria
famós arreu dels Països Catalans.
Ens referim, és evident, a Els car-
nissers.

Ampliar el concepte de la finita
contra els opressors

Amb en Frederic comentàvem
els darrers llibres (fos novel.la,
assaig, marxisme o poesia) que ens

havien sobtat. Record que per la pri-
mavera-estiu del seixanta-vuit
comentàvem sovint els escrits de
Gramsci. Començàvem a estar una
mica preocupats per l'estret econo-
micisme (pensar només en les rei-
vindicacions salarials) de les nai-
xents organitzacions revolucionà-
ríes mallorquines (embrions, és
clar, grupets de tres o quatre amics
que el que més fèiem era sortir a
pintar consignes en pro de la lli-
bertat o la República a les nits).

Tot era molt fantasmal alesho-
res. Per?) es començava a consoli-
dar aquella nefasta idea (que tant
combateren Lenin o els situacio-
nistes) que només la Iluita per un
sou més elevat és l'"autèntica" Ilui-
ta revolucionaria. Gramsci priorit-
zava (i aixóens feia pensar, ens agu-
ditzava la intel.ligència) aspectes
de la lluita de classes política, cul-
tural i ideológica, que les naixents
burocràcies reformistes no tenien
en compte. És cert que en la Italia
del compromís històric amb el
Vaticà (aliança dels "comunistes"
amb la democráciacristiana vatica-
nista), els dirigents del PCI havien
fet una lectura reformista de Grams-
ci (accentuació dels aspectes elec-
toralistes de la lluita obrera, com si
només importas ocupar poltrones
a les institucions de l'Estat capita-
lista). No era aquesta la lectura que
en fèiem els revolucionaris. Atinan-
co no era aquest el tema de les nos-
tres discussions. Que jo recordi, era

ben lluny de les nostres intencions
aigualir les troballes de Marx o
Lenin, de Fanon o Malcolm X, del
Che o de Gyórgy Luckács, amb una
lectura reformista del gran dirigent
comunista italià, segrestat i vili-
pendiant pel feixisme mussolina

El partit polític: l'intel.lectual
col.lectiu del poble treballador.
Vèncer l'hegemonia dels
intel.lectuals al servei de les
classes dominants

Ens interessava especialment
el paper que Gramsci atribuïa al par-
tit polític del poble treballador. Per
a Gramsci, el partit ja no era, sola-
ment, l'avantguarda popular en la
Iluita per l'alliberament nacional i
social, sinó que havia d'esdevenir
"l'intel.lectual orgànic" del poble.
Alhora, el gran revolucionari italià
analitzava (en l'obra El Príncep
modem) el paper dels intel.lectuals
clàssics en la formació (o defor-
mació) de la consciència popular.
Pera Gramsci, en el segle XX, l'en-
carregat de deslliurar el poble de la
seva secular opressió a mans de les
classes dominants ja no pot ser un
home, un Cap, un César (un Presi-
dent, diríem ara), sinó que ha d'és-
ser un grup, un col.lectiu i, més con-
cretament, un "intel.lectual col.lec-
tiu": el partit polític.

Es tracta que el partit lluiti (igual
que ho fa en primera línia en con-
tra de l'explotació de l'home per l'ho-
me, o de l'opressió nacional) per anar

creant un nou tipus d'home i de dona
allunyats del sotmetiment moral i
cultural a les reaccionàries idees de
la burgesia i els seus intel.lectuals
(els sacerdots, entre ells).

Pera Gramsci, els intel.lectuals
no són simplement els especialis-
tes en l'elaboració de conceptes: són
tots els qui participen en l'organit-
zació concreta del consentiment, no
sols en sentit ideològic, sinó també
en sentit institucional i fins i tot admi-
nistratiu. Copsàvem així -estudiant
les obres del gran teòric italià empre-
sonat per la burgesia feixista- el
paper que els intel.lectuals (pro-
fessors, escriptors, periodistes, diri-
gents de tot tipus, sacerdots, mes-
tres, administratius...) exercien en
l'organització del consentiment dels
governats i, per tant, en la consoli-
dació i reproducció del poder de les
classes dominants (tant en temps
de dictadura feixista de la burgesia
com en temps de dictadura democrá-
tica de les classes opressores).

Anar cap a la ruptura política,
ideológica i cultural amb la
burgesia imperialista

No aturàvem de parlar fins a altes
hores de la nit. Era evident per a
nosaltres, els joves revolucionaris
mallorquins de començaments dels
anys seixanta, que la destrucció del
poder terrorista del gran capital no
seria possible sense que el partit tre-
ballás en la direcció d'aconseguir
la ruptura ideológica, política i cul-
tural de les classes oprimides amb
les concepcions del món reac-
cionàries que propagaven (des de
la premsa, la televisió, l'escola, o
la universitat) els intel.lectuals orgà-
nics dels opressors. S'havia d'anar
treballant cap a la ruptura de l'he-
gemonia política i ideológica de la
classe dominant. Per això, escrivia
Gramsci, cal un nou tipus d'intel.lec-
tual, col.lectiu com el que serveix
d'instrument a la classe dominant,
i com ell inserit en la realitat viva
del país, per?), al revés d'ell, no per
a consolidar-la, sinó per a trans-
formar-la. El pmletariat, les clas-
ses populars, només podran
encapçalar el nou bloc històric si
és capaç de superar la visió estre-
tament corporativa, sindicalista,
economicista, i d'arribar a una
visió global, nacional i universa-
lista del procés històric. Aquest és
el sentit exacte de la fórmula leni-
nista: "...els obrers no poden tenir
consciència socialista. Aquesta
només pot ésser introduïda des de
fora". I, per a Gramsci, l'"intro-
ductor" d'aquesta consciència, d'a-
questa perspectiva global, nacional
i universalista, és el partit polític  

IIE IF» igg

PARES,_ EDUCAU-ME EN CATALÁ,
A MALLORCA Hl HA EL MEU FUTUR 

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

de	 López resref

Cada quinze dies a W°L_IIIIPXL de Mallorca (d'agost del 1997 fins a l'agost del 1998)

Per demanar números endarrerits, telefona al 26 SO 05  



Fa tres mesos que en Günter Bayer d'A-
lemanya ha obert l'Spaguetti Haus al
carrer Berlín de s'Arenal. Un lloc on se
menja per una mitjana de 900 ptas.

En Joan Rúbio d'Algér, fa 3 mesos que
regenta el Bar Amics a la zona del Mer-

cat de s'Arenal.
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	iiii	 . ,	 anys que va fundar l'Empresa de Cons-	 nats de L'ESTEL DE MALLORCA a ses
trucció TRABCON BALEAR a s'Arenal.	 Cadenes, fa 17 anys que regenta la Ren-	 En Miguel de la Rosa regenta des de fa1,i,_.	 .	 . .

i-inais deis anys seixanta. Miguel Lopez Crespíi Frederic Suau en temps de la
Iluita per la renovació de la revista "Lluc".

de les classes oprimides pel capi-
talisme, el seu "intel.lectual col.lec-
tiu" orgànic.

La batalla pel control de la
revista Lluc

Dins d'aquesta perspectiva -
aprofundir dins del pensament
gramsciá- la "batalla" pel control
(polític, ideològic) de la revista
Lluc era el tema de conversa de totes
les nostres reunions. Una quimera,
tot plegat (que l'esquerra antifeixista
pogués arribar a controlar un òrgan
de l'Església), ara que ho miram amb
la perspectiva de trenta anys. Però
en aquells moments, alió era per a
nosaltres el màxim de la lluita polí-
tica, cultural i ideológica que es
podia donar a Mallorca i a les Illes
en aquella conjuntura concreta.

Aqueixes il.lusions (de contro-
lar la revista) són insinuades per
Josep Massot i Muntaner_en el seu
llibre Els mallorquins i la llengua
autóctona (apartat "Una nova etapa
de Lluc", págs. 172-175), quan diu:
"A partir de gener de 1968. Mallor-
ca té -pràcticament per primera
vegada des del 1936- una revista
mensual en la nostra llengua. Lluc,
que en els seus cinquanta anys d'e-
xisténcia ja havia passat per dife-
rents etapes de bilingüisme i per fluc-
tuacions motivades per cir-
cumstàncies diverses, ha iniciat una
época nova sota la direcció -teóri-
ca si més no, fins al 1970- del P.
Cristòfor Veny, Missioner dels
Sagrats Cors, i -per exigències de
la llei de premsa- del periodista
Gabriel Fuster i Mayans (més cone-
gut pel seu pseudònim literari Gafim)

(...) Després d'uns sèrie de vicissi-
tuds que no ve a tomb de detallar,

la redacció está pràcticament en
mans del poeta Miguel Gaya, antic
'blauet' de Lluc".

Imagineu-vos la "batalla" de
l'any 1968! Alió que per a algun
sector de la nostra cultura consti-
hija una "renovació", per a nosal-
tres -fills de Fanon i els agerma-
nats, hereus dels republicans assas-
sinats per Falange, el nacional-
catolicisme i els militars a l'any 36
era pur i simple continuisme. Qui
era -en aquells moments- per a
nosaltres el P. Cristòfor Ven y? Evi-
dentment, un representant de l'Es-
glésia Católica. I en Gabriel Fus-
ter? Un col.laboracionista. Qué en
diríem del senyor Miguel Gayá que
no es pugui imaginar? Bé. Els nos-
tres "oponents" a la reacció políti-
ca i cultural eren precisament l'a-
vantguarda auténtica de la lluita con-
tra tot el que representaven els sen-
yors abans esmentats. Parl d'in-
tel.lectuals del tipus d'Antoni Serra,
Jaume Adrover, Josep M. Llompart,
Frederic Suau, Ramon Oró i molts
d'altres, dels quals parlarem en els
proper capítol.

Ara -imaginem que som a dia
15 d'abril de 1968- la batalla entre
la reacció i el progressisme només
és a punt de començar. Totes les
possibilitats resten obertes a l'es-
perança. Els homes i les dones que
intel.lectualment, des de finals dels
anys cinquanta i durant tots els anys
seixanta, han portat a coll l'esforç
de la lluita per la nostra llibertat...
¿podran vèncer la reacció clerical -
reaccionària? La reunió constituti-
va del nou consell de redacció de
Lluc ha estat convocada per dia 16
d'abril de 1968 a les 10, 30 de la
nit. Q

I •-r p..peuleI yue Icil I Actlelb I I elUF -

mes. N'Antoni fou president de la Asso-
ciació de Veïns de s'Arenal entre el '79
i el '82.

N'Angel Martinez, natural de Melilla i d'as-
cendencia alacantina, fa 11 anys que
regenta l'Agéncia de Viatges Eurosun,
al costat de l'estació d'Autobusos de s'A-
renal. A la foto amb les sayas emplea-
das.

Na Nari Carme Riera fa 14 anys que va
posar la botiga de Carnaval i Articles
de Festa a s'Arenal. Es distribuidora ofi-
cial d'aquestes palles llargues que
empren els estrangers per beure san-
gria a dins un poal i que també servei-
xen per decorar o altres usos.

tauuna L'A L I V11 S mrenai, amó sucur-
sal al carrer del Metge Darder de Ciu-
tat. En Pere Caldés, és el president del
Gremi Patronal de Rentaduries de
Mallorca i de Menorca des de fa 7 anys.
Aquesta empresa fou fundada pels seus
pares, n'Antoni Caldés i na Margalida
Torres.

En Joan Soler ha fet societat amb en
Joan Garcia per obrir, ara fa mig any, el
Glmnàs Andrómeda a s'Arenal de
Mallorca.

En Mateu Elies regenta des de fa un
any el Music Bar Daddy Cool a s'Are-
nal de Mallorca. Despatxa el pa amb oli,
les bagettes i els coctails en un ambient
ben mallorquí. El seu soci és en Caries
Corrales.

17 anys la Cafeteria Miguel a s'Arenal.
Despatxa la cuina alemana. Reconana
els Reibekuchen, Hánschen mit Appel-
sossa und Karroffeln i altres plats ale-
manys. Se menja be per un milenar de
pessetes.

En Joan del Cid d'Andalusia fa 9 anys
que regenta la botiga de lloguer de cot-
xes, JUCI CAR a s'Arenal. Durant 10
anys, va tenir part amb el negoci de 110-
guer de cotxes Gran Auto, just devora
es Fogueró de can Pastilla.

Na Francisca Roig, graduada social, fa
mig any que ha obert l'Assessoria Fis-
cal i Laboral Roig just devora l'Estació
dels Autobusos de s'Arenal.

Antoni Serra, Guillem Frontera i Aína Montaner a finals deis anys seixanta.

Fa 26 anys que na Tiana Sales regen-

ta la Botiga d'Artesania al costat del
Torrent deis Jueus de s'Arenal. Se quei-
xa que la gent no entra a comprar-hi, i
de seguir així haurà de tancar.



Olivera
nacionalista al
Blanquerna

PER JOSEP SERRA. PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-MALLORCA

C/ SON JULIA, SOLAR A-65
POLIGON INDUSTRIAL SON NOGUERA

07620 - LLUCMAJOR - MALLORCA
TELÉFON 66 04 2 2
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Precedents
Quan a ERC tenguérem coneixe-
ment de la taula rodona sobre el
tema "Cap a una olivera naciona-
lista?" i de la participació de
Maria Antònia Munar i Pere
Sampol, ens posàrem en contacte
amb els organitzadors amb moltes
setmanes d'antel.lació i els pro-
posàrem d'incloure també Bernat
Joan a l'esmentada taula rodona
pels següents motius: a) ERC és la
primera força política nacionalista
a dues de les quatre illes, b)
Bernat Joan té experiència en
"oliveres", ja que ha participat en
la creació de la candidatura unità-
ria dels progressistes i nacionalis-
tes pitiüsos que portà Pilar Costa
al senat espanyol i c) En un marc
com el Blanquerna no s'hauria de
limitar l'espai polític nacionalista
en base a criteris geogràfics
(Mallorca) o ideològics (exclusió
del nacionalisme independentista
d'ERC). La proposta fou rebutja-
da. La vella i antiguada història de
sempre... Així i tot, Pere Sampol
inicià la seva intervenció fent

referència a la manca d'Esquerra
Republicana a la taula rodona,
aspecte que ja coneixia des de feia
mesos i que de ben segur hauria
pogut modificar. O no?
DEBAT
Com ha escrit Joan Riera, "és més
viva que un cove d'alatxa" -fent
referència a la presidenta del
CIM. Plantejar la independència
dels independents -fòrum
Blanquerna, en aquest cas- no
funciona ja en un marc reduït on
tots ens coneixem prou bé. Motius
al marge, Maria Antònia Munar
no es presentà al debat, amb la
qual cosa el líder del PSM posava
algunes de les seves cartes
damunt la taula i UM en treia una
informació bastant valuosa sense
banyar-se excessivament el cul i
reconeixent que en aquell context
no hi tenien la seva claca.
Pere Sampol pegà fort (pactes
UM-PP. a pobles, pagte UM-Unió
Valenciana a les europees, figura-
tivisme i voluntat d'acumular
càrrecs per pan d'UM, etc) i
simultániament féu -per no variar-

de ploranera: considera que el
PSM ha fet els majors sacrificis
en el Pacte de Progrés (Son Reus,
12 de setembre,...). D'olivera res
de res, ja que el PSM no ha obtin-
gut mai bon resultat amb els pac-
tes electorals i, en canvi, sempre
ha obtingut els millors resultats
anant per lliure. Si de cas, els
acords haurien d'esser postelecto-
rals: l'erosió del PP es produiria
des de les diferents propostes
adreçades a diferents sectors de
l'electorat que fa cada partit, dei-
xant entreveure que a UM
corresponia apropiar-se del sector
liberal elitista (hotelers, construc-
tors, etc).
Des d'UM, es contestà a l'acusa-
ció de liberalisme amb la referèn-
cia al pacte PSM-CiU; pel que fa
als pactes i a la voluntat d'acumu-
lar càrrecs recordaren a Pere
Sampol el cas de Llubí com a con-
traacusació i, en relació a la possi-
ble olivera nacionalista posaren el
cas de Canàries com a model: la
unió de diferents partits suposà
molts més vots que els que acon-
seguien tots els partits junts pre-
sentant-se per separat.
ANÀLISI
a) UM i el model de Coalició
Canària. Dins la notable homoge-
neïtat en el comportament electo-
ral de les diferents comunitats
autònomes espanyoles destaquen
els casos basc i canari: a Canàries

s'ha de tenir en compte l'enfron-
tament de les élites insulars,
dominants en les seves respecti-
ves illes centrals; aquest particu-
larime insularista fa impossible
una percepció política global de
Canàries si no es fa a partir de
cada illa. CC es declara regiona-
lista i accepta la monarquía
espanyola, UM també. CC es
fonamenta en l'insularisme i el
personalisme, UM també.
b) La frontera dreta-esquerra. La
percepció social de la realitat
política segueix descansant en el
binomi dreta-esquerra, una reduc-
ció que actualment ja no coinci-
deix plenament amb la parella
conservadors-progressistes però
que segueix essent operativa per
definir actituds, tendències i pro-
cediments: hi ha una forma de fer
política diferent des de l'esquerra,
tot i que els programes de tots els
partits diguin més o manco el
mateix en temes com l'ecologia,
l'educació, la sanitat o les políti-
ques socials (marginació, atur,
etc.).
c) Els pactes postelectorals per
erosionar tots els sectors del PP.
Per a Sampol, un gran pacte pree-
lectoral anti-PP reforçaria la posi-
ció d'aquest partit, un argument
que ja s'utilitzà profusament amb
la candidatura de Pilar Costa a
Eivissa i que el PP utilitzà abusi-
vament...i inútilment! Si el Pacte

de Progrés no és un pacte anti-PI

qué és? D'altra banda, Sampol f

un simple càlcul numèric: la sum
PSM-UM-ERC no dóna un quo
cient prou elevat per canviar signi
ficativament la situació; en el
seus càlculs no contempla l'efect ,

arrossegament ni l'increment de
vot per la participació dels desmo
bilitzats (crítics o desmotivats).
CONCLUSIÓ
Molla roba i poc sabó. El PSM e
fa el desganat, segueix demostran
que té una militáncia a prova
bombes i extremadament discipli
nada i opta per una política qu ,

deixa el referent nacional el
segon terme (Pere Sampol acall,
un parell de cops els joves ami
l'argument que ell era el Secretar
General i que, per tant, sabii
millor que ells qui votava e
PSM). Davant l'absència d(
Maria Antònia Munar ningú pos;
totes les cartes damunt la taula i e
debat quedá en poca cosa més
en un seguit d'acusacions a UN/
fonamentades en el ressentimen
per certes decisions del Pacte d(
Progrés. Poca cosa tenia a dir UN/1
en el Blanquerna.
Focs d'artifici, certament, pere
acompanyats d'una gran manc
de voluntat i d'imaginació, ele-
ments imprescindibles per assu-
mir pactes electorals desavantat-
josos per a cada un dels partits
però molt desitjats socialment. 12

-Ij 'any 1985 apareixia la pri-
mera edició del llibre d'en
Josep Guia titulat "Es molt

senzill: digueu-li Catalunya". Aquest
¡libre, editat per sisena vegada
aquest mateix any, és un d'aquei-
xos escrits que fan autèntic goig de
llegir i rellegir un i altra cop ja que,
en un món com aquest que vivim,
ple d'eufemismes i dobles Ilen-

guatges és d'agrair un ¡libre com
aquest, directe i ciar, buit de dobles
sentits. En ell, en Josep Guia ens
proposa substituir els termes "Paí-

sos Catalans" pel mot "Catalunya",
a l'hora de designar el nom de la
nostra nació. D'aquesta manera dei-
xarem ciares moltes coses, i no dona-
rem lloc a tergiversacions de tota
mena a l'hora de delimitar el nos-
tre marc geogràfic.

Dons bé, aquesta anàlisi teóri-
ca, que serveix per a empentar-nos
encara més cap a la nostra llibertat
nacional, jo la complementaria amb
una nova aclaració teórica, en quant
a l'ús dels mots que ens han d'ésser
més escaients per a continuar
avançant.

Els catalans conscients d'ésser-
ho, i que desitgem el nostre país
!Hure, com hauriem d'enomenar-
nos? "nacionalistes", "separatis-
tes", "sobiranistes" o "independen-
tistes"? La pregunta pot semblar una
poca-soltada, peró jo cree que ja va
essent hora de deixar clar qui som,
per així, poder a.vançar una mica
més en els nostres objectius amb
uns fonaments més sòlids.

D'entrada, per a una persona amh
un mínim de cultura, no hauria d'e-
xistir cap dubte que un nacionalis-
ta, un separatista, un sobiranista i
un independentista són (som) la
mateixa cosa. Potser en parlar de
"separatista" podriem fer una acla-
rícia. Un separatista no necessaria-
ment ha de defensar la inde-
pendéncia del seu país, ja que pot
defensar la "separació" del seu país
de la potència que l'ocupa, per afe-
gir-lo a una altra potència. Tanma-
teix, al parlar de separatisme a Cata-
lunya, sempre ho fem pensant en la
independència.

Cal dir que, per motius (o per
pura incultura), no tothom tendeix
a identificar el nacionalisme, el
separatisme, el sobiranisme i l'in-
dependentisme amb el mateix pro-
jecte polític: el secessionista. Així,
se'm ve al cap una frase del presi-
dent Pujol, que deia: "ni regiona-
lisme ni independentisme: nacio-
nalisme! O sia, que l'independen-
tisme no és nacionalisme, segons
en Pujol. Dons bé, en comptes de
barallar-nos amb gent com ell inten-
tant explicar-los que el nacionalis-

me i l'independentisme són la matei-
xa cosa, el que hem de fer és amo-
llar llast, i desfer-nos d'aquells mots
que ens poden entrebancar el nos-
tre camí cap a la llibertat nacional.
Tots aquells que estem per la recu-
peració nacional del nostre país i
pel seu encaix en llibertat al món,
hem de dir-nos "indepenclentistes",
i el nostre objectiu final, "inde-
pendéncia"; i deixar de banda els
mots "nacionalisme", "separatis-
me" i "sobiranisme". que l'única cosa
que poden fer és es desviar-nos del
nostre camí. A més a més, els mots
"nacionalisme" i "separatisme" con-
tenen, malauradament, un fort grau
de significació peiorati va, que no
ajuda ni de bon tros, a penetrar en
molts cercles fins ara aliens al movi-
ment d'alliberació nacional; uns
mots que són ut i I itzats pels nostres
enemics com a armes Ilancívoles
identificació de nacionalisme amb
intransigència, unió del naciona-
lisme i del socialisme amb "nacio-
nalsocialisme", etc. ).

Deixem que sien altres els qui
utilitzin els mots "nacionalisme" o
"sobirania" (aquest últim, terme
boirós, que está calant entre molts
patriotes i que, al meu entendre, és
un aturall en el procés d'allibera-
ment, pel subjectivisme que com-
porta.

No li donem més voltes i
diguem-li, senzillament, INDE-
PENDÉNCIA.

CERRALILEIZIA

SES CADENES, S.L.
Cerralleria artística

Barreres automàtiques, etc.

Carretera Militar, 114 - Tlf. 49 10 66
07600 Ses Cadenes de s'Arenal

És molt senzill:
Digueu-li independència
MIGUEL ÀNGEL RODRÍGUEZ I FERNANDEZ
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El nostre futur, l'Europa lliure i fraterna
dels pobles, comença on s'atura Maastricht
PERE FELIP I BUADES

F,  I tractat de Maastricht no
construeix. Destrueix. En
nom d'aquest tractat, els

governs, sia el que sia el seu color
polític, a tots els paisos europeus,
posen en entredit les conquestes
obreres i democràtiques. En apli-
cació de Maastricht, privatitzen els
serveis públics, acomiaden a dot-
zenes de mils de treballadors, tan-
quen fàbriques, arruinen als cam-
perols, desertitzen els camps.

Avui, els pobles d'Europa estan
confrontats amb una nova amenaça.
El 15 i setze de Juliol passat, els caps
d'Estat i de govern de 18 paisos euro-
peus es reuniren a A nsterdam i con-
firmaren la data d'instauració de l'eu-
ro: Gener de 1999. A tots els pai-
sos d'Europa, això significa aplicar
de manera brutal els criteris de con-
vergència: nous i durs retalls de tots
els pressupostos públics, accelerar
el procés de privatització.

Encara més: han redactat un nou
tractat, que recullintegrament el trae-
tat de Maastricht rebutjat pels pobles
d'Europa. Afegeixen un capítol
"social". Se parla d'aquest document,
però l'esmenten poc.

Els treballadors, els pobles d'Eu-
ropa tenen dret a saber que aquest
capítol "social" preconitza arribar
a "normes mínimes" que han de tenir
en compte "la competivitat de l'e-
conomia de la Comunitat".

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

En nom de les "normes míni-
mes" d'aquest tipus elaborà la
"Directiva Europea" de juny de
1994 sobre la protecció del treball

infantil. La Unió Europea legalit-
zava d'aquesta manera, a escala
continental, l'existència del treball
infantil. Tres anys més tard, aques-
ta directiva no ha dut enlloc a millo-
rar la legislació existent, i, en canvi,
ha permès que en alguns paisos es
posin en entredit la legislació sobre
l'escolaritat obligatòria i la legisla-
ció laboral.

A més, aquest capítol "social"
assigna a les organitzacions sindi-
cals la tasca de ser l'instrument d'a-
questa des-reglamentació-destruc-
ció.

Está en questió l'existència
mateixa d'Europa i de els nacions
europees. En la Cimera de Demver
del G7, Bill Clinton declarà: "Una
Unió Europea més integrada i més
oberta a la competència exterior
correspon als interessos dels Estats
Units". En C1 inton, dona al Tractat
d'Ansterdam el seu autèntic con-
tingut en relació a les exigències
dels Estats Units.

Si tenim en compte que a tota
Europa creix la rebel. lió contra el
tractat de Maastricht i les seves  con-
seqüències -des-des de les manifesta-
cions de novembre de 1995 a Franca
a les més grans mobilitzacions de
la classe obrera alemanya des del
final de la guerra, passant per les
mobilitzacions dels camperols grecs,
les moltes vagues a Espanya, Ita-
lia, la Gran Bretanya... -A tot Euro-
pa els pobles manifesten el seu
rebuig a Maastricht.

Si tenim en compte que el movi-
ment de resistència a Maastricht ha
començat, el passat dia 1 de febrer
es reuniren a Londres delegacions
de 18 paisos d'Europa per a dir no
a la moneda única. i el 31 de maig
25. 000 joves i treballadors se mani-
festaren pels carrers de París en res-

posta a la convocatòria del Comité
Nacional per la Derogació del Trac-
tat. A Alemanya hi ha hagut mitings
a 15 ciutats per iniciativa dels social-
democrates contra Maastricht. A la
Gran Bretanya els sindicalistes s'or-
ganitzen també contra la moneda
única. A tots els paisos, en formes
diverses, militants i responsables
electes, treballadors de totes les
tendències, cerquen agrupar-se per
a organitzar una lluita eficaç con-
tra Maastriceht.

Nosaltres, obrers, jubilats, petits
i mitjans comerciants d'Europa,
afirmam: sí,els pobles voten una
Europa lliure i fraterna, una Unió
de Repúbliques lliures i indepen-
dents d'Europa. Hem de dir en una
sola veu: no acceptam Amsterdam
ni Maastricht, que organitzen la fle-
xibilitat laboral, la rebaixa del cost
del treball, el qüestionament dels
sistemes de protecció social.

Hem d'afirmar plegats: cal fer
fracassar les directrius elaborades
a Washinton i a Denver aplicades
a través de Maastricht per des-
reglamentar tota legislació arra-
bassada en dècades de lluita obre-
ra i per la democràcia.

Hem de lluitar, des de tots els
racons del continent, perquè les con-
seqüències del tractat de Maas-
tricht afecten tota Europa, molt més
enllà de les fronteres de la Unió Euro-
pea. Efectivament, els governs
d'Hongria, de Polònia i de Litua-
nia, privatitzen i acomiaden en nom
de la petició d'entrada a la Unió Euro-
pea.

Una cosa es certa, complir els
criteris es el que guia tota l'acció
política i pressupuestária d'aquest
govern franquista de n'Aznar, i això
en un moment de crisi política i
económica alemana, com a producte

de l'ofensiva comercial i económi-
ca del gegant americà, en una situa-
ció -inédita- en que la moneda
única, l'euro, está devaluada davant
el dólar per l'especulació, abans
inclús d'existir i d'entrar en vigor..
El grau d'irracionalitat dels defen-
sors dels sacrosants dogmes de
Maastricht només té una explica-
ció. Copejar els treballadors, les
seves conquestes socials, laborals
i polítiques per a permetre la lliure
especulació financera de les multi-
nacionals.

En el govern Aznar, aprofitant
el clima polític de "consens", la
paraula més repetida és "privatit-
zació". Per a vendre el patrimoni
públic a costa per una part de dese-
nes de mils d'acomiadaments i per
altra, d'utilitzar el diner previst, al
voltant d'1,6 bilions de pessetes per
a complir amb Maastricht, no és res
més que empobrir el país. per rea-
litzar-ho, el govern Aznar necessi-
ta "consens". En Piqué, ministre d'In-
dústria, digué el 15 de setembre, que
l'objectiu del Govern és privatitzar
tot el sector públic. Com fer-ho sense
provocar una explossió social que
multipliqui per cent les mobilitza-
cions que ja han començat a pro-
duir-se en casos com el del tanca-
ment d'Astander en Cantàbria? Altra
volta el Govern demana consens
sobre el principi de les privatitza-
cions, i consens per, utilitzant la "Ilui-
ta antiterrorista", modificar les lleis,
el dret a la manifestació, i inclús a
l'organització, per a poder utilitzar
la repressió contra la indignació
social.

El 16 de juliol, els dirigents de
CCOO ¡UGT convocaren una Con-
ferència a Madrid en defensa de lo
públic. Els enunciats generals que
feren no poden amagareis fets con-

crets: ¿Que té a veure amb la defen-
sa de lo públic el pre-acord del XVII
conveni del Banc Exterior? Aquest
pre-acord, signat el 8 de setembre,
planteja: "El pre-acord del conve-
ni col. lectiu és una peca clau pel
futur empresarial del Banc ja que a
través del mateix se dona resposta
als problemes d'adequació de la
plantilla al nivell del negoci i s'a-
dapta i recondueix l'estructura dels
costos als del nostre entorn econò-
mic".

No hi pot haver vacil. lacions
davant l'ofensiva antidemocrática
contra les llibertats conquerides
que pretén posar en marxa el Govern
Aznar. Totes les organitzacions
obreres, populars i juvenils, tots els
partits de la democràcia, s'han d'u-
nir pera frenar aquesta ofensiva reac-
cionària del Govern. Del Govern
dels franquistes del PP, dels qui apli-
caren els "estats d'excepció" amb
en Franco, dels qui instituïren els
Tribunals d'Ordre Públic i perse-
guiren a "subversius i desestabilit-
zadors" a militants obrers, estu-
diantils i demòcrates.

Fa 60 anys, el 1937, gràcies a la
revolució del 36, Catalunya gaudia,
per primera vegada en segles, de per-
sonalitat política. La insurrecció
dels obrers de Barcelona obria un
camí de victòria per a la Repúbli-
ca, L'UGT i la CNT cediren davant
els dirigents del PSOE, del PC i de
la Generalitat: acceptaren les exigèn-
cies de l'imperialisme. Liquidaren
la revolució obrera i amb ella la per-
sonalitat política de Catalunya. Va
venir en Franco. Avui l'imperialis-
me exigeix desmantellar fins i tot
les conquestes més elementals. Les
organitzacions dels treballadors no
han de repetir aquell tràgic error.
Maastricht no ha de passar. Q
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CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA PLENA (XI) 

"La llengua i la Història són els botins més apreciats a
l'hora de sotmetre un poble" (Angel Guimerà, 1847-1924)
L'època d'expansió mediterrània (Edat Mitjana). 1276-1285
PER RICARD COLOM

1276: Pere el Gran guerreja contra
els sarraïns valencians de l'interior,
els quals s'havien revoltat, encapça-
lats per l'alcaid Ibrábim, des de
Finestrat.
Ensems tramet ambaixades a Gra-
nada, Fes i Tlemcen, els regnes
sarraïns pròxims, per evitar que
auxiliassin als revoltats i facilitar-
los l'exili.
L'ambaixador a Tlemcen, Bernal
Porter, hi negocia interessos  econò-
mics.
Blanca de França, vídua de l'hereu
de Castella, en fuig amb sos dos fills
cap a França pes:), en travessar per
l'Aragó, Pere el Gran els reté i els
guarda al castell de Xàtiva com a
penyora de futures i intricades nego-
ciacions amb Castella i França pel
Mediterráni central.
1276-1283: Apogeu dels funciona-
ris jueus: tresoreria de la Corona,
batle general de Catalunya, etc.
11. 1276: Pere el Gran és coronat
rei a Saragossa.
23. 3-1277: El rei assetja Eslida que
havia tornat a caure sota els moros

,revoltats.
1277: Tractat amb el solda de Tlem-
cen (per l'actual Algèria) sobre els
soldaders catalans (200 dinars d'or)
i l'estatut de la colònia catalana.
Revolta dels magnats ponentins per
defensar Armengol X, hereu d'Al-
var 1 d'Urgell, contra Pere el Gran.
El rei en Jaume II de Mallorca s'a-
fig als revoltats. [El primer gonella
de Mallorca, diueni.
El romà Giovanni Orsini esdevé el
papa Nicolau 111. Temorenc de l'ex-
pansió angevina per Itàlia, decidei x
ajudar indirectament Pere el Gran:
Ii concediria la "décima" de les ren-
des eclesiàstiques de la Corona per
a una croada contra Ifriqija (Tunis).

7. 1277: El solda de Fes desembar-
ca a Tarifa i ataca Castella. En fra-
cassar-hi, arrabassa Málaga als seus
aliats granadins.
8. 1277. Pere elGran confía una flota
a un nou almirall, el baró Pere de
Queralt, amb l'encàrrec de bloque-
jar les costes valencianes. El baró
ataca el port d'Algesires, en mans
dels musulmans.
10. 1277: Queda sufocada la revol-
ta dels sarraïns valencians.
1277-1279: Molts sarraïns valen-
cians emigren cap a Tlemcen.
Jaume Pere, bord de Pere el Gran,
és nomenat cap de la colònia cata-
lana a Tlemcen.
Assalts a les moreries d'Alzira, Llí-
ria, Morvedre, Orpesa.
1278: Conveni d'agramunt: Ermen-
gol X és restituit com a comte d'Ur-
gell a canvi del seu vassallatge al
rei. Fi de la revolta dels nobles cata-
lans de l'interior, temporalment.
Aliança de Castella amb els regnes
moros contra un tercer. Pere el Gran
juga a la no bel. ligeráncia a fi d'a-
favorir el comerç català front als
genovesos, a Granada sobretot.
L'italià Conrado Lanza és nome-
nat almirall de "totes les flotes de
la Corona" i enviat d'ambaixador a
la Ifriqija.
El califa de la Ifriqia signa un trac-
tat comercial amb Mallorques.
"Conveni de Perpinyà' pel qual el
Rosselló i la Cerdenya pertanyen a
l'àrea de moneda barcelonina.
8. 9. 1278: Bernat de Foix i Pere
d'Urgell signen els Pariatges d'An-
dorra.
1278-79: Guerra de Castella, Gra-
nada i Tlemcen contra Fes (Marroc).
Fes perd Málaga i Ronda però con-
serva el doble pont militar de Tari-
fa i Algesires.
20. 1-1279: "Tractat de Perpinyà".
Jaume de Mallorques és obligat a
jurar vassallatge a Pere el Gran.
Queda aixírestablerta la unitat juris-
diccional de la Corona confederal.
1279: Privilegis mercantils a Sanet
(Marina Baixa) i Albocàsser (Baix
Maestrat).
8. 1279: El califa pro-angeví al
Matiq [En Matiguesi de la Ifriqia

Pere II el Gran

és destronat per son oncle, amb ajut
naval català.
9. 1279: L'admirall Conrad Llano,
ataca i derrota deu veixells de Fes
a Septa. El resultat és un nou acos-
tament entre Granada i Catalunya.
10-1279: L'admirall Llança, amb
quatre galeres, incendia veixells de
Tremcen en cástic per no pagar el
tribut acordat a Pere el Gran.
1279-1280: Tres representants reials
catalans, Bernat de Rubió, Balase
Mala de Vergua i Roger de Lloria,
marxen cap a Tunis.
1. 1280: Nova revolta de la noble-
sa, ara més general, en un darrer
intent dels poders feudals catalans
de deturar la centralització reial.
1. 5. 1280: Els estols dels vassalls
de Pere el Gran de la Catalunya
peninsular s'apleguen a Lleida.
25.5. 1280: Els nobles revoltats són
assetjats a Balaguer.
6. 1280: Pere el Gran prepara el des-
tronament del nou soldà d'Ifriqija.
11. 7. 1280: Mancats d'ajut u ltrapi-
renenc, els nobles han de capitular.
Són castigats amb fortes penyores
i algun any de presó. D'ara enda-
vant la noblesa catalana será dócil.
22.8. 1280: Mor Nicolau 111, el papa
anti-angeví.
1280: Vaga general revolucionaria
d'artesans de les ciutats flamen-
ques.
Durant un segle l'Ajuntament d'Es-

trella (Nafarroa, Euskal herria)
redacta en català els seus acords.
I. 1280: Pau amb el Magrib. Els
franciscans mallorquins i els mer-
caders catalans hi acudeixen.
1280. 1283: Jaume Pere, almirall
de la flota catalana.
1. 1281: entrevista de Pere el Gran
amb Felip de França, Caries de
Salerm (angeví) i Jaume de
Mallorques,rel Concha Ls'atansa
l'angeví i hi fa un pacte contra Pere
el Gran.
1. 1281: Forts preparatius mili-
tars de Pere el Gran per a des-
tronar Abu-Isaq, soldá d'Ifriqi-
ja, pera substituir-lo pel seu aliat
el governador de Constantina.
1281: El nou papa és un cardenal
francés, Martí IV, nomenat per
intrigues angevines. De seguida
embarga la "décima" a Pere el
Gran.
Elisabet, infanta d'Aragó, futura
"Santa Isabel de Portugal", és
marida amb el rei Dionís de Por-
tugal.
27 i 28. 3. 1281: Entrevista de Pere
el Gran amb el rei i l'hereu de Cas-
tella. Negociacions: Pere reconeix
l'hereu Sanç a canvi d'Albarrasí
i d'altres viles frontereres.
12. 1281: Pere el Gran sol. licita
al papa francés subsidis "contra
Ifriqija" El papa tem que l'expe-
dició vagi contra el seu protegit
angeví de Sicilia i li'ls nega.
30.3. 1282: Importants gibel. lins
sicilians, recolzats per Bizanci,
provoquen un motí antiangeví a
Sicília.
31. 3. 1282: Gran matança d'an-
gevins a Palerm: les Vespres sici-
lianes.
4. 1282: Alfons el Savi de Castella
concedeix exempció d'impostos als
mercaders catalans a Sevilla.
El governador de Constantina es
revolta contra Tunis; tal com havia
acordat amb Pere el Gran. Comença
una época de gran inestabilitat a Ifri-
qija.
6. 6. 1282: La flota de Pere el Gran,
endarrerida pel caramull de prepa-
ratius, salpa a la fi, pena fa tard per
a auxiliar el de Constantina.

28. 6. 1282: La flota ancora davant
el pon d'Alcoll, devora Constanti-
na, el governador de la qual, però,
ja ha estat mort.
7 i 8 1282: Pere el Gran resta a l'ex-
pectativa a Alcoll.
Setge de Messina per un exèrcit
angeví: els sicilians han de triar entre
angevins i catalans.
ca. 20. 8. 1282: Delegacions sici-
lianes a Pere el Gran, tal com espe-
raya. Naturalment, Pere el Gran
accepta d'ajudar els sicilians contra
l'enemic angevi comú.
318. 1282: Pere el Gran desem-
barca a 'Trapani (Sicília).
4-9. 1282: Entrada triomfal del Rei
en Pere a Palerm.
27. 9. 122: Retirada dels angevins
vers Calábria (Italia).
La rica Sicília queda incorpora-
da a la Confederació catalana.
11-14. 10. 1282: Victòria naval
catalana de Nicótera (davant Cala-
hria) sobre les galeres de Carles d'An-
jou.
9. 11. 1282: Després de diverses ame-
naces, impotent davant la força dels
catalans, el papa francés excomu-
nica Pere el Gran. Les relacions del
Rei en Pere ami) l'Església catala-
na són bones i l'excomunió és ine-
ficaç.
1282: Cymru (Gal. les) és ocupat
per Anglaterra, però conserva una
ampla autonomia.
A Barcelona ja apareix documen-
tat el Consolat de Mar.
1. 1283: Cop d'Estat i guerra civil
a lfriqija.
Un petit exèrcit almogàver ocupa
Cotona ( a la punta de la "bota" ita-
liana).
2. 1283: Pere el Gran desembarca
a Italia i s'empara de Reggio i d'al-
tres localitats.
21. 3. 1283: El papa francés des-
poseeix Pere el Gran dels seus reg-
nes.
4. 1283: La reina Constança i els
infants arriben a Sicília pera gover-
nar
Roger de Lloria és nomenat almi-
rall de la Mediterrània central per
a combatre els angevins.
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Atzar (IV)
PER JULIÀ PERE RADO I GARAU

La relació parcial dels topònims és per demostrar que no són catalans i sols balears o peninsulars, amb el
qual no se a on es troba, perquè el darrer pic que vaig anar a la Península Ibérica i per anar a Saragossa vaig
haver de aterrar a l'aeroport del Prat de Llobregat i sense sortir fora de la Península hi vaig arribar, li record
que el Prat de Llobregat es troba a la comarca de Barcelona, hi per arribar a aclarir els topònims no hi ha com
un bon mapa o una enciclopedia i que li ho posaré amb un  gràfic per estalviar-me lloc.

LLATINS
Alaró,	 Bellver,	 Calvià,
Castellitx, Costitx, Dragonera,
Formentor, Lluc, Llucalcari,
Llucmajor, Montuiri, Felanitx,
Deià,	 M assane I I a, Moscari,
Portopí,	 Esporles,	 Muro,

ÀRABS
Almalutx, Buger, Canarossa,
Inca,	 Mesquida,	 Montueri,
Montuiri, Randa, Escorca,
Marratxí, Cuber. Massanella,
Menut, Coscona, Homar, L'Ofre,
Alcanada, Llucassaldent

DESCONEGUTS,
INCERTS O

NO CATALOGATS
Alguaayda, Ariany, Camaritx,
Canalitx, Mooyan, Dálcaxal,
Maymón, Galatzó, Homar

Paguera,	 Petra,	 Pollença,
Porrassa,	 Porto	 Colom,
Puigpunyent, Sineu, Colonia,
Palomera, Porto Petro, Poulet,
Rubinitx, Canalitx, Camaritx,
Escorca

MOSSÀRABS PRE-ROMANS D'ABANS DEL
Fornalutx, Moscari, Mortitx,
Pedruixella, Escorca, Campanet

Inca, Soller, Calobra, Artà REPARTIMENT
Ariany, Alaró

GERMÀNICS GRECS CELTES
Colonia, Homar Pantaleu, Palomera Andratx

Igual que amb els llinatges sobte no veure'ns cap de Baléá i que tots pareixen ésser de bastant allunyi de
les nostres roquetes, i que hi ha moltes excepcions que voldria remarcar-li i que comprovant l'esquema ante-
rior ho podrá entendre:
Bellver: del Batí béllu vidére, bell veure, topònim de Cerdanya, Urgell, Panadés i Palma, llinatge de Barcelo-
na i València.
Búger: ja en el repartiment de Jaume I s'anomena bu-zar dun rahal al-zahil, pare de veí.
Canarossa: divisió del pla de Mallorca que coincideix amb l'árab.
Montueri: topònim que constituí l'actual municipi de Montuiri.
Castellitx: topònim que constituí l'actual municipi d'Algaida.
Calobra: encara que les darreres tendències de colocar-lo com a pre-romà, qualque especialista ho defineix
com descendent del caló o gitano.
Sóller: encara que situat darrerament com  pre-romà, el dubte continua ja que la seva etimologia és incerta.
Felenitx: nom d'origen obscur, podria ésser la deformació d'un antic Felanitx procedent del Ilatífoenüle + icius,
amb tractament mossàrab d'aquest sufix.
Del: derivat del nom personal llatí Didius.12

Hospitalitat
lingüística

PER PERE BONNIN

Hem volgut traduir del castellà aquesta article apa-
regut a l'Ultima Hora del 22 de setembre d'enguany:
Article deliciós que retrata, ben retratats als "rom-
pes" que governen la nostra Comunitat Autónoma.

Hans Dummkopf (Joan Cap-buit) tornà de les seves vacances
a Mallorca entusiasmat per la política del Govern balear per aco-
l lir als immigrants: res d'imposar-los la llengua pròpia del lloc, sinó
aprendre i emprar la llengua dels forasters, que contribueixen a la
creació de riquesa.

En Dummkopf, batle d'un poble ideal a la vall de l'Oder, amb
una forta immigració turca, decidí aplicar aquesta filosifia revolu-
cionària al seu municipi. Les escoles, enlloc d'ensenyar en alemany,
ho farien en turc i no s'exigiria als funcionaris turcs d'aprendre l'a-
lemany. Els nous immigrants, procedents  d'Itàlia, França, Espan-
ya o Ilátswana aprendnenprttner el turc i llavors, si en tenien ganes,
l'alemany, dones "allò que s'imposa no s'estima", en paraules d'en
Durnmkopf.

L'alemany es mantendria. Però seguint els consells d'un rebrot
de la noble família Wattemann (cotoner), no s'empraria l'alemany
culte, sinó la vertent dialectal del lloc.

Alguns experts -a alemanya hi ha un expert per a cada cosa-
objectaren que, degut a l'alt index de natalitat dels turcs i a l'es-
cassa fertilitat dels alemanys, aviat aquests es convertirien en un
guetto dominat per la majoria turca.

Davant aquest dictamen, el vesindari alemany  denuncià al batle
i al seu conseller, no als jutges, sinó a les autoritats sanitàries. Aques-
tes diagnosticaren que Dummkopf no tan sols patia una forta per-
torbació mental, sinó qualque cosa més greu encara. : era beneit
del tot.

Curiosament, els metges basaren el seu diagnòstic en un antic
axioma de la psiquiatria catalana: "No hi ha cap boig que apedre-
gui les seves taulades". Dummkopf i el seu assessor lingüístic foren
tancats de per vida a un asil per a alienats irrecuperables. Q

LES MANS AL FOC (IX)

Raó i valoració
PER PERE GRI

No vaig perdre gens de temps
en obrir la porta a n'en Climent
Garau. Després de fer-lo passar a
dins la casa, el vaig advertir que els
feixistes el cercaven per matar-lo.
Abans de deixar que em contestás,
vaig tornar enrera per tancar en clau.
Ara podriem parlar amb un poc de
tranquil.litat, peró aquells moments
no eren precisament serens. Tot en
l'ambient estava enrarit. El vaig
veure molt preocupat. Va dir: - Ja
ho se que em cerquen i em volen
matar, de fet, jo ho veia venir que
passaria això. Se que n'han morts
molts dels nostres, però crec que el
millor que puc fer és seguir ama-
gant-me. He viscut a son Frígola, a
son Bosseta i a son Mut, però m'han
dit que posaran molt de conte en
trobar-me i que no hi puc estar més.

Els meus amics m'han informat que
tu tens un tros de terra, es Poassos,
on hi ha una garriga molt espessa.
Si ho volguessis hi aniriem els meu
germà i jo, és l'únic que podem fer,
perquè també m'han dit que és molt
difícil sortir de Mallorca, gairebé
impossible.

Jo Ii vaig contestar: - Hem dema-
nes que posi les mans al foc. Fins
ara, ningú m'ha molestat, i si ara et
dic que si, veuran que estic de part
vostra. Cree que tens raó, i que t'hau-
ries de lliurar sense por que et fes-
sin res, però no et fiis de ningú, no
hi ha garanties que es faci un judi-
ci just d'aixó que ha passat aquests
darrers mesos. Són uns assassins,
els ha envestit sa matera i ho han
aplegat tot. Creuen que guanyaran
la guerra, i ara mateix ho dominen
tot a Mallorca. Són l'exèrcit i els

falangistes, els religiosos no, enca-
ra que amb això no vol dir que no
n'hi hagi de capellans al seu bàn-
dol.

Després de pegar-me una mira-
da severa pel que li estava dient,
respongué amb claredat:

Si és que encara em serveix de
qualque cosa ser-ho, et voldria dir
que et deman això com a batle. Tu
has estat fidel a la República, i fins
que no es demostri el contrari, jo
en som en aquest poble la primera
autoritat. Volem salvar la vida,
només et deman que ens deixis
defensar-nos. Haviem d'obeir les
ordres del Front Popular, però de
l'únic que no estic satisfet és d'ha-
ver atacat l'ensenyament
Cadescú és com és, no som creients,
i bé, tu ho saps millorque jo, Jaume.
Ens dones permís per anar en es
Poassos?

No vaig pensar-ho més i vaig
dir:

Anau-hi, la finca será vostra a
partir d'ara.

Em va pegar una forta aferrada
pes coll, instant en que vaig perce-
bre que anava armat, possiblement
amb una pistola. No ho vaig trobar
estrany, ja que s'havia arriscat molt
per arribar de nit al poble i era com-
prensible que volgués estar prote-
git.

Encara ensopit pel que hem
podria passar si ajudava a en Cli-
ment Garau i al seu germà Joan, no
vaig poder més que desitjar-los
molta de sort. Les circumstàncies
eren molt difícils, la raó i la valo-
ració estaven enfrontades en un
desgavell que, en aquells moments
no sabiem com acabaria, i tothom
volia sobreviure.

No aconseguiren salvar la pell
aquests dos bons amics. El germà
d'en Climent, en Joan, també era regi-
dor de l'Ajuntament i militant d'Es-
guerra Republicana. Feia feina de
fuster, tenia 35 anys i era fadrí. Els
feixistes porrerencs que havien nete-
jat el poble del que ells considera-
ven "rojos" tenien l'obsessió de cap-

turar-los a tots dos. Quan els loca-
litzaren a n'es Poassos, els dugue-
ren a Porreres, enmig d'una alegria
no gens continguda. A n'en Climent
Garau el torturaren. Amb el nas
feren fregar una falç i un martell que
havien aparegut pintats a la façana
de cal dentista el temps de les elec-
cions, i finalment va ser assassinat.

En quant al que em passà a mi,
us ho podeu imaginar. Tot el poble
en va parlar de la visita a ca meya
d'en Climent Garau, i de com l'ha-
via ajudat, però els feixistes no tro-
baren arguments per fer-me un pro-
cés sumarissim. Només me'n feren
una de grossa i, l'any '37 vaig rebre
una ordre de l'Ajuntament per la qual
els meus drets sobre l'hort i la garri-
ga des Poassos quedaven confiscats,
vaig suposar que en benefici de
ningú. I aixóem va deixar ben escal-
dat, perquè també suposava que me
n'hauria d'anar de Porreres. El meu
trasllat a Ciutat no és va fer espe-
rar massa. M'havia cremat les mans.



En Manuel Gomaritz de Múrcia fa 13
anys que regenta la Cafeteria Venus a
S'Arenal. Despatxa les bones tapes.
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O bservant els temes que van
sortint en relació ala Refor-
ma de l'Estatut d'Autono-

mia, no puc deixar de sospesar
entre quins partits polítics hi ha més
acords, per on surten les divergèn-
cies i que busca, en definitiva,
cadascú. L'observació és feta, natu-
ralment, en la perspectiva d'un pos-
sible pacte d'esquerres, que jo entenc
com a positiu i necessari, per a les
eleccions autonòmiques i munici-
pals de l'any 1999.

De moment, en la qüestió de la
reforma de l'Estatut, van sortint els
principals eixos que entre tots vàrem
consensuar per donar supon a la can-
didatura victoriosa de Pilar Costa
al Senat. I, curiosament, així com
es van desgranant, podem observar

/j
 loren1 Maria Duran i Coli
ha nascut a la ciutat din-
ca un dos de maig de l'any

1903 i és un dels mestres pioners
en l'adaptació dels corrents de les-

com hi ha un acord general entre
les forces d'esquerra i nacionalis-
tes, per un cantó, i dues altres for-
ces, per l'altre.

Qué diuen els diversos partits
sobre la reivindicació d'un concert
econòmic perales illes Balears i Pitiü-
ses? Reivindiquen el concert econò-
mic els nacionalistes del PSM, Unió
Mallorquina, Verds, Esquerra Unida
i Esquerra Republicana. Hi estan en
contra, amb matisos diferenciadors,
PP i PSOE. La diferencia está en el
fet que, com a mínim, el PP propo-
sa un regim fiscal especial per a les
Illes, mentre que el PSOE, que té la
postura més espanyolista de totes,
no arriba a proposar ni això.

Qué ocorre amb la qüestió de la
llengua? Per un cantó, tenim la pro-

cola nova a Mallorca. Fill d'un fus-
ter autodidacta i amant de la lec-
tura, aprengué les primeres lletres
a "les monges blaves"(congrega-
ció de germanes de la Misericór-

posta -correcta i encertada- de Pere
Sampol, en nom del PSM, que
reclama la plena equiparació entre
el català i el castellà (és a dir, l'ofi-
cialitat, ara inexistent, per molt que
l'Estatut d'autonomia la proclami,
de la llengua catalana. Com pot ser
oficial una llengua que no és d'o-
bligat coneixement?). Els partits
nacionalistes i d'esquerres estan
d'acord amb aquesta proposta. Hi
ha partits per als quals aquests és
l'objectiu final i n'hi ha que el pre-
senten com a objectiu transitori cap
a la normalització plena de la llen-
gua catalana. Qui s'hi oposa? PP i
PSOE, de bracet. Els uns perquè con-
sideren que no es pot "imposar" a
tothom el coneixement del català
(mentre que accepten com la cosa

dia) i la Salle. Durant la seva
joventut farà feina a l'impremta
familiar.

Comença els seus estudis de
magisteri com alumne lliure a la
Normal durant el primer curs Ii vé
la vocació de dedicar-se en això
plenament. El primer contacte amb
els métodes d'avantguarda es pro-
duí al darrer any de carrera quan
estudia a Decroly (1871-1932), i
quan fa un treball sobre la teoria
decroliana, que té que veure amb
un aprenentatge més centrat al
medi ambient del nen, més com-
prensiu que memorístic i en el que
la lot s'educa participant i inye,s-
tigant les matèries que cortfifiligi
el currículum, el paper del docent
és el de guiadins l'activitat del xicot.
El senyor Duran participà a les acti-
vitats socials i culturals del seu
poble com la "Gran Diada de la
Llengua" del 1917, i el discurs d'un
propagandista del métode Mon-
tessori a Mallorca.

A tots els centres on va impar-
tir classe, com a Beat Ramón Llull
a Inca(1925), Talltendre(1927-29)
o a Sencelles(1929-40) va aplicar
una ensenyança activa a la que es
feien sovint excursions al camp on
s'explicava i investigava les plan-
tes i animals, els menuts aprenien
a criar cucs de seda, a fer un hor-
tet... a part de les lliçons lectives,
però tot globa litzat de forma que
els a lots relacionaven tots els seus
coneixements recentment adqui-
rits, és a dir els pràctics amb els
teórics.A Sencelles entre altres
activitats culturals va promoure la
construcció de l'escola nacional
(inaugurada el 14-4-1934), coló-
nies escolars...

El 1936 és empresonat durant
onze mesos, ja que qualque ene-
mic de la seva tasca pedagógica
.el va denunciar calumniant-lo.E1

més normal del món la imposició
de l'espanyol), i els altres perquè
consideren que és impossible de
modificar la sacrosanta constitució
espanyola (consideració que, para-
doxalment, és anticonstitucional,
perquè la pròpia constitució reco-
neix que pot ser canviada).

Per això, i tenint en compte que,
com diu Sant Fukuyama, la histó-
ria ja s'haacabat del tot i l'hem ente-
rrada, que la veritat absoluta ha
derrotat l'imperi del mal (del qual
ja només en queden algunes restes
a les terres islàmiques, com sem-
pre) i que l'àrea del dólar és uni-
versal i més sagrada que mai, es
podria proposar un pacte sorpresa
per al 1999.

Aquest pacte s'orpresa ha estat
demanat per alguns líders dels dos
partits que hi haurien d'intervenir
(des de Rodríguez Ybarra fins a uns
determinats sectors populars). El
pacte del 99 no seria, en aquest cas,
el pacte de l'esquerra, sinó el pacte
PP-PSOE.

1940 és depurat, els feixistes l'a-
parten de la seva vocació. Per
sobreviure torna a obrir la imprem-
ta familiar, i home lluitador i de
bones idees edita i escriu material
didàctic per als centres d'ensen-
yament. El 1958 el reponen al cos
de mestres, però els franquistes
intenten desterrar-lo fora de la
península. Ell agafa la plaça
demana l'excedència poc des-
prés.E11956 comença la seva feina
a GESA on s'encarrega de la for-
mació dels empleats. Durant els
anys que ha estat a l'empresa pro-
mou la creació d'escoles per als
fills dels obrers,centres d'apre-
nentatge industrial... .Està jubilat
des de 1972. Aquests darrers anys
ha fet conferencies a l'Escola Uni-
versitária de Magisteri on ha pre-
sentat un llibre d'introducció al Ros-
chach, e1 ,1982_i ',Out diversos
homenatges dels .eus companys
de GESA.

Entre altres obres cal destacar:
"Enseñando Geografia"(1931),

"Ejercicios de hiStorla de Espa-
ña"(1953), quaderns de càlcul:
"Dos +Uno"...

N'Angel i n'Eulália regenten des de fa
18 anys la Perruqueria Angel a s'Are-
nal.

En Vicente Morales de Madrid fa un any
que regenta l'Hotel Mónaco a s'Are-
nal. Quasi tots els seus clients són ale-
manys.

En Fernando Tàpia Camacho regenta
des de fa mig any el Restaurant Rhe-
torls a la zona de l'Ambulatori de s'A-
renal. Recomana la paleta de xot al forn
i els musclos a la nata. El menú dels
dies feiners val 850 ptes i els dels diu-
menges en val 1000. En Femando és
cosí d'en Camacho, l'entrenador de l'Es-
panyol.

El pacte sorpresa del 99
BERNAT JOAN I MARÍ.
PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS I PITIÜSES

Llorenç Maria Duran i
Coli, un Pioner de
l'escola activa a Mallorca
PER MARINA FERRÀ A-HAMELYNCK

El eonclxement actiu del medi amblent, formava part del métode pedagògic
de Duran.



La guerra
just
acaba de
comen car

de• "WMI n
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En Josep Cardona d'Eivissa regenta des
de fa 3 anys un deis souvenirs de les
Galeries Mar de s'Arenal.

Els germans Miguel i Robert Pesiç de
París (de la mateixa barriada que n'E-
dith Piaf), han obert fa un mes la boti-
ga de lloguer de bicicletes WEST STAR
a s'Arenal.

En Pere Lopez fa 15 anys que va obrir
el Taller de Cotxes Berlin a s'Arenal
de Mallorca. En Pere i la seva dona tenien
la parrelleta. Ara han tengut dues bes-
sonetes. Enhorabona familia!

Vicenç Bustamante i el seu fill Antoni
regenten l'Aucelleria de la Placa dels
Nins de s'Arenal amb sucursal a ses
Cadenes. Ara acaben d'obrir una perru-
queria canina al carrer Berlín.

Com tot escriptor crucificat pels
clans culturals dels capitalisme,
Crespí ha emprat els mitjans
propis dels sistema per arribar a
la confrontació: els premis
literaris

Per a Miguel López Crespí, la
literatura mai no ha estat un fi en si
mateix, sinó un medi. Nascut a sa
Pobla fa vint-i-set hiverns, s'ha ser-
vit de la ploma per a enfrontar-se
amb les "institucions" culturals, no
per a aconseguir un augment de la
seva audiència de forma paternalis-
ta. Com tot escriptor crucificat pels
clans culturals dels capitalisme,
Crespí ha emprat els mitjans propis
dels sistema per arribar a la con-
frontació: els premis literaris. A
preu fet (Premi Llorenç Riber), Final 
d'una història (Premi Joan Ballester
1972), Ara, a qui toca? (Premi de
Teatre Carles Arniches 1972). Per?),
una vegada publicats, els llibres de
narracions de Crespí no serveixen
pera delectació mentre s'assaboreix
una tassa de te o de café o mentre
es fan filigranes amb el fum d'una
cigarreta made in USA. La literatu-
ra de López Crespí deixa sempre un
mal sabor de boca en els paladars
burgesos i certa dosi de ressentiment
en els cors massa acostumats a l'en-
cens.

Blai Bonet, Josep Meliá, Manuel
Vázquez Montalbán, Lluís Díaz-
Plaja i Antoni Serra encoratgen
Miguel López Crespí

Serveixin aquestes línies intro-
ductòries per a endinsar-nos en la
crítica d'aquest nou !libre publicat
en la col.lecció "Gavilans": La gue-
rra just acaba de començar (Premi
de narrativa "Ciutat de Manacor"
1973). [En el jurat que concedí
aquest important guardó dels anys
setanta: Blai Bonet, Josep Meliá,
Manuel Vázquez Montalbán, Lluís
Díaz-Plaja i Antoni Serral. Aquest
[La guerra just acaba de començar]
no és un 'libre per a la pol.lémica,
tampoc un llibre que convidi a la

El dia 21 vaig veure 4 detalls
que fotografien la natura d'Ante-
na 3:

*Detallada entrevista a Rober-
to Carlos, el qual energumen -ave-
sat a criminals entrades contra
jugadors dels Barça- es dedicà a
insultar i tractar de racista un sec-
tor del públic barcelonista. Sí:
Hitler també acusà els comunis-
tes de cremar el R aichstag. Quasi

reflexió. Aquest és un llibre-fusell
que provoca directament el lector
sense donar-li temps per a reaccio-
nar. "Ciutat és un gran camp de con-
centració -1legim en el capítol "La
ciutat toma..."- vigilat pels nord-ame-
ricans. Des del Puig Major a la badia
de Palma, vigilen els al.lotells de la
sisena flota. Un excombatent del Viet-
nam vomita la seva bilis a un racó
del carrerd'Apuntadors. Mentres tant
ens mirem desesperançats mentre
esperam que truqui a casa la policia
política del dictador. Aquí no se salva
ni Dios, escrivia Blas de Otero, i tenia
tota la raó del món".

No es pot acabar de Ilegir
aquestes narracions i mirar,
després, amb els mateixos ulls,
com si 'res no s'hagués
esdevingut en aquesta illa nostra

De veritat no es pot acabar de
llegir aquestes narracions i mirar, des-
prés, amb els mateixos ulls, com si
res no s'hagués esdevingut en aques-
ta illa nostra, sofisticada, on "set
milions d'ametlers, dempeus, feliços,
saluden la meravellosa primavera que
s'apropa..., estimada terra nostra,
alliberada finalment dels seus pesants
monuments de bronze, Vies Romes,
ares de triomf... avingudes del silen-
ci, rius de bogues closes, exèrcits
d'hotels armats de metralladores,
avions plens de turistes esdevinguts

segur que aquest element cotitza
als nazis Mitra Sur.

*Quatre morts trobats en una
sèquia de Pinedo. Deduccions
d'A-3: "un ajuste de cuentas"
(eren, sembla, magrebins) "por
droga" i "los asesinos debian ser
valencianos porque conocian la
zona". Igual eren forasters trac-
tats d'esclaus, però!.

* Malos tratos per no hablar

cruels bombarders B-52 portadors
del napalm que ha destruït les cinc
illes, tota la terra, aquesta la nostra,
petita pàtria enmig de la mar".

Les diverses formes
experimentals, els nombrosos i
imaginatius recursos estilístics
emprats per Miguel López
Crespí...

Les diverses formes experi-
mentals, els nombrosos i imagina-
tius recursos estilístics emprats per
Miguel López Crespí -fragments de
documents històrics, retalls de dia-
ris, guies turístiques, entrevistes a
gent famosa, collages, repeticions
en forma d'estrofes...- avancen
tumultuosament per les cents pàgi-
nes en les quals els protagonistes,
els personatges històrics utilitzats
per l'autor, són cómplices i en qué
cada personatge illenc representa el
seu paper en aquest tèrbol teatre del
món.

Algú podria criticar un excessi-
va utilització de la técnica del colla-
ge en La guerra just acaba de
començar. Són "critiques" que no
importen gaire a López Crespí,
obsessionat a descobrir al lector la
realitat d'una illa que estima fora
mida. És per això que l'autor renun-
cia a efectes i formes calidoscópi-
ques i s'estima més mostrar la rea-
litat purament i planerament. Per
aconseguir els seus objectius l'es-
criptores serveix d'un estil àgil i direc-
te, d'una psicologia popular capaç
de fer entendre els gestos més insig-
nificants, d'una experiència i uns
coneixements que fan que res del
llibre que ens ocupa sigui inventat.
Miguel López Crespí no ha
començant cap guerra, simplement
descriu aquella que mai no ha finit.
Segurament els tres capítols finals,
els titulats "Passa que...", "Matí de
feina" i "Fugir", siguin, sens dubte,
els més aconseguits i els que més
il.lustren el que dèiem. (Arte y par-
ticipación. Diari Última Hora, 29 de
març de 1974). SI

euskara". Clar que callen les tor-
tures i insults dels espanyols con-
tra els indígenes que exploten i
avasallen.

*En una de les seves sèries
sarsueleres hi havia cartells
d—Ynestrillas inocente", com a
"Typical madrilenish".

Un altre portaveu del sindi-
cat del crim i la caverna.

JAUME TALLAFERRO.

Polígon de
Son Noguera

CLIMENT GARAU

DE LLUCMAJOR

Obra que tendrá solera
- pel seu bon emplaçament,

treball de gran compliment
el que es fa dins son Noguera.

Una escola de primera,
per formar aviadors,

és un treball molt gelós,
de delicada carrera.

Air Europa és sa madona,
d'aquesta escola creada,

ella será ampliada,
per resultar cosa grossa.
Es personal que se troba,

allá dins son Castelló,
a son Noguera dur-lo,
és una obra molt bona.

Una nau de gran tonor
també s'hi ha aixecada,

per fer sa mescla encertada
i servir bon formigó.

Dins Mallorca tot rodó
s'element se servirá

Formigons de s'Aranjassa,
amb tal nom se batiá.

Senyor des Recreatiu,
des Cine de Llucmajor,

ha tengut s'atenció,
d'obrir un negoci viu.
A son Noguera li riu,

per fer-hi ses camissetes,
son unes peces condretes
duites hivern i estiu.

El cant del poble

Glòria, catalans, cantem!
Cantem amb
un crit i una sola veu:

Visca la Pàtria!

La nostra terra redimida!
El gran moment és arribat!

Fora els ultratges!
lluny la mentida!

Ningú ens prendrà
la nostra llibertat.

Joia que ha inflamat el cel,
falç i ginesta!

Voli sobre el front l'estel
de la senyera!

Tenim les yenes per
estimar-la,

i en la tempesta del combat,
tenim els braços per

defensar-la!
ningú ens prendrà la nostra

llibertat!

Josep Maria de Sagarra
i de Castellarnau

LLIBRES QUE CAL LLEGIR

La guerra just acaba de comenvar,
Premi Ciutat de Manacor de narrativa

Antena 3: Ultra-sur, Frente Nacional i d'altres mascotes
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El principat de C 1atalunya: motor (sense olí) dels Països Catalans
PER PERE MAYANS BALCELLS (AUTOR DE LLIBRE REDESCOBR1M ELS PASOS CATALANS)

,

F,j s indubtable que la década
dels 90 ha significat una certa

  revifalla de la idea de Paï-
sos Catalans, especialment a zones
com les Illes Balears i Pitiüses, la
Catalunya Nord, la Franja de Ponent
o, fins i tot, a la ciutat catalano-
sarda de l'Alguer. Aquesta afirmació
no ens ha de fer oblidar, per?), que
en aquesta década també estem
vivim una greu apatia de la socie-
tat civil del Principat de Catalun-
ya. La gent del Principat no ha estat
capaç de tenir una resposta argu-
mentada i contundent als atacs que
ha sofert la nostra llengua. Com ha
reaccionat el Principat de Catalun-
ya en temes tan importants com els
de la unitat de la llengua, la supo-
sada repressió que pateixen els cas-

tellanoparlants al nostre país, la
defensa aferrissada del bilingüis-
me, els intents de fer retrocedir el
català en alguns dels aspectes de la
nova llei de normalització lingüís-
tica? La resposta ens ha de fer refle-
xionar i més en un moment en qué •
es produeix un ressorgiment dels
moviments anticatalans arreu dels
Països Catalans.

Malgrat tot, és evident que la
regió dels Països Catalans on hi ha
una consciència lingüística més
clara i, de retruc, una consciència

nacional més desenvolupada és jus-
tament el Principat de Catalunya.
També és cert que el futur de la nos-
tra comunitat lingüística passa, ine-
vitablement, perquè el catan tin-
gui una situació de preponderan-
cia en aquesta regió, ja que, ens agra-
di o no ens agradi, és el centre del
nostre espai lingüístic i cultural, i
actua, per tant, com a model per a
la resta de territoris. Només cal pen-
sar qué poden opinar aquells algue-
resos, aquells nord-catalans, aquells
valencians que, diàriament, lluiten
per demostrar que el catará és una
llengua útil, en la qual es pot viure
amb més o menys normalitat, quan
arriben a Barcelona, la capital cul-
tural, i veuen que s'hi pot residir

perfectament sense saber ni un
borrall de la nostra llengua, ja que
el castellà és la ¡lengua dominant

La realitat, per?), és que, un cop
superada una etapa més resisten-
cial, com la que encara viuen a la

Franja de Ponent, al País Valencia,
a la Catalunya Nord i, fins i tot, a
les Illes Balears i Pitiüses, la socie-
tat de la Catalunya estricta no ha
sabut definir quin futur real vol per
a la llengua catalana. El llibre de
M.M. Aguilera i J.M. RomaníActi-
tuds dels consumidors catalans
davant del'ús comercial del cataba
ens aporta una dades prou signifi-
catives: el 56% dels enquestats
pensa que la Generalitat dóna massa
importancia a la llengua catalana,
en relació amb altres problemes que
cal solucionar, però un 72,5% afir-
ma que la normalització lingüísti-
ca del català ha de ser un dels objec-
tius importants de Catalunya; el
31,8% opina que, en relació amb
la llengua, s'ha produït una margi-

nació dels castellanoparlants, per?),
contràriament, el 77,2% creu que
Catalunya és un exemple positiu de
convivència de les dues llengües;
mentre el 76,4% pensa que encara
queda molt per fer en relació amb
una major utilització de la llengua
catalana, només el 39,9 defensa que,
a Catalunya, l'únic idioma oficial
ha de ser el català.

Les dades obtingudes per
aquests dos tècnics de la Direcció
General de Política Lingüística
confirmen que hi ha un confusio-
nisme important, ja que moltes
contestes es contradiuen: la socie-
tat catalana no té clar quin futur real
vol per a llengua catalana. Potser
el problema és que ningú ha defi-
nit clarament qué vol dir normalit-
zació lingüística, un terme que no
s'utilitza en cap més llengua i que
va substituir el mot recatalanitza-
ció, que durant la transició -i enca-
ra ara- no era políticament correc-
te. Així, si bé la majoria de la pobla-
ció pensa que cal avançar encara
més pel que fa a l'ús del català, n'hi
ha una pan prou important que creu
que s' ha anat massa enllà i que, fins
i tot, s'està marginant els castella-
noparlants. I contràriament a aneo
que es diu, aquest darrer grup no
coincideix només amb la dreta
espanyolista, sinó que hi ha sectors
d'esquerra, alguns integrats al PSC-
PSOE i, fins i tot, a IC, que també
pensen així (Josep M. Sala, Jesús
Royo, Rosa M. Sarda, Xavier Sarda,

Eugenio Trias...).
Les explicacions en poden ser

diverses, però, d'entrada, cal recor-
dar que la Generalitat de Catalun-
ya no ha sabut, no ha pogut o no
ha volgut explicar quina era la

situació real del català. Ha magni-
ficat la Llei de Normalització Lin-
güística del 1983, pea> després no
ha estat capaç, per exemple, de fer-
la acomplir íntegrament en el camp
de l'ensenyament. No ha aprofitat
els mitjans de comunicació públics
per potenciar un discurs favorable
a la llengua catalana, ni tan sols per
crear models de comportament lin-
güístic afavoridors del català (cal
recordar que l' Andreu B uenafuen-
te continuava parlant en castellà amb
persones castellanoparlants que
expressament li deien que entenien
el català o el paper dels actors cas-
tellanoparlants a la sèrie Sitges, als
quals tothom parla en castellà?). Fins
i tot, ha atacat durament les perso-
nes que s'han atrevit a qüestionar

el futur del català (Modest Prat,
August Rafanell, Albert Rossich
l'any 1990 van rebre contundents
atacs dels, diguem-ne, sociolin-
güistes oficialistes). Aquests anys
de cofoïsme, de dir que el català
avançava (sense dir que només
avança el coneixement i que l'ús
restava estancat o fins i tot retro-

cedia en alguns ambas), que tot
anava molt bé, han servit per fer
possible l'absoluta desmobilització
de la societat civil del Principat
(ómnium Cultural n'és l'exemple
més patètic, sobretot si el compa-
rem amb Acció Cultural del País
Valencia i amb l'Obra Cultural
Balear) i, de retruc, per donar argu-
ments als defensors de la llengua
castellana a Catalunya.

La situació no deixa de ser para-
doxal. D'una banda, una anàlisi
desapassionada de la real itat socio-
lingüística del català al Principat
de Catalunya demostra clarament
que la llengua marcada, la llengua
no-majoritària, la llengua que no
s'utilitza en tots els ambas ¡que no
coneix tota la població continua sent
el català. Peló, d'una altra, sorgei-
xen veus d'aquí i d'allà denunciant
la situació dels castellanoparlants,
com si és el castellà fos a punt de

desaparèixer: mala Ilet, desconei-
xement, bona fe, creença en el mite
de l'arcadia bilingüista, espanyo-
lisme, síndrome d'Estocolm, dis-
curs multiculural... Bona pan de la
població s'ha empassat l'ham segons
el qual el bilingüisme és la situa-
ció més justa per a la nostra socie-
tat -oblidant, és clar, que el bilin-
güisme és, a llarg termini, la mort
del català.

Mentrestant, no s'ha sabut bas-
tir un discurs basat en la defensa
d'un multilingüisme en el qual el
català sigui indispensable per viure
a Catalunya i que sigui capaç de
combatre amb arguments sòlids les
tesis bilingüistes. A més, no hi ha
hagut cap organització, ni parla-
mentaria ni no parlamentaria, que
hagi dut campanyes de mobilitza-
ció popular com les que han pogut
fer Acció Cultural del País Valen-
cia o l'Obra Cultural (de les Illes).
D'una banda, per l'esmicolament que
han anat patint els moviments en
defensa de la llengua (escissions,
interessos partidistes, personalis-
mes, també cofoïsme...) i, d'altra,
pel desinterés dels qui, en teoria,
defensen el català ¡Catalunya. D'a-
quests darrers, uns mai no reco-
neixeran el fracàs de més de tretze
anys de política lingüística (que, si
bé ha aconseguit algunes fites
importants, ha fracassat en alió que
és més important: augmentar l'ús
de la llengua). Uns altres han estat
més preocupats per altres temes que
no pas per Catalunya. I, finalment,
encara n'hi trobaríem uns altres que,
tot i declarar-se "catalanistes", mai
no han tingut clar quin model lin-
güístic volen pera Catalunya, ja que
els lligams polítics que tenen amb
Espanya són tan forts que mai no
tindran una auténtica veu pròpia.

Per tant, no ens pot estranyar
que al Principat de Catalunya sigui
molt difícil de mobilitzar la gent
per defensar el català: la immensa
majoria pensa que ja no cal defen-
sar-lo. Evidentment, part de l'ex-
plicació es pot trobar en el fet que
al Principat la situació de la llen-
gua és sensiblement millor que a
la resta del territori, penó, a hores
d'ara, ningú no pot negar que es viu
un moment en qué el procés está

aturat, que hi ha una sensació gene-
ralitzada que la normalització lin-
güística ha tocat sostre (i, si no, pre-
gunteu als assessors lingüístics dels
centres d'ensenyament secundan,
als tècnics de normalització del Con-
sorci, als encarregats de la norma-
lització a empreses corn Telefóni-
ca o RENFE...).

Com és lògic, aquesta mateixa
apatia també es pot observar en la
idea de Països Catalans. En aquest
sentit, no ens podem estar de refe-
rir-nos al fet que el tema de la uni-
tat de la I lengua catalana justament
al Principat tampoc no está gens
clan Pregunteu als habitants del Prin-
cipat quina és la llengua que es parla
al País Valencia i la resposta faria
més que contents als "blavers"
valencians. Fixem-nos que a CiU
mai no li ha interessat històricament
aquest tema i un exemple molt clar
d'aquesta afirmació el tenim en el
fet que, quan es discutia l'Estatut
d'Autonomia de València al Con-
grés i al Senat, cap diputat ni cap
senador d'aquesta coalició va defen-
sar que s'hi deixés ben clar que el
valencia era "la modalitat valenciana
de la llengua catalana", cosa la qual
sí van fer altres senadors (Víctor
Torres, Pere Portabella, Josep Benet
i Tirs Pons). I, sense anar tan Iluny
en la història, podem observar com,
a hores d'ara, malgrat arrauxades
afirmacions del president Pujol,
CiU no té cap problema a donar
supon política Madrid al partit que,
al País Valencia, nega la unitat de
la Ilengua i fa tot el possible per
esborrar les relacions entre els
valencians i la resta de catalans, que
a la Franja de Ponent es nega a accep-
tar l'oficialitat de la Ilengua cata-
lana o que a les Illes Balears i Pitiü-
ses fa un doble joc que, en moltes
ocasions, afavoreix els qui van en
contra de la unitat de la Ilengua.

S'imposa, per tant, un canvi en
la mentalitat de la gent del Princi-
pat, la qual, a hores d'ara, ha de
començar a aprendre dels que s'es-

tan mobilitzant a les Illes Balears
i al País Valencia. D'alguna mane-
ra, l'anomenada perilria está ensen-
yant al centre el camí a seguir en
la defensa de la llengua comuna.
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No, a la Hispanitad
El passat 26 d'octubre de 1996, la seu nacional de les

JERC adreçava una carta a l'Excel. lentissin Senyor
Miguel Solans i Soteres, Delegat del Govern espanyol a
Catalunya: El text fou el següent:

Benvolgut Senyor, amb aquesta carta li volem comu-
nicar que per raons de diversa consideració que tot seguit
passam a concretar, les Joventuts d'Esquerra Republica-
na li fem entrega de 24 banderes espanyoles de diferents
dimensions i procedència. Algunes d'aquestes banderes
foren retirades durant la festivitat espanyola del 12 d'oc-
tubre, Dia de la Hispanidad, com a mostra del rebuig
dels joves catalans a la imposició de festes alienes a Cata-
lunya. Banderes que ens varen fer arribar a les JERC per
tal que fossin retornades a l'autoritat competent.

Tornem les banderes per raons ecològiques. Perquè

entenem que no hi ha cap necessitat de llençar res i que
qualsevol material, per simbòlic que sigui, es pot recollir
per ser reciclat i reutilitzat fora de Catalunya.

Tornam les banderes per raons cíviques. perquè ente-
nem que és de bona educació lliurar coses al seu propie-
tari, encara que sia tard, i no hi ha cap raó per no tornar
a Espanya allò que és d'Espanya.

Tornam les banderes per raons nacionals. perquè
aquestes banderes no són catalanes. Entenem que el lloc
més escaient per aquestes banderes és fora de Catalunya.
Consideram un anacronisme la seva presència en territo-
ri català, i creiem sincerament que la seva permanència
pot despistar els turistes i confondre els ciutadans.

Per totes aquestes raons, demanam que consideri aquest
fet com el que pretén ser, un gest de bon veïnatge. 12

de Mallorca
SUBSCRIVIU-VOS-HI, ANUNCIAU-VOS-HI
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Fernando Ayudarte Pérez
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TENNIS
SON FUGO

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

ARAGON
„

ENVELATS BALCÓ - TERRAÇA - CAPOTES-
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Teléf on 27 01 00
	

07008 - Palma de Mallorca

AUTOMÒBILS S'ARENAL
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7~2, RIGO

REPARADO DE COMPRESSORS FRED,
BOBINATS DE MOTORS ELÈCTRICS,
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GRUPS DE PRESSIÓ,
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Felm portes, balcons,
arrambadors, portes

automàtiques, retxats,
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RESTAURANT S'HOSTALOT
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S'Flostalot      

NO A LA IMPOSICIÓ DEL CASTELLA

NO AL GENOCIDI LINGÜÍSTIC COIVTRA LA LLENGUA INDÍGENA

ESTIMA EL TEU PAÍS, ESTIMA LA TEVA LLENGUA.

TENIM DRET A SER ATESOS EN LA NOSTRA LLENGUA.

BAR - RESTAURANT findrea
ESPECIALITAT EN 

Arnis brut • Paella • Gordon blue • Bistec al pebre • Sípia
Conill a l'allet • Escalopa • Llenguado Meunier • Carns i Peixos

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

CAN TITO RESTAURANT    

PEIXOS I MARISCS FRESCS
CUINA MALLORQUINA

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

O 	SER VIAUTO
'1- ARENAL S.A.             

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

SERVEI OFICIAL
	

07006 S'Arenal-Palma (Mallorca)
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ATENCIÓ

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
19:0Íi11 de Mallorca. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca

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

14 11 D'OCTUBRE DE 1997 de Mallorca  

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. Galat-
zó. Tel. 671419.

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

Lloc solar de tres quarterades
al carrer de les parcel.les de
s'Arenal, apropiat per a res-
taurant o gran superficie. Tel.
660484.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb 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 sardanas.
Tel. 753559.

Si vols fer feina amb els àngels,
apunta't al "Taller deis Ángels".
Informació al telèfon 281642
(Xesca).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es confecciona o arregla qual-
sevol pepa de vestir, cortinas,
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. Electróni-
ca J. Garcies. C/ Francesc Fron-
tera, 10. Tel. 264335. Coll d'en
Rabassa.

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

Tenc 23 anys, estic acabant la
carrera de ciencias polítiques
i sociologia. Voldria contactar
amb empresaris per a
començar a fer feina després
de l'estiu. Preferentment treballs
admistratius, tot i estar obert a
qualsevol altre possibilitat.
Miguel A. Rodríguez. Poeta
Juan Boscan,4-4c-18013 Gra-
nada.

Venc figures de guix per a
decorar. Cinquanta models dife-
rents. Preus sense competen-
cia. Des de 150 ptes. unitat. Ser-
vei a domicili. Comanda míni-
ma 5.000 ptes. Truqueu els
horabaixes i vespres. 294444.

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

PERSONALS

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

Vull deixar d'ésser esclau deis
castellans. Cap partit polític

m'ajuda a aconseguir la lliber-
tat. Me vols ajudar tu? Telefo-
na'm al 964 531 175. Josep
Casalta.

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

Al-lots i al-lotes! ens agradaria
cartejar-nos amb gent de tots
els Països Catalans, des de Per-
pinya a l'Alguer, les Balears i
València, de 17 a 21 anys. Escri-
viu-nos les vostres contribu-
cions per la independencia i de
segur que formarem una gran
penya catalanista i indepen-
dentista. Isaben Canela i Cinta
Arasa. Apartat 129-43830
Torrendenbarra.

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

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

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

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

Hola! Som una al.lota felanit-
xara. Som molt 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 cuidar
senyor major i atendre'l en
totes les sayas necessitats.
Per entrevista podeu escriure
a n'En Caries. C/ Reis Cató-

lics,31-07008 Ciutat de Mallor-
ca.

Vull intercanviar revistes,
cómics, fanzines i adhesius
amb tots aquells joyas que esti-
guin orgullosos de tenir sang
catalana o basca a les sayas
yenes. Pau Arranz- C/ 2 Volta
31- 07209 Son Mes-quida-
Mallorca.

Viudo mallorquí de 52 anys,
abans casat amb una estran-
gera, se relacionaria amb
mallorquina de 35 a 45 anys.
També podria ser estrangera,
paró mai forastera. JABP. Apar-
tat 161-07600 s'Arenal.

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

Jove de 29 anys, fadrí, amb
estudis universitaris, agradós
i simpàtic, desitjaria conèixer
aJlota 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'agra-
daria mantenir corresponden-
cia amb independentistes cata-.
lans. Antonio. Apartat 74 Sant
Fernando (Cádis).

Hola! Soc un noi de 12 anys.
En dic Josep i soc del Barça.
m'agrada el futbol i el bàsquet.
Voldria cartejar-me amb algu-
na persona. Sóc català. Escri-
viu-me. Josep Chillida. C/ la
Bassa, 2343530 Alcanar (Tarra-
gona).

Hola, Em dic Raquel i tenc 14
anys. Tenc ganes d'escriure'm
amb gent de 14 a 16 anys. Si
vols escriure'm... Raquel
González-C/ Ansel Calva, 13,
1 9 3Q-08950 Esplugues de Llo-
bregat (Barcelona).

COMUNICATS

La Generalitat de Catalunya
ofereix a entitats i de franc Ili-
bres, fulletons i material informa-
tic sobre la nostra història nacio-
nal. Per rebre'ls, cal enviar una
soblicitud a la Generalitat fent
esment de l'entitat, adreça, tele-
fon, l'ús que hom en pensa fer
i el nom complet del qui fa la
petició amb la signatura i segell
de l'entitat. Molt indicat pera pro-
fessors d'història, ciencias
socials, català, centres d'ense-
nyament, biblioteques...

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

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

Si voleu rebre una subscripció
gratuita al Butlleti de la Funda-
ció perla Pau(entitat contra l'ar-
mamentisme i la guerra) podeu
adreçar-vos al telèfon (93)

3025129 o al carrer Pau Claris,
89, Barcelona 08010.

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

La delegació catalana de la
CSEM, grup d'ajut als països de
l'Est, fa una crida per enviar roba,
menjar, sabates, medicines etc.
Per demanar adreces on enviar-

'ho personalment, podeu
adreçar-vos a: Benjamí Planes,
CSEM, passatge Miguel Carre-
res, 11,08206 Sabadell. Tel. (93)
7262 918.

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

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

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

El Consell Nacional Català ofe-
reix diversos llibres, gratuita-
ment, a tot aquell que els els
demani, al voltant deis drets i
história de la comuna patria
catalana. Podeu escriure a l'Apa-
rtat 15.071 de Barce-lona-08080.

Si voleu rebre informació sobre
les Joventuts d'Esquerra Repu-
blicana (JERC), i rebre els nos-
tres butlletins, escriviu ara mateix
a: JERC-Illes. Santiago Rus-
sinyol 1, àtic. 07012 Ciutat de
Mallorca.

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

Acció Cultural del País Valencia
i el Bloc Jaume 1 ja és a Inter-
net. Si voleu intercanviar pro-
postes d'acció i lluita, o informar
d'activitats, etc., podeu con-
nectar: ACPV vio. servicom-es

Si voleu col.laborar amb "Ajuda
per als nens del carrer', grup
català d'ajut a nins abandonats
sobretot a Sud-América, podeu
informar-vos al telèfon 93/
6666354 o ingressar donatius
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 difusió
de independentisme arreu de
la nació catalana vos enviará
mostres de material editat.
Esperam les vostres idees i la
vostra col.laboració. Escriviu a
l'Apartat 13.203-08080 Barce-
lona.

Subscripcions gratis a cómics

Motos
Salom

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

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

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

Si ques recibir el Puxa Asturias
en to casa, y de baldre, sólo
tienes qu'enviar la direicion a:
Endecha Astur-Puxa. Cai Llan-
greu, 10, 2 9-Xixon 33206-Astu-
ries.

La meya col-lecció té 20.000
adhesius polítics. Faig exposi-
cions. Crac persones que hem
facin arribar enganxines de
l'Esquerra Revolucionaria.
Paniello-Apartat 139 - 22400
Monsó-Osca.

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

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

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

Els damnats a mort als Estats
Unitstenen dues planes a Inter-
net. www. en. com/penn-
pals/drow. html *www2. dcci.
corn/lñtlflwr/inmates. Index.
html.

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

BORSA DEL
MOTOR

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

Desaparegut Opel Astra Blanc,
PM-701 7-8V. Peugeot 106 ver-
mell PM-8654-BZ. Opel Astra
blanc PM-7017-BV. Peugeot
106 vermell PM-8654-BZ. Peu-
geot 106 blanc PM-6255-CM.
Gratificaré amb 25.000 ptas. per
cada cotxe. Tlf. 630286.

Desaparegut Peugeot 106 ver-
mell PM-8654-BZ. Es gratifi-
cará amb 25.000 ptes. Tfl.
630286.

VENDES

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



En Josep Antoni Toro de Llucmajor
regenta des de fa 3 mesos juntament
amb son pare i el seu germà, el Taller
JJ a ses Cadenes. Aquest taller és l'an-
tic Taller Motos Espigares.

En Manuel Valverde i en Tomeu Bibilo-
ni són els Ferrers de ses Cadenes de
s'Arenal des de fa 30 anys. Fan portes
i barreres automàtiques, cerralleria artís-
tica i més coses. Els trobareu al 491066.

N'Andreu Barceló de cas Corretjons de
Campos es l'amo d'AutombbIls s'A-
renal (compra-venta i canvi de cotxes).
Fa 2 anys que fa carreres de cotxes.
Amb un R5-TS va guanyar el Railly Ciu-
tat de Manacor. Feu segon a la pujada
a Sant Salvador de Felanitx, fou el ter-
cer a la carrera del CastelldesonMas
d'Andratx. i tercer a la carrera Bunyola-
Orient. I com que és jove, encara té molt
de camt per correr!

Na Jerónia Roca de Cala Rajada fa un
mes que ha obert l'Immobiliária Inmo-
casa a son Verí de s'Arenal. X el ileu de tots

mereix un respecte
FORA Fums!

L'ESTEL de Mallorca
EL DIARI DELS MALLORQUINS

SUBSCRIVIU-VOS-HI !!
ANUNCIAU-VOS-1-11 !!
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Els Pasos Catalans, de l'espai
cultural a l'espai polític

S ense interrogant. Els Països
Catalans, si han de subsistir
d'alguna manera en el futur,

será precisament fent aquest salt:
passant de les consideracions mera-
ment culturals a la planificació
d'un projecte polític de futur que
els tengui en compte com a reali-
tat a contruir políticament. Enca-
ra avui (i potser fins i tot bastant
més avui que no durant els anys de
la transició), hi ha molta reflexió
-la major part d'aquesta ben bara-
ta, tot sigui dit de passada- sobre
l'existència o no dels Països Cata-
lans, sobre el fet mateix de consi-
derar-los com a existents, etc. Pro-
bablement, el fet que, des d'uns
determinats sectors (amplis i diver-
sos, com hi ha món!) es discutei-
xi sistemàticament l'existència dels
Països Catalans ens els presenta més
clarament com una realitat ben
viva. D'alguna cosa que no exis-
teix, no cal dir-ne sistemàticament
que no existeix. És més ningú no
diu que no existeixi, perquè com
que no existeix no se'n parla.

L'"existència" dels Països Cata-
lans, des de diversos punts de vista,
és bastant indiscutible. Que hi ha
un espai humá que conjumina terri-
tori i poblament no té volta de full.
Aquesta franja de terreny abun-
dantment poblada que s'aboca a l'O-
est de la Mediterrània i que inclou
un arxipèlag, format per cinc illes
habitades i un bon grapat d'illots,
i que compta amb ciutats com Bar-
celona, València o Palma com a
nuclis dinamitzadors del comerç,
els serveis, la indústria... ningú no
ho pot discutir. Fins i tot, seguint
el que diu J. Vilá i Valentía la Geo-
grafia general dels Països Catalans
que ell mateix va dirigir, hi ha una
delimitació que presenta unes carac-
terístiques de frontera poblacional.
Al nord dels Països Catalans, tenim
una zona escassament poblada, a
la part de baix d'Occitánia, dins l'Es-
tat francés. 1 a l'Oest, els Mone-
gros aragonesos (també escassa-
ment poblats, gairebé desèrtics
quant a configuració del terreny)
o la zona de Conca, també poc
poblada. 1, a l'Est, la mar.

De l'existència histórica d'una
Corona Catalano-aragonesa, for-
mada per Catalunya, el Regne de
València, el Regne de Mallorca

(temporalment) i Aragó tampoc no
se'n pot plantejar cap dubte. Quina
nació formava aquesta corona?
Evidentment, áixó que avui en
deim Països Catalans, més l'Ara-
gó.

La comunitat lingüística només
la discuteixen, així mateix, quatre
escorrialles del franquisme que no
han sabut pair una situació democrá-
tica. Qué se'n fa dels franquistes
recalcitrants, sobretot al País Valen-
cià, quan el "caudillo" es mor i el
règim intenta "canviar-ho tot per-
qué tot segueixi igual"? Dones
aquests, inassimilables ni que sigui
a aquesta mena de democràcia for-
mal que tenim avui dia, es reciclen,
i troben en l'anticatalanisme un
terreny a adobar i a treballar "pro-
fitosament" (per a la seua causa,
és ciar; ésa dir, pera l'"España una").
Com que l'"España una" a l'estil
d'Ortega y Gasset ja no hi ha mane-
ra de vendre-la i de passar al mateix
temps per demócrata, hom opta per
intentar fraccionar aquelles reali-
tats nacionals que li puguin supo-
sar algun tipus d'entrebancs. D'a-
quí surt l'anticatalanisme al País
Valencià (i, més aigualit, a les illes
Balears i Pitiüses). Catalunya, el
País Valencià i les illes Balears i
Pitiüses, doncs, compartim la matei-
xa llengua, coneguda internacio-
nalment amb el nom de "català".

Hi ha una realitat més profun-
da, que també avala l'existència deis
Països Catalans com a comunitat
nacional: aquesta realitat és la cul-
tural. D'un cantó, podem parlar de
la cultura tradicional, i veure com
hi ha rondalles o romanços que es
poden trobar a l'Empordà ja la Mari-
na, al Segrià i a Menorca). O, de
l'altre, podem parlar dels referents
culturals populars actuals: així,
trobarem una colla castellera a
Manacor; una celebració de Sant
Jordi amb roses i llibres, dracs i
tota la pesca, a Eivissa; flaons -una
mena de postre que ja apareix a la
Crónica de Jaume I- a Morella i a
Formentera; i el Barça pertot arreu...
Al meu entendre, és ben clar que
els referents culturals -tant els tra-
dicionals com els models- avalen
també amb força l'homogeneïtat en
aquest sentit de les terres catala-
nes.

Ja tenim, doncs, que la geo-

grafia, la demografia, la història,
la llengua i la cultura juguen cla-
rament a favor dels Països Cata-
lans.

Fins i tot m'atreviria a dir que
les pròpies prohibicions dels estats
espanyol i francés també i juguen
a favor. Quan s'elaborà l'actual
constitució espanyola, per exem-
ple, s'hi va incloure un anide (molt
impopular a la nostra part del món,
per cert) que prohibeix explícita-
ment la federació de comunitats
autònomes. Com que a Navarra hi
ha una cláusula especial, que sí que
els permetria la federació amb la
resta d'Euskadi, només hi ha una
possibilitat de voluntat de federa-
ció entre si de comunitats autòno-
mes, i aquesta possibilitat única la
constitueixen precisament els Paï-
sos Catalans. És ben possible que,
a l'hora d'elaborar-se la constitu-
ció espanyola, no hi hagués, ni de
bon tros, una majoria de forces polí-
tiques del Principat, del País Valen-
cià i de les Illes que volguessin optar
obertament per construir una fede-
ració de Països Catalans. Però,
encara que la voluntat política no
hagués estat madurada, la classe
dirigent espanyola ja va preveure
que aquesta era una possibilitat de
futur, i per tant la va deixar clara-
ment reflectida -en forma de prohi-
bició- a l'esmentat text constitu-
cional.
. Els Països Catalans, a hores

d'ara, constitueixen un projecte de
futur perfectament articulable. Hi
ha molts elements que juguen a
favor que això passi. a. Per un cantó,
els Països Catalans constitueixen
una regió económica ben clarament
definida dins l'actual Unió Euro-
pea. Es poden usar eufemismes per
referir-s'hi (com això de dir-ne,
posem percas, "Arc Mediterrani")
i s'hi pot afegir Múrcia per mirar
de desfigurar-ho una mica, però el
gruix de l'Arc Mediterrani, regió
económica clarament definida, amb
afegitons o sense, són els Països
Catalans.

b. D'altra banda, es comencen
a establir Iligams polítics ferms
entre partits, a nivell de les tres
comunitats suposadament autòno-
mes. Així, per exemple, la col.labo-
ració de Convergència i Unió amb
els PSM de Mallorca i de Menor-

ca i amb la Unitat del Poble Valen-
ciá és cada vegada més intensa. O
existeix un acord de reunions periò-
diques estables entre Iniciativa per
Catalunya i Esquerra Unida del País
Valencià i de les Illes. O sovinte-
gen els contactes a nivell institu-
cional (sobretot entre la Generali-
tat de Catalunya i el Govern Bale-
ar). O Esquerra Republicana inten-
ta promoure les seues seccions
valencianes i illenques, adaptant la
seua feina a les característiques
específiques de cada lloc...

En el futur, poden passar dues
coses: que el que ara es reconeix
com a realitat lingüística i (even-
tualment) cultural no passi d'això,
o que s'intenti també que consti-
tueixi una realitat política. Si els
Països Catalans es queden en una
realitat només lingüística i cultu-
ral, no cal ni que preguem (supo-
sant que ens dediquem a pregar),
perquè no seran cap tipus de rea-
litat. Avui dia, una llengua, en el
nostre context social, polític i histò-
ric, no pot subsistir si no té al darre-
ra uns mecanismes de poder pro-
pis. El català, sense un estat que li
doni suport i que en reguli plena-
ment l'ús com a Ilengua normalit-
zada, está sentenciat. I la cultura
que vehicula probablement enca-
ra pot quedar sentenciada abans que
no la llengua (hi ha qui diu que la
llengua és el darrer que perd un
poble quan ja ha perdut tots els altres
trets d'identitat que tenia).

Perquè els Països Catalans sub-
sisteixin com a realitat lingüística
i cultural és absolutament neces-
sari, per tant, que esdevinguin
també un projecte polític.

Si se'm permet d'adaptar-lo al
projecte polític que a mi m'agra-
daria, els Països Catalans haurien
de constituir un estat independent,
organitzat en forma de república
federal. Un estat independent (en
la mesura en qué avui dia es pot
ser independent, ésa dir, en un con-
text d'interdependència europea i,
en certa mesura, mundial), on, com
ocorre als països nòrdics, es primás
el poder de les institucions més
acostades als ciutadans, i on es
donás sortida a la nostra millor tra-
dició política, que és precisament
la federalista. SI

BLANQUERNA



L'ús de la llengua
Hem volgut fer un repàs de la bibliografia de cre-
ació erótica disponible en català actualment.
Òbviament, de ¡libres pornogràfics escrits o tra-
duïts en la nostra ¡lengua hi ha bastants més. Edi-
cions semi-clandestines o, senzillament, ja des-
catalogades (des de finals del segle XIXfins ahir
mateix)i de les quals només un feixuc treball d'in-
vestigació en les llibreries de vell donaria notí-
cia, formen part d'aquesta biblioteca, però que-

denfora de les nostres possibilitats presents. També
en les col leccions generals de les diverses edi-
torials trobem obres que pertanyen al  gènere, raó
per la qual aconsellem els aficionats que no aban-
donen la recerca del ¡libre si no forma part d'al-
guna col lecció erótica, ans al contrari Ii enco-
manem que consulte l'ISBN o el seu llibreter amic,
especialment si l'obra és tot un clàssic o pertany
a èpoques anteriors al segle

Excursió a Canàries
Del 16 al 23 de novembre

01C), -,o9wsIs13

C.A.T. 667

Carrer Maria Antònia Salvà, 38 -
Telèfons 971 - 44 2250-54 - Fax 44 11 10

07600 s'Arenal de Mallorca

A	 Ves

i0K1,1 s.a.
.00)19

Fa 2 anys que els germans Canals regen-
ten la Metalúrgica s'Arenal a la barria-
da del Mercat: Barreres automàtiques,
cerralleria artística i treballs en alumini.
Són pare, en Pere Canals de santa Maria
del Camí,va obrir aquesta ferreria fa 38
anys.

En Ferran de Galicia i n'Elisabet d'An-
dalusia són els encarregats, des de fa
3 anys, del bar del Club de la Tercera
Edat que hi ha a la barriada de son Verí
de s'Arenal. Un club amb 800 associats,
el president del qual és en Massiá Salvà.
Cada diumenge horabaixa hi ha ball d'a-
ferrat i els altres dies, gimnástica,
cuina,brodat, etc.. Cada 15 dies surten
d'excursió.

En Fernando Ayudarte d'Andalusia, fa
29 anys que va obrir l'Eléctrica Ayu-
darte a s'Arenal. Moltes instal. lacions
electriques'del poble són fetes seves.
Fa 40 anys que habita per aquí i al prin-
cipi feia feina amb en Joan Jordi que
era l'electicista de s'Arenal.

Fa 3 anys que el matrimoni Moragues
Cantallops de Llucmajor, té una botige
d'estampació de camissetes a primerie
línea de s'Arenal. També tenen una bot i .
ga a LLucmajor.
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SALVADOR HERVÁS

Quatre grans col' leccions dedi-
cades al gènere pornogràfic són la
base editorial en català durant les
dues últimes dècades. Editorial PM-
tic, amb «La Piga», Edicions de la
Magrana, amb «La Marrana» (amb
un grapat de belles traduccions), Edi-
cions El Llamp, amb «La cuca al
cau», i Edicions Germania, amb
«Regata de cul» (la més recent de
la colla), omplen les prestatgeries
dels aficionats a l'erotisme literari.

Les traduccions d'alguns dels
clássics. conviuen amb les propos-
tes «normalitzadores», que van pro-
moure inicialment col ' lectius lite-
raris com Ofélia Dracs i que van
seguir després altres autors amb sorts
diverses, i amb els autors novells.
En les quatre col' leccions especí-
fiques esmentades cal afegir enca-
ra, pea), dues fonts d'especials
interés. La primera són les col' lec-
cions generals, perquè algunes obres
el-Migues estan publicades dins del
gran con-ent de literatura amb majús-
cules, especialment les més clàssi-
ques, per() també altres. La segona
font d'on brolla l'eros català de les
lletres és de Tusquests Editores
que, dins de la seua col lecció eró-
tica en castellà «La sonrisa verti-
cal» (emblemática del gènere), ha
editat també obres en català.

La cosa ve d'antic

La literatura erótica en català ha
estat present ja des de bell comença-
ment de les nostres lletres. No podia
ser d'altra manera si considerem que
la poesia trobadoresca, amb tota la
anega amorosa que la caracteritzà,
és el substrat més preuat dels clàs-
sics catalans. 1 durant tota la seua
història no sols ha tingut seguidors
ençà i dellà dels Països Catalans sinó
que, a més, ha gaudit d'una certa
influència des de Ramon Llull fins
als saineters valencians, des de les
trobes als versos de Vicent Andrés
Estellés, i més a prop encara.

Com a dades signi ficatives, n'a-
portarem dues. La primera és que
l'any 1429 va ser traduït al català
el Decameron, uns setanta cinc
anys després d'haver-lo enllestit
Giovanni Boccaccio, que l'escrigué
entre els anys 1349 i 1351, seguint
l'únic manuscrit conegut. Un prés-
tec primerenc, més encara si ate-
nem que l'obra de Boccaccio va tenir

una influència tardana en les cul-
tures europees (fins i tot en l'italia-
na), com demostren els fets que la
primera edició impresa és de l'any
1470 i la primera (i insultant) tra-
ducció francesa coneguda és de
l'any 1414. De la traducció catala-
na s'ha dit que és una de les millors
que es coneixen del Decameron en
l'época i, sens dubte, és tot un
monument literari. (La meua edi-
ció és del 31 de maig del 1964, de
l'editorial barcelonina AHR. Un
tresor).

L'altra dada, anécdotica pea)
substanciosa també, és la publica-
ció l'any 1920 de La Bibliografia
erótico & Priápica catalano-valen-
ciana d'Antoni Bulbena i Tosell, pel
bibliòfil Alexandre Venegas. L'a-
curada edició en dos-cents cin-
quanta exemplars que contenia el
manuscrit de Bulbena, que avui es
conserva en la Biblioteca de Cata-
lunya, és alguna cosa més que un
treball de recerca erudit. Antoni Bul-
bena havia escrit el seu Catàleg de
publicacions eròtiques (on aparei-
xen des de El tractat de la luxúria,
d'Eiximeniç, fins a la primera edi-
ció catalanitzada del valencianís-
sim Lo virgo de Vicenta), base d'a-
questa llista de vint-i-cinc títols, que
es completa amb una bibliografia
més extensa procedent de les publi-
cacions que realitzà el bibliòfil
català entre els anys 1895 i 1920.

Com es pot veure, els catalans
ti tenim afició vella a l'erotisme lite-
rari, cosa que no ens ha dut mai a
cap explosió demográfica i sí, en
canvi, a fer festes grosses amb els
focs de primavera. A partir d'ací con-
tinua la bibliografia de les quatre
col' leccions que formen el gruix del
gènere al nostre país i en el nostre
idioma.

BIBLIOGRAFIA EN
CATALÀ I
COL*LECCIONS DEL
GENERE
EDITORIAL PÒRTIC
COLTECCIÓ «LA PIGA»:
1. MOLTATELA, Clar de Lluna
2. KAMA-SUTRA, Vatsyayana
(Versió catalana d'Álvar Valls)
3. DIES TRANQUILS 'A
CLICHY, Henry Miller
4. EN TIT-HOLA, Manuel Joan i
Arinyó
5. XARRUPA LA PALLA, Clar
de Lluna

6. NEGUIT, Lluís-Anton
Baulenas
7. HISTÒRIA D'O, Pauline
Réage
8. HISTÒRIA D'O (Retorn a
Roissy), Pauline Réage
9. HISTÒRIA D'O. 2, Pauline
Réage

EDICIONS LA MAGRANA
COL•LECCIÓ «LA
MARRANA»:
1. Les proeses d'un jove Don
Joan, Guillaume Apollinaire
2. Manual d'urbanitat per
jovenetes, Pierre Louys
3. MemÓries d'una cantant
alemanya, W. Schroeder-Devrient
4. Les onze mil yergues,
Guillaume Apollinaire
5. La senyoreta de Mustelle i les
seves amigues, P. Du Bourdel
6. Com guanyar amics, Pere
Asensi
7. Beatrice, Anònim
8. John-John, Armin Howard
9. Tres filies de sa mare, Pierre
Louys
10. Retaule dels costums del
temps, Claude Crébillon
11. Feixugues, lentes..., André
Hardellet
12. La filosofia al tocador, Sade
13. Bocavulvari erÓtic de la
llengua catalana, Pep Vila
14. Diàlegs de cortesanes, Pierre
Louys
15. Tres vegades dona, Admira
16. 10 + 1 Nits, Rubén Mettini
17. La imatge, Jean de Berg
18. Cartes incestuoses, Nathalie
More
19. Gamiani, Alfred de Musset
20. Sor Monika, E.T.A.
Hoffmann

21. ConfessiÓ de la senyoreta
Safo, Pidansat de Mairobert
22. MemÓries, Jacomo
Casavecchia
23. Thérése i Isabelle, Violette
Leduc
24. EducaciÓ secreta, Anònim
25. Trempant t'empaito, Celdoni
Fonoll; dibuixos de Mariana Mill
26. Les robinsones, Laure de
Sevetan
27. L'escola de les amants,
Duponchel-Hankey
28. Les amistats incestuoses,
Nathalie More
29. Justine o les dissorts de la
virtut, Sade

EDICIONS EL LLAMP
COL - LECCIÓ «LA CUCA AL
CAU»:
1. FLORET DE RONDALLES
ERÒTIQUES, Anònim
2. TERROSSET DE SUCRE
CANDI, Perot Galceran
3. ELS QUADERNS D'EN
MARC, Admitid
4. STRESS, Anònim
5. ELS QUADERNS DE LA
DONA D'EN MARC, Anònim
6. BOCAVULVARI ERÒTIC DE
LA LLENGUA CATALANA,
Pep Vila
7. DIARI DE CAMPANYA (EL
FILL D'EN MARC A PRADA),
Manuel Joan i Arinyó
8. INFLABLE, Col lectiu
9. INTRODUCCIÓ A
L'ACTIVITAT ERÓTICA, Mercè
Fornells Bayarre i Ernest Gómez
Xerta
10. ELS CONILLETS
AFAMATS, Francesc Valls-
Calzada

EDITORIAL GERMANIA
COLTECCIÓ «REGATA DE
CUL»:
1. Lletrasex, Col'lectiu
2. sí a 11.-.1'S de la ¡lengua, Daniel
Balaguer
3. escola d'estiu, Manel Alonso
4. les hores del gaudi, Col lectiu
5. castell absent, Manuel Joan i
Arinyó
6. jo també la vaig conEixer,
Alba M.
7. MALSON BLANC, Diego
Rodríguez Herrero. SI



En Juli Sousa de Portugal regenta des
de fa 3 anys el Biergarten Wunderbar
a s'Arenal. El seu soci és en Pep Esco-
to. Van cuina mallorquina i alemana i
tenen obert tot l'any. Se menja per un
milenar de pessetes.

En Josep Miguel Rigo de s'Arenal, fa 5
anys que va obrir el Restaurant Don
Quixot a la barriada de les Meravelles.
Despatxa la cuina alemana. A la foto
amb el director del local Rafel Roman.

En Santosh Aidasani de la India que 15
anys que regenta, amb la seva família,
7 botigues de confecció a s'Arenal.

En Joan Cervera és l'amo de Tallers
Cervera a Llucmajor. Fa montatges de
grups electrògens. Fa 3 anys que está
a la Ronda de Ponent. Abans el taller
estava al carrer del Grup Escolar.

• Cesfilades de puyes cie
"1.1otos Zrisuans'

9264? 51,~

C/. Sant Cristòfor, 55 - Tlf.: 44.00.64
07600 S'ARENAL
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TALLERS
ANTONI ROSSELLO RAMIS, S.L.
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Fills de puta, bords i metabords
PERE MOREY

j
'o tenc un gran respecte pels
fills de puta. No comprenc-
perquè aquest és l'insult més

greu a tots els idiomes que conec.
Ben mirat, un fill de puta no és
més que el resultat d'un accident
laboral: Temps enrera, un home va
contractar uns serveis, fou raona-
blement feliç durant uns minuts o
unes hores, va pagar el preu esti-
pulat, es va vestir i se n'anà de les
seves. Mai no sabé del fet d'alli-
berar-se dels dimonions argentats
que tan desficiós el tenien, en va
resultar un fill que el pare mai no
ha conegut, ni per tant, Recone-
gut.

Home, és clar que un fill de puta
ha crescut dins un ambient estrany,
sense un pare que li ensenyi els
noms dels ocells (o dels jugadors
del seu equip), sense uns avis
paterns que li expliquin les ron-
dalles, o uns oncles i cosins amb
els quals anar a jugar, a la platja
o, simplement, de pet. He calcu-
lat que un fill de puta té entre set
i vuit parents menys que un fill de
matrimoni (normal", i això li dona
una sensació de seguretat que sol
traduir-se en una certa agressivi-
tat i un respecte a les normes esta-
blertes per davall de la mitjana.

Un bord, en canvi, ja está un
esglaó més avall, perquè el seu pare
sap que existeix, el coneix, però
no el REconeix. Si hem de creure
en la genética, un bord sempre
haurà heretat alguna part de les
característiques del seu pare: covar-
dia, cinisme, irresponsabilitat,
egoisme... Ja estam qué cap d'a-
quests dos fills no n'és culpable,
de la seva condició, per?) entre un
bord i un fill de puta em trobaré
més segur amb el segon. Alman-
co, el seu pare no era necessària-
ment unun poca-vergonya que enganá
a la la mare del nin i llavors se'n
rentà les mans i no volgué saber
res del seu fill.

Un bastard tampoc té gaire
bona imatge, però almanco TOT-
HOM sap qui és son pare, i aquest
el sol protegir d'alguna forma. Els
nostres reis en tenien a balquena
-fins i tot el rei En Jaume signava
contractes amb les senyores impli-
cades, com ara Aurembiaix d'Ur-
gell- i el propi Juan de Austria era
fill bastard de Carles V, i mirau si
en va fer de veta.

Fins ara hem vist els qualifi-
catius dels fills ji. legítims, segons

l'actitud dels seus pares: o no saben
que existeixen, ho saben i més o
manco se'n cuiden, o ho saben i
se'n foten. Bé, i ara, vegem com
podriem qualificar aquells fills
que SABEN perfectament qui és
el seu pare, el pare els reconeix,
per() ells es neguen, amb aclapa-
radora toixarrudesa, a reconèixer
els seus pares. Aquesta gent és molt
més menyspreable que els bords,
bastards o fills de puta, que no
poden fer res per evitar-ho, per-
qué aquells són ji. legitims per deci-
sió pròpia. Me deman quin mot
podem trobar que definesqui els
que porten noms i llinatges cata-
lans, diuen que coneixen la nostra
història, i escriuen caries als dia-
ris per defensar un idioma imagi-
nan dit "mallorkí"... i les escriuen
en castellà. Voldria saber quina eti-
queta podem posar als personat-
ges de la Plataforma de Sa Llen-
go del Pobble Baleá (no sé exac-
tament com se denominen, ni vull
saber-ho) per?) és interessant fer
constar que pel juny es varen reu-
nir amb els blavers de València a
la plaça de toros d'aquella ciutat,
en una insólita cursa de braus a la
qual no hi havia banyuts a l'arena,
i ningú no va aficar banderilles i
estocades als protagonistes, però
es que hauria estat massa cruel pun-
xar-los al cul: després de tot, és
l'òrgan que empren per pensar.

Bé, quan es reuniren tots aquests

cervellots, per entendre's els uns
amb els altres, mostraren el llau-
tó de la manera més encisadora:
tots parlaren en l'idioma que real-
ment volen per València i les Bale-
ars, ells i els polítics que es venen
per trenta paperetes de vot: el cas-
tela.

Davant unes aberracions de la
natura com aquestes no queda més
remei que inventar un nom que vagi

_195�-álad,~

més enllà del FILL DE PUTA, que
sia més abjecte que BASTARD,
més feridor que BORD, i pr això
hem de recórrer a l'ajuda del mes-
tre Aristótil, el qual, per descriu-
re fenòmens MÉS ENLLÀ de la
física encunyà la paraula Meta-físi-
ca.

Així doncs, el nom que propós
per aquesta tropa es aquesta:
METABORDS. 12
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Eros i Literatura: de la Grècia clàssica fins a la Reforma
69 libris

La història de la literatura erótica o pornográfica no és altra que la pròpia
de la literatura amb majúscules, vull dir que és una part intrínseca de les
lletres universals i atén les seues mateixes regles i esdevenirs, amb els
escassos matisos que es deriven de la peculiaritat d'un gènere que, per tant,

respon a uns clixés i a unes maneres singulars, perfectament orquestrats
per a servir uns propòsits que, sovint, ultrapassen el sentit lúdic.
D'aquestes claus del gènere i de les seues voluntats és del que tractem tot
seguit.

JOAN S. SORRIBES

p
er tal d'esbrinar, amb totes les

precaucions que convinga per

causa de les limitacions del

camp de treball i també, per qué no

dir-ho, dels meus coneixements i

manies particulars que esdevenen

ciares precondicions i prejudicis (fins

i tot d'ordre estètic), he realitzat un

breu treball de recerca. Les enci-

clopèdies, els manuals i documents

d'hemeroteca, tot i no ser excessius,

mai no hi falten, com tampoc no em

falta una petita biblioteca de textos

escollits, fruit de la meua atracció per

la pornografia, vul I dir per les  lletres

eròtiques. Aquest petit treball forma

part d'un altre més extens que inten-

tará oferir una bibliografia escollida

fins a l'actual itat. Aquest treball estará

disponible ben prompte per als afi-

cionats mitjançant la xarxa Intemet

i, en el cas de trobar un editor el-do-

na la qual cosa mai no és descarta-

ble, es publicará també imprès en paper

pera gran disgust dels defensors dels

hoscos.

L'ámbit escollit ací, per?), és més

limitat, com explicava adés. Con-

cretament el de la literatura erótica

que es va fer al món occidental des

de la Grècia clàssica fins a la Refor-

ma. Geogràficament, des de les ribe-

res de l'Eufrates a les blanques parets

de calç cordoveses i des dels burgs

alemanys a les planes namíbies. La

dimensió temporal abraça uns vint-

i-un segles: tot plegat, un colp de rellot-

ge.

No és un àmbit trobat a l'atzar.

La literatura de creació que pren el

sexe com a tema primer (com a defi-

nició no és la més roïna que conec)

es va desenvolupar sense massa pro-

blemes durant tot aquest temps a Occi-

dent: uns pocs exilis allá i un grapa-

det d'ajusticiats ací, que ho foren, tot

s'ha de dir, més per causa d'un sentit

excessivament crític davant d'un

poderós qualsevol (crític i certament

punyeter en contar les seues intimi-

tats i aficions en un clar antecedent

de certa premsa sensacionalista actual)

que per explicar històries amb efec-

tes afrodisíacs. És a partir de la Refor-

ma, dones. que la pornografia literà-

ria viu un procés clarament de cri -

minalització, quan les prohibicions

se sistematitzen i l'existéncia dels

«Inferns» (els foscos arxius inacces-

sibles en els soterranis de les biblio-

teques i del Vaticà, veritable inqui-

sició llibresca, si ho preferiu, per la

gràcia de Déu i dels reis) convertei-

xen el gènere en una sort d'esperit en
pena. La cueta de l'Església i de l'Es-

tat no deixà mai més de fotre d'ací

en endavant.

El número escollit d'obres, el 69,

és un dels més màgics de la pomo-

grafia. No m'he pogut estalviar aques-

ta petita beffa, ja que en algun punt

havia de posar la ratlla, i aquesta xifra

libidinosa m'ha semblat la més

escaient, així que no insistiré molt a

dir que són moltes, moltíssimes més,

les obres que pertanyen al gènere en

aquest mateix període i que la tria és

absolutament subjectiva, tot i que con-

sidere que és prou representativa

dalló que es va escriure i valorado-

ra de la importancia qualitativa de l'e-

rotisme literari. La bibliografia por-

nográfica contempla uns quants milers

d'obres (moltes d'elles inaccessibles

encara en els «Inferns» i algunes d'e-

lles també perdudes irremeiable-

ment).

Òbviament, l'erotisme és present

en moltes altres obres. L'obra máxi-

ma de la literatura religiosa judeo-

cristiana, la Bíblia, té parts davant de

les quals només una bèstia inhuma-

na negaria la seua càrrega erógena.

En l'elecció, però, m'he limitat a les

obres que pertanyen diàfanament al

gènere, no considerant oportú esmen-

tar certes aproximacions sensualis-

tes i determinades 'friques i romanços

(tot i les limitacions que imposa res-

senyar certs reculls d'época i antolo-

gies).

No seria just deixar que us féreu

lusions respecte a la lectura d'al-

guns dels textos. Alguns fa molt de

temps que no han merescut cap ree-

dició i, a més, sovint cal recalar en

llengües pròximes, per?) alienes, com

ara el francés o l'italiá, per accedir-

hi. D'algunes obres s'han fet edicions

de diversa consideració: traduccions

exquisides fan costat a balbucejos

insultants. Aquesta ha estat una altra

de les raons per acabar delimitant l'àm-

bit. Curiosament, en les col leccions

del gènere actuals abunden les edi-

cions d'obres posteriors al segle XVIII

(millor del XIX), pero) costa trobar

un bon grapat de les que us citaré a

continuació.

Erotisme o pornografia? Havíem

d'arribar al dilema... Sobre el pretès

antagonisme d'aquesta proposició,

els estudiosos i els aficionats al gène-

re es mostren d'acord a dir que és una

classificació innecessària i molesta a

efectes pràctics, criminalitzadora i

reaccionària en l'ordre ideològic, i

injustament menyspreadora d'una de

les parts substantives del gènere, pre-

cisament la que li dóna substància.

Més enllà de l'origen etimològic

d'ambdós termes (mitològic l'un i més

apegat a la naturalesa i a l'ánima de

les relacions humanes l'altre) i més

enllà de les disquisicions sobre moral

que són les úniques que justi ficarien

l'arbitrari binomi, el nostre estimat

gènere es constitueix en la mesura que

no interposa cap element obstructor

davant del cos i de la carnalitat, en

qué ofereix un mirada directa, en «pri-

mer pla» per a usar un terme cine-

matogràfic, i «en detall» de la carn,

del desig, del plaer, dels instints

sexuals, de la libido i de les morbo-

sitats. Ni tan sols la gradació justifi-

ca una divergència. Erotisme o por-

nografia són sinònims, dones, inse-

parats i indissolubles, i aixíels he usat.

La meua preferència estética per la

deessa grega no m'impedeix mostrar

la meua solidaritat amb la porné.

En la literatura pornográfica,

doncs, la qüestió és el gust. És a dir,

la qualitat i la intencionalitat de l'o-

bra. Les escollides, sens dubte, han

estat de les que han fixat les claus,

les maneres i les temàtiques del gène-

re.

A propòsit d'intencionalitats.

Convé dir que ja des de bell principi

en la literatura erótica són presents

les voluntats que la distingeixen com

a gènere. Des de les intencions mora-

litzants, el didactisme, la divulgació

o educació sexual i la reflexió psi-

cológica, a la crítica social, la dis-

cussió filosófica o la gens menys-

preable motivació lúdica. L'experi-

mentació de corrents artístics diver-

sos, moviments ¡escotes ha estat sem-

pre present com a voluntat en la lite-

ratura erótica i l'única novetat que s'ha

afegit en les últimes dècades al pro-

cés de decantació del gènere ha estat

el d'aprofitar, de tant en tant, com a

base pera noves expressions o suports

(cinema, accions teatrals, happenings,

vídeo, etc.).

Igual cosa podem dir dels gène-

res provats en la literatura pornográ-

fica. Poesia, conte, relat, novel 'la, dis-

curs, epístola, pseudo-document..., tots

han servit profusament l'objectiu de

recrear el sexe i com el vivim, per a

explicar com es 'liga el més antic joc

de la humanitat a la resta dels seus

interessos vitals, espirituals o intel ' lec-

tuals. En la llista, així, trobareu una

mica de tot, per bé que la poesia i els

contes són els gèneres més cultivats

(cal tenir en compte que en bona part

els textos d'aquella época es trans-

metien al públic general per via oral

o representació).

Una última consideració a propò-

sit de les constants de la pornografia

literària. Si hi ha dos trets caracte-

rístics, distintius i reiteradament

emprats en els tractaments són la

denúncia social (des dels quadres de

costums fins a les novel' les) i l'hu-

mor, sovint portat a l'extrem de la sáti-

ra. La rialla, pel que es veu, és un

fenomen de vella tradició en parlar

de sexe, tant com el retret. Curiosa-

ment cap d'aquests gestos serien reco-

manats per un sexòleg a l'hora d'a-

frontar el joc amorós. Us faig notar

la coincidència que l'humor cruel i

punyent tinga la mateixa arrel que l'ex-

pressió compulsiva de la sexualitat,

el practicant i l'erotóman dimoniet

mitològic, i us confesse el meu diver-

timent respecte a la comunió de la

sátira, la satiriasi i el sàtir o sátira.

En la tria está el gust, i el meu

espere que us óbriga l'apetit primer i

després que us faça bon profit. Bon

69.

1.- PRIAPEIES, ANÒNIM, s.

a.c. I. Noranta-vuit poemes en dues

sèries que van ser escrits apócrifa-

ment per Marsus,Cinna, Horaci, Vir-

gili i altres poetes en els murs del tem-

ple priápic del Jardí del Mecenes (l'em-

perador August), a Roma. Posterior-

ment van ser recopilades.

2.- POESIES, CÁTUL, s. a.c. I.

En honor de Lésbia.

3.- LUSUS IN PRIAPUM,

COL LECTIU, s. a.c. 1. Primera obra

conectiva del gènere (la traducció

del títol vol dir «Broma sobre Príap»)

que tingué repercussió internacional.

Príap era el Déu	 lic de la Natura,

fill de Venus i de Bacus.

4.- LA CORONA, MELEAGRE,

s. a.c. I. Epigrames eròtics dedicats

a la jove i bella Fánia.

5.- PAIDIKA, MELEAGRE, s.

a.c. I. El més important cultivador de

la poesia erótica o sotádica (dita així

en honor a Sótades, l'obscé versaire

que va ser ajusticiat per Patrocle tan-

cat en una caixa de plom i Ilanlat al

fons de la mar prop de l'illa de Con).

Aquest poemari honora el seu jove

amic, l'efeb Myiskos, i dotze amiguets

més.

6.- AMORS, OVIDI, s. a.c. I. Epi-

sodis íntims d'ardent voluptuositat que

expliquen les relacions amb Corma,

una dona casada.

7.- ARS AMATORIA, OVIDI, s.

a.c. I. El primer tractat d'crotologia

occidental, escrit ja en la maduresa

de Fautor. Obra cabdal de l'antigui-

tat, probablement va ser la causa de

l'exili d'Ovidi que arriba ja fins a la

seua mort.

8.- MILESIARCAS, ARISTI-

DES DE MILET, s. a.c. II. Recopi-

lació d'acudits milesis que expliquen

els lúbrics costums dels habitants de

la ciutat jónia de Milet.

9.- L'ASSEMBLEA DE LES

DONES, ARISTÓFANES, s. a.c. V.

Praxágora decideix prendre el poder

d'Atenes recolzada per les dones.

Quan ho fa promulga tota una serie

de lleis que posen boca avall l'ordre

sexual anterior i crea una situació de

confusió delirant. És la primera gine-

cocrácia comunista de la literatura.

Una de les primeres Ileis promulga-

des per Praxagora consisteix a prohi-

bir que les dones facen l'amor amb

homes bonics i alts sense haver-ho

fet abans ambels més Iletjos i menuts.

I O. - LISÍSTRATA,

ARISTÓFANES, s. a.c. V. Qué pas-

saria si les dones realitzaren una vaga

de sexe? Sobre aquest interrogant l'au-

tor desenvolupà una pela que va ser

representada durant les festes Lene-

es de l'any 411 abans de Crist. Lisís-

trata, la protagonista, és una dona gene-

rosa i simpática que lidera la rebel lió

femenina amb molt de sentit comú.

Primera obra del gènere en iantiguï-

tat europea.

11.- MOUSA PAIDIKE, ESTRAT

DE SARDES, s. I. Epigrames homo-

sexuals i pederástics. Mousa Paidi-

ke vol dir «Musa pederástica».

12.- S ÁTIRES, JUVENAL, s. I.

Algunes d'elles són de ciares referèn-

cies sexuals i quadres de costums.

13.- POEMES, MARÇAL, s. I.

Com Juvenal, Marçal també volia

«educar», mentre denunciava alguns

comportaments en la societat i entre

els prohoms contemporanis sense

pèls en l'estrofa.

14.- SATI R10:5, PETRONI, s. I.

Aman ida de contes llicenciosos pro-

tagonitzats per Encolpe i Ascylte, dos

joves professors de tendències gais,

bastant poca-soltes i amb pocs recur-

sos econòmics.

15.- ASINUS AUREUS, APU-

LEU, s. II. La més important novel' la

erótica de l'Imperi Romà. Erotisme

fantàstic i màgia sexual, sobre un tema

provinent de la tradició milésia: l'ho-

me convertit en ase i, és clar, les bon-

dats (grandària) d'aquest nou estat de

gràcia però també els problemes que

se'n deriven. La traduce ió del títol vol

dir «L'ase d'or».

16.- DIÀLEGS DE LES COR-

TESANES, LLUCIÀ, s. II. Quinze

quadres costumistes que constituei-

xen el primer !libre pornogràfic, en

el sentit més estricte i vell de l'ac-

cepció, de l'antiguitat. Pornografia

deriva de la paraula porné, que subrat-

Ilava la relació que hi havia amb la

prostitució.

17.- POEMES, AUSONI, s. IV.

Constitueixen una pregona mostra del

fet que el cristianisme originari no

defugia el sexe, sinó tot el contrari,

en qualsevol dels tractaments i des-

cripcions que convinguera.

18.- EPIGRAMES, PAU EL

SILENCIER, s. IV. Un dels primers

a recrear la sexualitat amb la gent gran.

concretament amb una sexagenària.

Filina. Havia de passar a Bizanci, és

clan

19.- FARSES, ANÒNIMES, s.

VIII a X. Es representaven després

de la «moralitat», al final dones de la

vetlada teatral i volien servir per al

relaxament i la diversió del públic.

Entre les més obcenes hi ha La farsa

de les dones que es fan omplir la part

baixa i La farsa d'una dona a qui el

seu veí comença a donar-I i una lava-

tiva. Els francesos eren així d'afec-

tats ja aleshores.

20.- COL' LECCIÓ GENERAL

I COMPLETA DE LES TROBES.

RECOPILACIÓ PER ANATOLE

DE MONTAIGLON, s. VIII a X. L'e-

rotisme ocupa un bona pan de les tro-

bes, que segons alguns autors seria

la «poesia de la gent humil» però que

no está gens clar que ho fóra.

21.- DE AMORE, ANDREAS

CAPELLANUS, s. X I 1.1ntentá supe-
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rar Ovidi escrivint sobre l'Amor
Cortès. Aquesta obra, tot un tractat
obre l'Amor Cortés, va ser adopta-
aper Joan d'Aragó i la seua esposa

Violant com a guia de la Cort d'A-
mor de Barcelona.

22.- FLAMENCA, ANDREAS
CAPELLANUS, s. XII. La filla del
comte de Nemours, Flamenca, és
tancada en una torre pel seu marit
Archambaut, extremadament gelós.
Guillem de Nevers la vol lliurar de
la seua presó, pres d'amor. Més del
bell sentiment, segons les normes cor-
teses.

23.- DECAMERÓ, GIOVANNI
BOCCACCIO, s. XIV. Obra mestra
de la literatura universal. Les histò-
ries de set dones joves i tres joves
barons: cent narracions en deu dies
literaris impagables. Una de les obres
més influents del gènere, dins i fora
del gènere.

24.- THE CANTERBURY
TALES, GEOFFREY CHAUCER, s.
XIV. Aquest inspector de duanes va
escriure una de les últimes incursions
en la prosa erótica de l'Edat Mitjana.
El títol traduït és Els contes de Can-
terbury i també és una de les obres
cabdals de l'erotisme.

25.- TRECENTO NOVELLE,
FRANCO SACHETTI, s. XIV. Una
de les seqüeles més 'notables i pri-
meres del Decameró. Tres-cents relats
escabrosos.

26.- LE JARDIN DE PLAISEN-
CE, ANÒNIM, s. XV. En forma de
rondons, balades, gloses i trobes es
va publicar l'any 1483 a París aques-
ta antologia.

27.- LES CENT NOUVELLES
NOUVELLES, ANTOINE DE LA
SALLE, s. XV. Un monument lite-
rari del gènere. Un centenar d'histò-
ries eròtiques, algunes d'elles inspi-
rades en Poggio o Boccaccio. La majo-
da pren com a tema l'apetit sexual de
-leltlOhes. No totes són obra directa
-de tá Sale, però la seua mà s'hi fa
notar arreu. Aquest recull separa defi-
nitivament les trobes dels contes
galants a França.

28.- LES QUINZE JOYES DE
MARIAGE, 'ÁSTOINE DE LA
SALLE, s. XV. Va fer carrera en la
Cort ja des de ben jove i quan tenia
els cinquanta anys es casà amb una
jove de quinze. Aquesta obra és una
col lecció de quinze bromes sobre el
matrimoni, escrita apòcrifament, però
el nom autèntic de l'autor amagat sota
un enigma va ser desxifrat l'any 1830
pel bibliotecari André Pottier amb tres
síliabes corresponents a LA, SA,
LLE.

29.- le parnasse satyrique du
XVÉme siécle, col lectiu, s. XV.
Recull d'un seguit de peces poètiques,
en general farses amoroses i poesia
obscena, la majoria de les quals eren
anònimes.

30.- FARSES I POEMES, EUS-
TACHE DESCHAMPS, s. XV. Histò-
ries i poemes obscens. Aquest autor
va ser considerat un dels mestres dels
poetes medievals que continuà el
gènere.

31.- LE PACIEVOLI N0111,
GIAN FRANCESCO STRAPARO-
LA, s. XV. Aquest autor de Caravaggio
va cultivar el relat que prenia com a
tema una broma sexual. El títol de
l'obra és •prectsament Les nits de
broma.

32.- NOVELLAE, GIROLAMO

MORLONI, s. XV. El doctor in utro-
que jure (en dret civil i canònic) va
descriure tots els costums sexuals dels
seus conciutadans napolitans. Vui-
tanta-un relats explícits.

33.- POEMES, JEAN MOLI-
NET, s. XV. Va ser l'últim d'una tra-
dició poética erótica. Canonge, his-
toriador i servidor de diverses coas
europees, el seu virtuosisme va ser
ámpliment reconegut. D'obra ambi-
ciosa i diversa, va ser un mestre de
les lletres.

34.- RAGGIONAMENTI, PIE-
TRO ARETÍ, s. XV. Aquest home de
prodigiosos dots amatòries va acabar
escrivint una de les obres més sin-
gulars del gènere i es va permetre
retraure-li a Miguel Ángel que hague-
ra recreat lascivament el tema del Judi-
ci Final quan ell havia estat caían de
fer parlar pudorosament Nanná, la pro-
tagonista de la seua obra. La traduc-
ció de l'obra és «Raonaments».

35.- SONNETTI LUSSURIOSI,
PIETRO ARETÍ, s. XV. Poemes,
canes i obres de teatre constitueixen
la resta de l'obra aretiniana, on l'ero-
tisme abunda i inunda. Pocs autors
literaris hauran pogut gaudir d'una tan
gran popularitat, fins al punt de ser
aclamat en els carrers de Roma i de
ser besat en el front pel papa Juli III
al mateix temps que es vantavaja vell
d'usar els serveis de més de quaran-
ta prostitutes cada mes. L'última
broma de l'Aretí va ser en la mort:
una llegenda assegura que fou a causa
d'una rialla en informar-lo de la mala
conducta d'una de les seues germa-
nes.

36.- ELS BANYS DE BADES,
POGGIO, s. XV. Un dels més impor-
tants humanistes del Renaixement
(redactor de la Butla Papal pera Inno-
cenci VII sobre la restauració deles
ciències i les arts liberals en la Cni-:
versitatd de Roma) se les gastava fines.
Heus-ne ací la prova en forma d'e-
pístoles.

37.- LA RAFFAELLA, DIALO-
GO DELLA BELLA CREANZE
DELLE DONE, ALESSANDRO
PICCOLOMINI, s. XVI. Altre mem-
bre destacat de l'Acadèmia deis Encan-
tats. L'obra és un diàleg llicenciós entre
l'alcavota Raffaella i la jove Marga-
rida, a qui incita a prendre amant ja
que el seu marit está de viatge. Pic-
colomini, distingit pel seu carácter pie-
tós, acabà sent arquebisbe.

38.- DEL TEMPS DE FOTRE A
VENUS, AMADIS JAMYN, s. XVI.
Secretad de Ronsard, l'autor es diver-
tia escrivint sobre si era millor fer l'ac-
te sexual de dia o de nit, com en aques-
ta obra, o explicava l'escalfor d'una
dona sola agitada en el Ilit, com en
Endecha de una mujer.

39.- DUBBII AMOROSI,
ANÒNIM, s. XVI. Falsament atribuït
a l'Aretí (que sempre firmava amb el
seu nom), presenta casos de moral
sexual. En els dubtes du la penitèn-
cia.

40.- LA CAllARIA, ANTO-
NIO VIGNALE, s. XVI. El funda-
dor de l'Académia dels Encantats
escrigué aquest diàleg anecdòtic en
prosa entre Arsiccio i el Sodo. En l'A-
cadémia participaven reputades i dis-
tingides personalitats de l'època, que
es coneixien per un malnom. Vigna-
le acabà convertint-se en el secreta-
ri del cardenal Madrucci, governa-
dor de Milà.

41.- LA TARIFFA DELLE
PUTANE DI VENEGIA, APÒCRIF,
s. XVI. Deixeble confés de l'Aretí i
admirador de Veniero, el desconegut
autor instrueix un diàleg en vers que
explica les tarifes i els defectes de les
prostitutes venecianes.

42.- ZOPPINO, APÓCRIF, s.
XVI. Un diàleg en prosa en qué el
monjo Zoppino explica els costums
de les prostitutes de Roma a Ludo-
vic. Hi ha qui diu que, realment, l'o-
bra pertany al sacerdot cordovès Fran-
cisco Delicado, autor també de Retra-
to de la lozana andaluza, que escriu-
ria quan va viure a Roma.

43.- NOVES RECREACIONS I
ALEGRES CONVERSES, BONA-
VENTURE DES PÉR1ERS, s. XVI.
Humanista i cambrer de la reina de
Navarra, visqué a Lió enmig d'un nota-
ble ambient intel*lectual. La prime-
ra edició conté noranta relats, que en
la quarta s'augmentaren amb trenta-
dos més. Si fa no fa la meitat d'ells
parlen de sexualitat. Des Périers está
considerat com el millor narrador
francés d'aquest període i un dels
autors del gènere dels anomenats
ensunyosos.

44.- EL BELL PECÓ / EL PEÇ'Ó
MENYSPREABLE, CLÉMENT
MARTO, s. XVI. Elogi renaixentis-
ta sobre aquest minúscul bocí de
carn.

45.- CONTRA VENUS DARRE-
RA / CONTRA UNA RABOSSA
QUE L'HAVIA ASSAONAT AMB
PEBRE, ESTIENNE JODELLE, s.
XVI. Violentes revenges poètiques
contra la sodomia i contra una meuca
que havia contagiat l'autor amb una
malaltia venèria.

46.- RETRATO DE la lozana
andaluza, francisco del ICado, s. XVI.
Explica les aventures d'una alcavota
que viatjalihs a Itàlia. Les calors de
Còrdova, ja ho veuen.

47.- AMORS I PASSATEMPS,
Jean antoine de baif, s. XVI. Príap
interpel 'la les dones.

48.- VIDA I ACCIONS TRIOM-
FANTS DE CATHERINE DE LES
GANES BAIXES, JEAN DE LA
ROCHE, s. XVI. El seu únic relat.
Va fer furor.

49.- LA VELLA CORTESANA,
JOACHIM DU BELLAY, s. XVI.
Altre autor de La Plèiade. Una pros-
tituta romana es lamenta del seu pas-
sat.

50.- ELS TRENTA-I -UN DE LA •
ZAFFETTA, LORENZO VENIE-
RO, s. XVI. Altre problema amb altra
prostituta, la Zaffetta, i altre poema
de revenja erótica. Aquest evoca el
«trenta-un», una escena típica medie-
val en qué es realitza una violació ritual
sense violència (molts homes gau-
deixen d'una sola dona, sense aten-
dre massa el seu parer). Antecedent
d'una gang ban. Hi ha una versió light
i moderna que es diu «fer un tretze».
Alió que es diu una beffa, és a dir una
broma. Un xic de mal gust, això sí.

51.- LA PUTANA ERRANTA,
LORENZO VENIERO, s. XVI. Un
poema en to èpic pera revenjar-se de
la prostituta Elena Ballarina, d'aquest
autor venecià seguidor de l'Aretí.
L'obra és una paròdia de la literatu-
ra de cavalleries en clau erótica.

52.- VIDA DE LES DAMES
ILLUSTRES / VIDA DE LES
DAMES GALANTS, PIERRE DE
BOURDEILLE, s. XVI. Un accident

en caure's del cavall va fer que l'au-
tor recopilara un seguit de costums
sobre les dames de la societat benes-
tant. La llibertat sexual era una con-
dició essencialment aristocrática,
femenina i francesa peral cortesà sen-
yor de Brantome i no assumpte de
bagasses, per això s'enfadá amb el seu
editor que va batejar la seua «Com-
pilació de dames» amb els títols que
quedarien fixats per a la història de
la literatura. El llibre está estructurat
en sis discursos, un altre dels recur-
sos típics del gènere.

53.- ELEGIA PER A UNA
DAMA ENAMORADA D'UNA
ALTRA DAMA, PONTUS DE
TYARD, s. XVI. Aquest membre de
La Plèiade, i després bisbe de Cha-
lon-sur-Saone, era un fervent hete-
rosexual i perseguidor de lesbianes i
gais.

54.- JAN, QUE NO POT, RÉMI
BELLEU, s. XVI. Va escriure aquest
poema amb una mala baya tremen-
da sobre el matrimoni de la filia única
de la senyoreta de Corbie amb el sen-
yor Ettienne de Bray, un home impo-
tent.

55.- AMOURS / CONTINUA-
TION DES AMOURS, RONSARD,
s. XVI. El gran poeta eròtic francés
renaixentista. Al seu grup d'iniciats
el va anomenar La Plèiade (inicial-
ment, però, van ser Le Brigade).

56.- LA BOUQUINADE, RON-
SARD, s. XVI. Sátira sobre la gue-
rra entre Amor i el déu Pa.

57.- LIVRET DE FOLASTRIES,
RONSARD, s. XVI. Per aquesta obra
el van acusar de corrompre els cos-
tums.	 .

58.- LES AMOUREAUX PAS-
SETEMPS, OU CHOIX DES PLUS
GENT1LLES ET GAILLARDES
INVENTIONS DES XVIÈme y
XVIlÉme siecle, COL• LETIU, s.
XVI a XVII. Recopilació de poemes
que mostren sovint l'esplendor del
gènere en aquelles dues centúries.

59.- EL MITJá d'aconseguir-ho,
béroalde de verville, s. XVII. Últim
llibre del Renaixement i compendi
de l'esperit humanista que niuà en el
gènere. Rellotger, matemàtic, filòsof,
clergue, parisenc i escriptor de
novel 'les d'amor, l'autor va fer dub-
tar durant molt de temps després de
la seua paternitat (el llibre es va
publicar apòcrifament), que s'atribuí
a Rabelais. Enamorat de la llengua
francesa, la més completa segons ell
perquè és la que de més maneres ofe-
ria per a designar el coit, De Vervi-
lle va completar una de les obres cim
de la retórica obscena. El seu ¡libre
de seguida es convertí en la lectura
favorita per als ocis dels savis del segle.

60.- LA PUÇA DE MADAME
DES ROCHES, ETTIENNE PAS-
QUIER, s. XVII. El tema va acabar
fent furor i convertint-se en recurrent.
Una puça es passejava pels pits de
Catherine des Roches i, és clar, el poeta
no es va poderestalviar dedicar-li uns
versos plens d'enveja cap a l'insecte
i de lloes al cos de «la més bella entre
les belles». Les puces van arribar amb
els anys als cuplets.

61.- LA PAULEGRAFIA PAR-
TICULAR, GABRIEL DE MINUT,
s. XVII. El baró de Castera va rea-
litzar un apassionat «blasó» (des-
cripcions parcials de l'anatomia; un
dels subgèneres de moda, com també
ho foren els «besos» -p;dedicats a

aquesta notable práctica amatòria-p;
i els «enigmes» -p;que tractaven de
fets només en aparença obscens) en
honor de Paule de Viguier, barones-
sa de Fontenille, una bella dama de
Tolosa que tenia setanta anys.

62.- SÉRÉES, GUILLAUME
BOUCHET, s. XVII. Cònsol dels
comerciants de Poitiers, va publicar
aquestes «Vetlades» sobre la vida i
els costums dels burgesos en temps
dels Médicis.

63.- CONTRA ELS SODOMI-
TES /CONTRA UNA VELLA COR-
TESANA / LA CHAUDEPISSE,
MATHURIN RÉGNIER, s. XVII.
Amb escenes especialment repug-
nants, Régnier va ser un dels  màxims
cultivadors de la sátira, a més de secre-
tad del cardenal De Joyeuse.

64.- LA GUERRA DELS MAS-
CLES CONTRA LES FEMELLES
/ LA SELVA NUPCIAL, nicolas de
choliéres, s. XVII. Si el primer tito l
está format per tres diàlegs sobre les
dignitats de cadascun dels sexes. el
segon va ser la seua obra póstuma i
és un quadre dels costums matrimo-
nials de diverses cultures tan allun-
yades com ara els romans o els etí-
ops.

65.- les nou funcions vespertines
/ les vefiLades, nicolas de choliéres,
s. XVII. Divertiments diversos i ben
¡licenciosos, alguns dels quals l'au-
tor els dedica al cardenal de Vendo-
me.

66.- CONTES I DISCURSOS
D'EUTRAPEL, Noél du fail, s. XVII.
Jutge de Rennes i conseller del Par-
lament de Bretanya, Du Fail publicà

• Tany de la seua mort les converses
d'Eutrapel, de Polígam i de Lupold
on ens informa dels costums bretons.

67.- escraignes dijonnoises, tabou-
rot des accords, s. XVII. Altre ensun-
yós, autor també de les «Mescladis-
sess». Va prendre com a títol les
escraignes, les cases d'atovons on
vivien les famílies de vinaters a l'hi-
vern a Borgonya.

' GARGANTUA, RABE-
LAIS, s. XVIII. L'autor és va vana-
gloriar d'haver escrit un tractat sobre
«la dignitat de les braguetes». En
resum, un excels elogi de la far locrá-
cia. A propòsit, el quart lliurament
de la serie de Gargantua i Pantagruel
també va ser condemnat per la Sor-
bona i reuní les ires del catòlics i dels
protestants, encapçalats per Calvino
aquests últims. El «pantagruelisme»
considerat com l'art d'inventar bro-
mes enormes i exagerades, lloant l'al-
cohol, la golafreria i el llibertinatge,
va saber parlar de veritats filosòfi-
ques en clau cómica.

69.- PANTAGRUEL, RABE-
LAIS, s. XVIII. Fins i tot Voltaire va
declarar que era un autor tan obscè
que de la seua obra només es podia
conservar una vuitena part. Aquest
monjo que penjà els hàbits i metge
va ser un misogin extremat, seguint
la doctrina d'Aristótil: les dones eren
éssers inferiors. El títol complet de
l'obra traduït és Els horribles i espan-
tosos fets i les proeses del molt ano-
menat Pantagruel, rei dels dipsodes.
Protegit pel cardenal Jean Du Bellay,
l'any 1546 va rebre l'autorització per
a publicar el tercer títol del Panta-
gruel, traduït com El tercer llibre dels
fets i de les dites heroiques del noble
Pantagruel, sens dubte el Iliurament
més misógin.
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En Jean Claude Burgne del Camerum
i n'Aurora Rubí de s'Arenal, regenten
des de fa 4 mesos, la Croisenteria-Cafe-
teria Es Jardí a l'Avinguda de Jaume
III de LLucmajor.

Na Cati, na Mari i n'Elena són les cam-
breres del Restaurant Tropical de Lluc-
mejor. Despatxen les pizzes, les ham-
burgueses, i elsmenúsa750 ptes. També
serveixen banquets de batejos, comu-
nions noces.

En Nemesi i na Carme, tots dos de Lleó,
fa 17 anys que obriren el Meson Cas-
tilla a s'Arenal de Mallorca. Despatxen
la cuina castellana com la sopa de ajos,
las mollejas de ternera I el cordero al
horno. A la carta se menja per unes
dues mil pessetes, el menú en val 950.

▪ En Bartomeu Sbert, cronis-
ta de s'Arenal saluda als lluc-
majorers i recorda que amb la
Darrera Fira, Llucmajor és con-
verteix per un dia en la capital
de Mallorca. És un dia, diu, per
trobar-se amb els amics, cone-
guts i benefactors i desitja a
tothom una bona fira i una
bona fermança.

• Na Joana Carbonell de sa
Pobla regenta des de fa 5 anys
l'Hotel Teide a s'Arenal. 140
places totes plenes d'alemanys.
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Amistat i lleialtat
Recull de Ricard Colom

"En l'adversitat es coneix la bona amistat"
(Refrany catalá).
Qualsevol pot simpatitzar amb les penes d'un amic; simpatitzar amb
els seus èxits requereix una natura delicadíssima".
(Oscar Wilde, 15- I 0-1956 Cobaile atha Cliath; 300-11-1900, París;
escriptor irlandés sota ocupació británica).

"Tothom, tret dels progenitors, són enemics encoberts, si fa no fa, d'a-
magat. Amistat, amor, companyonia són les disfresses dels meus ene-
mies. L'amistat i l'amor són aliances polítiques firmades amb l'adver-
sari (més aviat pactes de no agressió, que menys perduren com més
fort és l'adversari").
(Henri Barcusse, 1 7-5-1873. a Asnieres, 30-8-1935, Moscou; escriptor
francés).

"Que no em somrigui pus la fortuna, si no m'omple de gaubança la
felicitat de qué gaudeixes!".
("El satiricó", on Petroni descriu satíricament la corrompuda Roma).

"Tinc la seguretat que si tothom sabes allò que diuen els uns dels
altres, no hi havia al món ni quatre amics".
(Baise Pasca1,19-6-1623 a Clermont-Ferrant, Alvernya, Occitánia-19-
8-1662 a París; savi, matemàtic i místic  cristià, pròxim als hugonots
però catòdic).

"A% que ens fa estimar les noves amistats, més que la fatiga que ens
produeixen les velles o el plaer de canviar, és l'enuig de no ser admi-
rats pels qui ja ens coneixen ben bé i l'esperança de ser-ho tnés pels qui
ens coneixen menys".
"Sovint, en l'adversitat dels nostres millors amics trobam quelcom que
no ens desplau pas".
("La Rochefuald,1613- 1680, París).

"Qué n'és de fácil parlar de les nostres intimitats a un desconegut, i de
difícil de parlar-ne a un amic!".
(Maurice Baring, escriptor, s. XIX-XX).

"Com l'ermità en qui l'enyor no s'acreix
d'aquells amics que tenia en el món
e essent llong temps que en lloc poblat no fon,
per fortuït cas un d'ells Ii apareix
qui los passats plaers Ii renovella
sí que el passat present Ii fa tornar,
per?) sen va, i ço el fa congoixar,
lo bé, quan fuig, ab grans crits mal apena"
(Ausiás Marc, el cim gloriós de la poesia catalana, s. XV, La Safor).

"L'amistat és l'acord en coses divines i humanes amb benignitat i
amor".
(Agustí, bisbe d'Hipona, s. IV, mort durant l'assalt de Bona pels vàn-
dals, al nord d'Àfrica, a "Cogitaciones").

"... hom tindria per culpat aquel] que no amás qui se l'estima... D'ací
neix aquell plany i lament quan mor algun amic... ; d'ací tenim el cor
afligit i tornam en amargor la dolcesa de qué abans gaudiem; i d'ací la
mort dels qui viuen, a causa de la vida que han perdut els qui moren.
Sortós qui Us ama, i s'estima en Vós el seu amic, -i el seu enemic per
amor de vós. Perquè només és lliure de no perdre'n cap, entre els seus
estimats, aquell qui se'ls estima tots plegats en Aquel' qui no pot mai
perdre's ni mancar. 1 ¿qui es aquest sinó nostre Déu, i un Déu que féu
el cel i la terra... ?".
(Agustí d'Hipona, a "Confessiones").

"Cada novell amic que guanyam en la cursa de la vida ens perfeccio-
na i enriqueix més encara que per allò que d'ell mateix ens dóna, per
alió que ens descobreix de nosaltres mateixos.
Miguel de Unamuno, escriptor republicà i basc espanyolitzat, 1864-
1936.
"Trobà l'amic (=cristià) un escuder qui anava consirós i era magre,
descolorit i pobrament vestit; e saludà l'amic dient que Déu lo dirigís
per lo que trobás son Amat (=Crist). E l'amic Ii  demanà en qué l'havia
reconelut, e l'escuder Ii digué que uns secrets d'amor ne revelen uns
als altres, e per ço tenen coneixença els amadors los uns dels altres".
("Llibre d'Amic e Amat", Ramon Llull,  "català de Mallorques").

"Cadascú ha de tenir el major nombre d'interessos possibles, perquè
cada interés novell evoca noves potencies i diferencia  l'ànima. Cal
reconèixer a tot home i a tota dona, per perfecte que sia el seu vincle
de familia i per feliç que sia la seva unió, el dret a tenir amics. Hl ha
milers i milers de matisos possibles i cada matís és únic en el seu gene-
re. Hom pot ser del tot lleial al seu cònjuge ensems que tenir amistats
de tota mena. Tot depèn de la idea que hom en té, de semblants afers".
"Per a fer justicia a algú cal prendre-se'l seriosament del tot; per lo la
cortesia, no és quelcom d'essencialment extern, sinó l'expressió més
elemental de la moralitat".
(Comte de Keyserling, 1880-1942).

"No insultis al teu amic amb mèrits de la teva butxaca".
(Rabindranath Tágur, poeta bengalí, 1861-1941, Calcuta).

"Es difícil donar una definició de la lleialtat; per?) potser ens hi atan-
sam si l'anomenam el sentiment que ens guia en presència d'una obli-
gació no definida".
(Chesterton,29-54-1874 a Kensington- 14-6-1936 a Londres).

"N'és de lletja la ruptura després de la unió;
i bella, la unió seguint el trencament!
Ço és com ser ric després de ser pobre;
allò, com ser pobre després d'haver estat ric".
"Déu beneesca els jorns i les nits que s'esmunyiren!
Ens semblaven, en desplegar-se, un nenúfar fragant,
El blanc fullam del qual eren les diades belles i esplendoroses,
i el negre centre n'era la nit que  escurça la vida.
Ens hi divertíem amb la societat i l'amistat.
Van venir sens adonar-nos-en i talment se'n fugiren.
I els ha seguit una tempsada que sembla, sens dubte,
la traïció que ve darrera el bell pacte d'amor".
(Abü Muhammad 'Ali Ibn Hazm al-Andalusí, l'any 1022 a  Xàtiva,
Xarq-al-Andalus, "El Collar de la Coloma").
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Fa 18 anys que n'Antoni Rosselló regen-
ta la Fábrica de Detergents La Pal-
mera a Llucmajor. L'any '72 va entrar
de soci a aquesta fábrica que l'any '60
havian obert el seu cunyat Jaume Pou
i en Joan Boscana.

Na Maria Onsumbe i na Nati Trujillo
regenten des de fa 4 anys el Bar Es Glop
a LLucmajor.

N'Antoni Corvillo de santa Ponça que
es casat amb na Margarida Mas de Lluc-
major, regenta des de fa un any l'As-
sessoria Fiscal Corvillo-Mas al carrer
d'Antoni Maura de Llucmajor.

Fa mig any que n'Antónia Mas ha obert
la Botiga de 100 De Tot 1 Molt al carrer
Taixaquet de Llucmajor. També te una
botiga de 100 a la Plaça Major.

Llengües Vives
Aragonés

Enta ra ofizialidá
Dinpués de meya añada de treballo a Comisión de Politica
Lingüistica de as Cortes aragonesas aprebó un enforme en o que
se demanda á ro Gubierno d'Aragón a presentazión -deantis de o
31 d'Abiento- d'un proyeuto de lai que reconoxca ra reyalidá tri-
lingüe d'Aragon, declare coofizials l'aragonés y o catalán en as
redoladas en do se fablan y guaranzie os dreitos lingüisticos de os
suyos fablans. Ta ixas redolas se demanda una retulación bilingüe
y a reyalizazión urchén d'un censo lingüístico. L'enforme tamién
fa referènzia á o dreito de os fablans d'aragonés y catalán á l'a-
mostranza de y en a luenga suyiza y á disposar d'espazios en os
meyos de comunicazión en ixas luengas.
O PP ye o unico partito de a Comisión que ha refusato o proyeu-
to de lai.

L'Aragonés en a carrera 97
O diya 10 de mayo con bels autos como charradas y autuazions
d'alumnos se zelebró en Zaragoza ista chornada reibindicativa por
a luenga aragonesa, que remató con o conzierto de "A bocajarro"
y "Peirot e compaña", que antimás presentaban o suyo disco tres-
tallato que leba bellas cantas en aragonés.

Zinquenas chornadas de as fablas d'Aragón
Organizatas por l'Asoziazión Cultural Nogará, ista añada tratoron
más que más o tema de l'amostranzá. O miercols 16 d'abril a
Comisión de as Cortes -fueras de o ripresentán de o PP- estió partí
autiba de as chornadas, que s'arredolaron de títeres, mosica y bai-
les tradizionals aragoneses.

Zenso lingüistico en Monzón
Se fazieron publicos os resultados de o zenso lingüistico feito en
a capezera meyozinqueña. Sobre una poblazión de 12000 preso-
nas mayors de 14 añadas contestaron 10000. Más de 3000 afir-
maron conoxer l'aragonés (en o zenso de 1981 sólo que 700 con-
testoron o mesmo). Seguntes Chorche Paniello, conzellero de o
partito CHA y organizador d'iste zenso "cal fer notar que a chen
que abié de marchar de as redolas pirinencas ta treballar en
Monzón encara alzan a suya luenga i as suyas tradizions".

Libros: "A escuela de dinantes"
Lumero dos de a colezión "O Fogaril", Mariano Coronas, Ye edi-
tato per "I'Asoziación Cultural "O Guffion" de A Buerda. "O
Fogaril" ye una colezión de libros en aragonés en a se rezetan
istorias cutianas. O testo y as fotos se donan as mans ta fer una
chicorrona qu'aduye en a espardedura de l'aragonés.

Curso d'Aragonés difuera d'Aragón
En a redola de o Baix Llobregat (Països Catalans) s'ha feito un
curso de luenga aragonesa de 30 oras. Ye estato empentado por
Andrés Castro y o Rolde Aragonés de Barcelona (El Barcelonés
y tutelato pedagoxicamén por o Consello de Fabla Aragonesa.

Notizzias breus
* A Guia del Carnet Joven d'Aragón incluye un testo en aragonés
son datos del país.
* A Colla Universitària por l'Aragonés organizó bellas charradas
arredol de a luenga y a	 aa aragonesa.
*Nttebas guia 1	 .1k.as en aragonés editadas por Prames: "A tie-
rra tf _ blescas" y "San Chuan de a Peña ya suya redolada".
* Ye plegato ro lumero zinqueno de a rebista "Articlo seteno" de
a colla chonenil o Fran d'Aizión Somarda.
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La directiva de la U. E. s'Arenal durant el darrer partit jugat a casa contra el Cam-
pos. Cal dir que molta de gent de s'Arenal va als partits ara que se juga a Terce-
ra Nacional.

Són els amos i el personal de Plaça 18 que fan serigrafia sobre textil: camise-
tes,gorres, xandals... fa mig any s'han trasnlladat al Polígon de son Noguera. Abans
estaven a la Placa de Llucmajor.

.4 "So Nostra" 110 len 1111

accionistes, per aixi) podem

dedicar els beneficis a

Obra Social i Cultural a

preservar el nzeai am bien!,

a impulsar l'espor1, a

recuperar les nostres jestes

lraclicions, a preparar als

més j'oyes ijer costa! sempre

als nostres majors.

"Sa Nostra" la gent de

Balears són els principal..

accionIste.,

NOS
TT?A"

L'oligarquia
castellana incendià
i massacrá diverses

poblacions
catalanes durant la
guerra de successió
(Xátiva, Manresa,

Sant Pol, etc.

Assalt
a Vila-Real

Fou una tarda horrorosa,
aquella del 12 de gener de
1706 que el cronista Balbas
resumeix en aquestes frases:
"Després d'una desesperada
lluita entre els veïns de Vila-
Real, que eren partidaris de
'Arxiduc Caries d'Austria, i
les tropes borbòniques sota el
comandament del comte de
les Torres, assalten aquesta
vila, passant per la ganiveta

tots els que [robaren, roba-
ren a les cases i als temples i
pegaren fue al poble. Dos
cents setanta idos heroics vila-
realencs quedaren morts als
carrers, entre ells set capellans
i set dones. Les tropes se'n
dugueren més de dos-cents
presoners, que foren tancats
al castel I de Requena, mes tard
els bescanviaren. El convent
de les monges dominicanes
també fou saquejat, del qual
s'en dugueren quatre arroves
de plata de la comunitat i dels
particulars que l'havien depo-
sitada allá, per creure que
estava a lloc segur. Les mon-
ges foren traslladades al con-
vent del Carme, i l'endemà les
se'n dugueren a Miles oficials
de cavalleria a la grupa. Des
d'allá se dirigiren a Segorbe
i més tard al convent de car-
mel ites descalces de Gaudiel,
un estaren fins el 4 de setem-
bre d'aquel! any, en que tor-
naren a Vila-Real. Podriem
afegir detalls d'aquesta jor-
nada. Ens limitarem a dir que
un venerable ancià i una al.
Iota aguerrida es distinguiren
pel seu heroisme; que un
capellá anomenat Mossen
Tomás Cabrera, deS de la casa
ex palau del carrer Major va
matar a tirs a trenta soldats i
quan Ii cremaren la casa acon-
seguí escapar; que una dona
matà d'una pedrada al comte
de la Rosa; que moriren més
de cinc-cents soldats invasors
i varis oficials en la falcona-
da;que els frares carmelitans
se salvaren, uns al campanar
i altres fugint; i que dels 200

més presoners que s'endu-
gueren del poble les tropes
després de peguer-li foc,
només n'arribaren 145 a
Requena. 12
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Carrer Torrent, 6 baixos - Tlf. 44 34 75
07600 s'Arenal de Mallorca

José Antonio Toro

Carretera Militar, 112 (sortida 12 de l'autopista) • Tlf. 26 35 56
07600 Ses Cadenes de s'Arenal

Aparcament propi

Parc infantil

Obert tots els dies

AVINGUDA DE CARLES V - TLF. 66 11 17 - LLUCMAJOR

MENJARS ITROPICA
CASOLANS

Especialitat en

XOT i

PORCELLA

RESTA RANT

Carrer de Son Fosquet, Parcela A-79
Tel. 66 00 06 - Fax 66 26 95

Móvil 908 16 27 33
071 20 Polígon Son Noguera - Lluemalor

COMERCIAL

1NS iAL.LAGIUNS SAN!' ARIES - CALEFACCIO - GAS
VENDA I EXPOSICIÓ DE MATERIAL SANITARI

EXPOSICIÓ 1 VENDA: Carrer Formentera, 1
Tlf. 44 26 20 / 44 25 02 - Fax 44 11 19 - S'Arenal de Mallorca

- MUNTATGES DE GRUPS ELECTRÒGENS
I BOMBES SUBMERGIBLES
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No vulguis tenir un nom foraster: Normalitza el teu nom
El Consell de Mallorca ha engegat una

campanya d'ajudes a la normalització lin-
güística del comerç i la restauració mit-
jançant els següents punts.

Supon a la retolació externa: El CIM apor-
ta el 30% del total de la nova retolació. La
retolació interna: indicadors, cartells etc.
també será subvencionada amb un 30%. així
mateix scfael I liurament de material de suport:
tríptics explicatius de la campanya i cartells
de REBAIXES pels comerlos i cartells
RESERVAT/TAULA RESERVADA per els
restaurants.

Material d'impremta en llengua catalana:
El CIM aportará el 30%. Traducció i edició
de la carta/menú. El CIM aporta el 100% del
cost total de l'edició.

Aquesta campanya se fa mitjançant visi-

tes de perso-
nal del CIM
als comerços
i restaurants
de Mallorca.

Junta-
ment amb
aquesta cam-
panya, el
CIM n'ha
engegada una
altra enfoca-
da a la nor-
mal itz ac ió
lingüística
dels noms propis, per la qual cosa, ha editat
un poster en el que s'expliquen les passes a
seguir:

Si has nascut
abans del 9 de
gener de
1977, Ves al
Registre Civil
del teu poble
o ciutat amb
el llibre de
família i el
DNI i mani-
festa el desig
de traduir el
teu nom. Si
has nascut
després del 9

de gener de 1977. Has de presentar cinc docu-
ments que acreditin que uses el teu nom en
català (cartes, carnets d'associacions o clubs,

llista escolar, etc.. Dues persones han de tes-
timoniar que uses el teu nom en català. Si ets
menor d'edat han de donar-hi conformitat els
teus pares. Els nounats, es suficient que quan
els pares facin l'inscripció en el Registre Civil
donin el nom en català. Convé assegurar-se
que, en cas que l'anoti el funcionan, ho fa en
català.

En haver-se normalitzat el nom en el Regis-
tre Civil,després pots fer el canvi en el DNI
en qualsevol moment o en haver-se de reno-
var. A partir d'aquí podrás fer el canvi en tots
els altres documents que vulguis, sols amb
la presentació del DNI.

Si tens dubtes com s'escriu qualque nom
o vols relacions extenses de noms. , telefona
al Servei Lingüístic del Consell de Mallor-
ca i t'assessoraran. Tel. 714257. SI

L'Estat
espanyol no

vol
reconèixer

els seus
genocidis

No al 12
d'octubre

El 2 de novembre de 1940
el general Franco, tenint com
a convidats d'honor Hein-
rich Himler i Wilhelm Cana-
ris, responsables respectiva-
ment de les SS i de l'espio-
natge de l'Alemanya nazi,
creava el Consejo de la His-
panidad; d'aleshores ençà
l'Estat espanyol celebra el 12
d'octubre, data de l'arribada
de Cristofor Colom a l'illa de
Guanahamí, a les Bahames,
com a Día de la Raza, Día
de la Hispanidad o Día
nacional de España, deno-
minacions diverses que
aquest dia ha rebut segons el
moment polític dominant,
alhora que el Dia de la Guàr-
dia Civil i de "sa patrona",
la Pilarica.

Si els espanyols volen
commemorar del dia que van
iniciar una de les massacres
més grans que es recorda a
la Història de la Humanitat,
genocidi de pobles i cultures
senseres i sórdida herència de
desenvolupament i d'explo-
tació que perdura fins als
nostres dies, és el seu pro-
blema; però com a catalans,
representants davant la Coro-
na d'una de les poques coló-
nies que encara li queden,
deven negar-nos a celebrar tan
magna efemèride extermi-
nadora.

ESTAT CATALÀ
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DES DE 100 PESSETES

Playa d'Espanya, 32
Bisbe Taixaquet, 40. Mobil 939 31 39 76 - Llucmajor

CERRALLERIA METALÚRGICA * ARTESAMA I FORJA
* FERRO I ALUMINI * PORTES ENRROLLATBLES
* PORTES EXTENSIBLES * PORTES DE GARATGE

* TREBALLS AL TORN * BARRERES AUTOMÁTIQUES...

JOAQUIM VERDAGUER, 24-B - TLE 25 72 - S'ARENAL DE MALLORCA

El nou
ordre de

¡'ONU i de
l'OTAN
En Joan Carles de Borbó,

hereu d'en Franco, ha elogiat. en

repetides ocasions, la labor de

l'ONU, aquesta organització "en

pro de la pau i la justícia mun-

dial" i "l'actiu i creixent paper

de l'Estat espanyol en les seves

activitats i operacions de pau".

La Casa Reial fou, al seu dia,

principal impulsora de la inte-

gració a l'OTAN.

L'ONU i l'OTAN han parti-

cipat i participen a distintes gue-

rres, destrueixenpaisos,pri-

mer,aplicant elsplansd'ajusta-

menti privatització del Fons

Monetari Internacional (FMI) i

després lliurant-los a les màfies

que venen el país a les multina-

cionals.

L'ocupació permanent de

l'ex-logoslávia, de Centraméri-

ca, de l'Orient-mi tjá etc. , per part

dels exèrcits imperialistes, pre-

tén dur fins a l'extrem la políti-

ca de privatització- pillatge -des-

mantellament: anul. I ant tota

sobirania nacional, permet a les

multinacionals el pillatge de les

riqueses naturals i la sobre-

explotació de la mà d'obra.

El Regne d'Espanya juga un

paper actiu i creixent en tots

aquests països "colonitzats i tre-

pitjats", arrossegat pels Estats

Units. L'agressió a aquests pobles

no beneficia en res als treballa-

dors de l'Estat espanyol, per les

empreses que tanques les seves

fábriquesi hotels aquí,perinstal. •

lar. les a qualsevol país onla má

d'obra está mancada de drets.

I les tropes que avui col. labo-

ren amb les màfies i dominen la

població a l'ex-lugoslávia, per

exemple, demà poden interve-

nircontraels treballadors al País

Base, Països Catalans etc., per

afavorir els mateixos plans de pri-

vatització, pi Ilatge i especulació.

Cada dos per tres, l'OTAN

exigeix a l'Estat espanyol, més

tropes per a imposar les solu-

cions de les grans potències als

• pobles deis Balcans. El Rei i l'Alt

.:Estat Major, el PSOE, IU, CiU

‘'l el PNV, estan d'acord a desti-

nar a aquesta empresa imperia-

lista el diner que neguen a l'a-

gricultura, als "Altos Hornos",

a la Sanitat. La retirada de les

tropes espanyoles de totes aques-

tes missionsés una exigéne ia ele-

mental dels treballadros i d'a-

quelles persones que aspiren a

la democràcia. 12
Pere Felip
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Intelligéncia, seny, saviesa
"La ironia és... , com deia Kierkeggard, la máscara de la passió ética

que ens permet circular d'incògnit a través del món de les petites vir-

tuts i de les mitges veritats".

(Xavier Rubert de Ventós, filòsof català actual, a "Moral i Nova Cultu-

ra").

"Hom pot ser més sagaç que la resta de la gent, per?) és perillós de sem-

blar-ho".

(E. Coeuilhe).

"No té mèrit de ser enginyós si hom no respecta res".

(J. P. Eckermann, 1792-1854).

"En escoltar un discurs útil, no jutgis pas qui parla, no fos cas que fos-

sis privat tu mateix de l'auxili de l'advertiment". (1: 24).

"Enlaira les sensacions a la contemplació intel. ligible i la sensibilitat

anirà més enllà de les sensacions". (2: 26).

Talasi de'Líbia, s. VII, a "Centúries").

Les veritats més altes i pures no són adquirides mitjançant la reflexió i

la intel. ligéncia, sinó pel sentiment".

(Anatole France, escriptor francés, n. 16-4-1844, m. 12-4-1924, St. Cyr).

"Són els innocents i no pas els savis aquells qui resolen les qüestions

difícils. Els pobres d'esperit són henaurats. En Dostoieveski, són els

idiotes els qui resolen els problemes grecs. Els savis són els qui l'erren,

els pobres d'esperit els qui l'encerten".

(Pio Baroja, 1872-1956, escriptor donostiarra).

"Quan saviesa entras dins el cor teu, i ciència fos agradívola a la teva

ánima, la discreció et guardará; et servarà la intel. ligéncia, per des-

lliurar-te del mal camí... "(2: 10-12

"L'escamidor cerca saviesa sense trobar-la" (14: 6)

("Proverbis" del rei Salomó. Israel, cap el 1000 a. C. )

"Déu t'ha atorgat intel. ligéncia i coneixença. No apaguis la  llàntia de

la Gràcia Divina i no deixis desaparèixer laclaredat de la saviesa sota

la foscúria de la cobejança i l'error".

(Jubran Khalil Jubran, 1883 Liban-1931 Boston, escriptor i artista).

"El cel vol dir realització de les utopies humanes. En primer lloc la

reconciliació de l'home en si mateix,del conscient amb l'inconscient, de

l'arqueologia del saber que transportam adins amb les estructures gene-

radores del conscient, reconciliació de les ombres amb les clarors de la

nostra personalitat, en una síntesi superior indefectible. Tot seguit, esde-

vindrá també la reconciliació de l'home amb el cosmos i del cosmos

amb si mateix".

(Leonardo Boff, teòleg l'alliberament, brasiler i contemporani, perse-

guit per la cúria vaticana).

"Hi ha tres passions que produeixen ceguesa d'enteniment:

l'avarícia,la vanaglòria i l'afany de plaer". (cap. 101).

"Aquestes són, segons l'escriptura, les tres "filies de la sangonera" (Pro-

verbis 30: 15): Llur mare, la follia, les estima amb gran amor" (cap.

102)

(Marc l'Ermità, s. V, "200 capítols sobre la llei espiritual").

"... els qui es deixen vèncer de les coses sensibles, tot girant-se vers

aquella realitat sensible que correspon a cada sentit, cauen en les tim-

bes i els pous; i ja no són capaços de comprendre en avant res del que

veuen, car tenen el desig amarrat a les coses terrenes a s'han estimat

més gaudir d'aquestes coses que no de les de l'Esperit".

(Nil d'Asceta, s. IV, Egipte).

"Diu l'Escriptura: "Destruiré la saviesa dels savis, i anul. laré la intel.

ligéncia dels intel. ligents". On són els savis d'aquest món?... On són

els qui saben discutir?. Déu ha convertit en absurda la saviesa d'aquest

món... Els jueus demanen prodigis, i els

grecs cerquen la saviesa, però nosaltres predicam un Messies crucifi-

cat, que és escàndol per als jueus i, per als grecs, un absurd. Però és

poder i saviesa de Déu per a tots els qui són cridats, tant jueus com

grecs. Car alió que sembla absurd en l'obra de Déu és més savi que la

saviesa humana, i allò que sembla feble a l'obra de Déu és més fon que

no pas els homes".

(Pau apóstol, en "Primera lletra al Corintis", Devers l'any 55 d. C. d'E-

fes estant, a l'Asia Menor, capítol 1, versets 19-20, 22-25.

"Tan com el pastor es diferencia pel raciocini dels animalsdel ramat pri-

vats de raó, en el mateix grau el cristià és superior, perintel. ligéncia,

coneixement i discerniment als altres homes, ja que participa d'un altre

esperit, d'un altre intel. lecte, d'una altra intel. ligéncia i saviesa, consi-

derades les savieses d'aquest món".

(Macan d'Egipte, s. IV-V, "150 capítols sobre perfecció en l'Esperit",

cap. 107)

"L'almoina donada a un begut, el qual, tot seguit d'haver-se emborrat-

xat amb els vostres diners, castiga sa muller, és pecat".

(Richard Wurmbrand, pastor evangèlic martiritzat per la Dictadura de

Ceaucescu).

"Purifica l'amor que tens: l'aigua que corre al toll brut, adreça-la al jardí.

La forca que tenia per amar el món, tingui-la per estimar el Creador del

món".

Agustí d'Hipona, a "Cogitations", 354-430 d. C. ).

No al racisme espanyol
No al racisme anticata(á

Racistes go home
ABC racista

Anson racista
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...quan vérem nostra senyera dalt

de la torre, descavalcàrem...i ploràrem
dels nostrés ulls i besàrem la terra..

Jaume 1

Mallorquí!

La llengua catalana, pròpia
de les Illes Balears, és ofi-
cial a Mallorca. Els teus fills
tenen el dret i el deure de
saber-la. Exigeix escoles ca-
talanes al teu poble o bar-
riada.

PROU D'IMPOSTS
CAP A MADRID 

TXISTE BERDEA
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Manuel Gonzáles i Alba,
1894-1934.

Exemple de catalanitat
/j

 a darrera década del segle passat va ser molt
pródiga en donar naixament a molts dels cata-
lans més significatius - i decisius- en la confi-

guració i desenvolupament de la societat catalana moder-
na. Allò que entenem per catalanitat i que, d'una mane-
ra o altra, inspira la nostra manera de ser nacional ens
ve, en part, d'aquella generació. Gent que va néixer en
aquella década, o molt poc després. No varen trionfar
en l'ideal que els empenyia i ens il. lusionava per al
futur que, a empentes i tomballons, es va bastint.

Manuel González i Alba és un dels més preclars i
complets components d'aquella generació. La seva vida
va quedar truncada abans d'hora: és de les primeres
vícti mes d'una tragedia nacional que en propiciaria mol-
tes més. La seva mort, -al CADCI-el 6 d'octubre de
1934 (ara fa 63 anys), És allò pel que més se'l coneix,
fins el punt que sembla que "només" va ser això: un
dels abnegats morts en la defensa d'aquella benemé-
rita casa enfront de la militancia espanyola de torn.
Però va ser molt més -i correspon que ho sigui en la
memòria col. lectiva- amb una  trajectòria personal exem-
plar que cal conèixer millor. Com és el cas del seu bon
amic en Jaume Compte, també mort al CADCI.

Normalment el seu nom era escrit Manuel G. Alba
i més sovint conegut per n'Alba, però quan es tracta-
va d'indicar el nom complet no descurava mai que que-
des ben clara la catalanització del seu cognom: Manuel
González i Alba, és a dir, amb l'accent obert sobre la
"a" i amb la pronunciació corresponent a la "e" i a la
"z". Una qüestió de forma que era el resultat d'un cap-
teniment català complet, sense fissures. La nació, la
societat a la qual es pertany, era concebuda de mane-
ra coherent. I les grans línies nacionals -la  independència-
en la configuració humana -equilibri i justicia social-

i en plena catalanització de la vida col. lectiva -el par-
lar, l'escriure, els signes d'identitat. No cal dir que hi
havia molt de sentit estètic -i benvingut sigui!-, pera
encara més la voluntat de fer les coses bé, amb la moder-
nitat que reclama un alt concepte de la vida humana,
individual i col. lectiva.

En això -com en altres aspectes encara no prou ben
esbrinats- Manuel González i Alba tenia un mestre -
que continuem tenint- excepcional: Pompeu Fabra, de
qui va ser deixeble i gran amic. Per() era tota una gene-
ració la que es movia en aquesta línia de definició clara
de catalanitat per a la construcció -la reconstrucció-
d'una Catalunya moderna, inserida de ple dret, i amb
el llistó del viure col. lectiu ben alt, en la comunitat
internacional. De fet, la dictadura de Primo de Rive-
ra va intensificar l'esperit combatiu d'aquells joves, i
n'Alba va allistar-se al costat d'un altre gran mestre:
Francesc Maca. Li costa la presó, com a separatista,

pena en comptes d'afeblir-lo li va servir per a refermar
la combativitat i esforçar-se encara més en la seva for-
mació com a militant nacionalista i propagador d'ide-
es. Ací hi ha l'altra aspecte mes conegut de la seva
vida: l'editor.

Per?), el que volem remarcar amb especial énfas-
si, és que no és tractava d'un català que en diriem vell,
és a dir, procedent d'antigues famílies, sinó fill d'un
matrimoni mixte, amb mare catalana i pare andalús -
home culte i de personalitat sólida- que va ser sempre
castellano-parlant. Si la seva mort al CADCI dona un
relleu excepcional a la seva vida, i si la seva persona-
litat excel. leix com a lluitador, com a editor i com a
normal itzador del català, aquest aspecte seu de, en certa
manera, català nou, mereix una consideració, insistim,
remarcable. Encara més ara, que és tan necessària la
incorporació al projecte nacional català de la gent, tan
nombrosa, que no són catalans d'origen.

Manuel González i Alba, de la generació que neix
poc abans del començament de segle, no és un cas iso-
lat en aquest fenomen admirable d'incorporació al pro-
jecte nacional català. I precisament per a fer-ne veure
l'envergadura - la grandesa del mateix Alba -val la
pena recordar altres dos exemples, grans exemples, de
la generació anterior i posterior. L'un amb la realitza-
ció gloriosa: Ángel Guimerà. L'altre en la plèiade dels
herois de Catalunya, vides malaguanyades: Andreu Xan-
dri. Ángel Guimerà no solament va néixer fora de Cata-
lunya, a les Illes Callarles, sinó que és va formar per
sa mare, castellano-parlant -també ell castellanopar-
lant-, una dona de carácter. Com ho era la mare de
n'Andreu Xandri, castellana de la Manxa, mestra i perio-
dista que no es va distingir mai per cap simpatia, mes
aviat tot el contrari, pel catalanisme.

Tres grans noms que són exemple de catalanitat.
Parlem, pepa, de Manuel González i Alba, en ell mateix
i com a símbol de tots plegats. Aquests tres i també
tants d'altres, coneguts i anònims, als quals agraïm no
solament la seva integració, sinó que els devem valuo-
sissimes aportacions -amb valoració de geni en el cas
de Guimerà -en el disseny i en la realització del pro-
jecte nacional català. Manuel González i Alba hi va
participar en tots els seus aspectes. Des del més afinat
culturalisme fins a la combativitat revolucionaria, pas-
sant pel més assenyat i constructiu esperit cívic.  Català
de la millor mena, en primera línia exemplar per els
qui insistim en recordar el nostre passat més imme-
diat, però sobretot per els joves d'ara que aspiren a
tenir bons models en el seu camí per a ser adults,ells
mateixos protagonistes d'alta responsabilitat nacional.

Victor Castells
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Els mallorquins som Raimon
D ir Raimon és dir Països Catalans. Així era i així

es va evidenciar més clarament que mai en el
concert d'homenatge a Miguel Ángel Blanco orga-
nitzat a Madrid per TVE, amb el vist-i-plau del PP.

A Madrid, com a la resta d'Espanya, tenen prou
clara una cosa que els catalans -malloquins, alacan-
tins o lleidatans, posem per cas- no volem reconéi-
xercom a element unificador: la llengua. "Pues hablan
en catalán, entonces serán catalanes". Així de sim-
ple, així de senzill, així de fácil: l'element més cla-
rament identificador de la pertinença nacional d'un
individu determinat a les nostres latituds és la llen-
gua, molt especialment quan aquesta és identificada
concretament i així es pot adscriure l'individu a la
seva col.lectivitat nacional.

Per als espanyols, "rallar menorquí" o parlar "valen -
ciá apitxat" no és res especial, ja que la seva capaci-
tat de diferenciació d'aquestes variants dialectals és
pràcticament nul.la, semblant a la que té un mallor-
quí a l'hora de diferenciar un parlant d'Almeria i un
de Badajoz, que, per cert, també pertanyen a comu-
nitats autònomes diferents i a ningú se li ocorre asso-
ciar l'autonomia territorial amb la diferenciació lin-
güística o bé nacional. Per a nosaltres són espanyols,
i ho són perquè parlen en espanyol i perquè aquesta
és la seva llengua pròpia.

A Raimon el varen catalogar immediatament: "cata-
lán!" (un adjectiu al qual podríem afegir-hi puntua-

Fi
I negoci que mou més doblers

  a nivel] mundial és el de l'ar-
mament, negoci ambigu i practi-
cat mig tapat pels Estats, genera-
dor eti part de diners negres i en
pan de diners "legals". aquest nego-
ci sol ser desviat cap als ports
menors a fi que passi més desa-
percebut i l'armament no hi cons-
ta com a tal. de vegades alguns sin-
dicats descobreixen i destapen
aquests afers tan lucratius per els
Estats i els seus clans i màfies pro-
tegits.

El segon negoci mundial (per
davant del del petroli!) és el d'una
sola droga: la cocaína. Naturalment,
es tracta de diners negres, d'una des-
comunal massa de milions de dòlars

legals.
No és pas l'únic negoci enor-

litzacions com "de mierda" o "de los cojones"). A
Tomeu Penya Ii hauria passat exactament el mateix
si hagués pujat a l'escenari en aquel] context. També
l'hurien esbroncat. Per qué? Perquè per als espan-
yols s'hauria tractat d'un altre català al qua] tenien
l'oportunitat de fer-li saber el que pensen de la nos-
tra nació i de les nostres reivindicacions nacionals.

Teniu constancia d'alguna iniciativa política cata-
lana sorgida a qualsevol punt dels Països Catalans
que contempli la persecució de la llengua espanyo-
la o la francesa al seu propi territori? Jo no. Teniu
constància d'alguna escridassada a Labordeta o Ana
Belén en alguna de les seves actuacions als Països
Catalans per part d' independentistes de la nostra nació?
Jo no.

Aquestes són, per tant, les regles del joc. Un can-
tautor català no pot fer ús lliurement de la seva prò-
pia llengua en el territori de llengua espanyola, però
a la inversa això no succeeix. Qui és el solidari? Nosal-
tres. Qui reclama solidaritat? Ells. Qui és l'insolida-
ri? Ells també, òbviament.

De vegades he arribat a pensar que si nosaltres
som incapaços de posar-nos d'acord per construir la
nostra pròpia nació independent, ho faran ells. El camí
cap a la independencia ens l'indiquen els espanyols.

Tots nosaltres som Raimon. 12
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russa) inverteixen a la compra de
polítics, jutges, advocats, policies,
bancs, complexe militar-industrial,
etc... Sempre hi ha un munt de per-
sones amb preu de venda i les quan-
titats han de ser ben temptadores.
Deu ser cosa ja ben rutinaria.

Hom calcula que el ritme de
creixement del poder econòmic i
polític de les màfies creix a un ritme
frenètic.

A principis dels anys '80 queda
al descobert un descomunal escán-
dol, censurat a gran part dels mass
media espanyols, conegut com
l'escándol del Banc Ambrosiá (el
banc del Vaticà, que feu fallida).
El seu banquer, en Calvi, se sui-
cida a Londres i sortí una torren-
tada d'informació del terholíssim
clavagueram mundial: les conne-
xions de la Banca del Papa ami-) la
Democracia Cristiana italiana, la
maçoneria (la famosa logia "P-2",
encarregada de la propaganda ofi-
cialista, connectada a grups vio-
lents neofeixistes) i a la Camorra,
amb fins internacionals de máfies,
traficants d'armes, complexes mili-
tars-indu- strials, serveis d'espio-
natge per la venda d'armes (El Mos-
sad esraeliá, les Dictadures del
Con Sud, Sud-áfrica... ) en dura
competència, movent-se com a
escurçons dins el fang. Un encant
de genteta, vaja!

Aneu calculant de qu è van
molts dels tèrbols esdeveniments
espanyols, amb aquestes compa-
rances, si voleu. Q

JAUME TALLAFERRO

Tragramton:
la majestat

meravellada
E n estudis bfblics i hebraics, hom diu "Tetragrammaton" (qua-
  tre lletres) als quatre signes del nom de Déu: JHWH, en hebreu
escrit al revés". En hebreu antic no hi havia vocals, sols conso-
nants: les vocals s'hi sobreentenien.

Quan Moisés pregunta a Déu, a l'esbarzer en flama del Sinaí,
en nom de quin Déu ha de demanar a Faraó l'alliberament del
poble hebreu esclavitzat, Déu Ii diu: JHWH: Es tracta d'una mena
de sorprenent tarja de presentació, nom i explicació alhora tant al
Faraó (ateu, encara que ben religiós) com al mateix poble i Huma-
nitat en general.

Com veurem ara, aquest Nom expressa fortament Majestat i
intel. ligent concreció histórica, fets que el fan difícilment "inven-
table" per una ment humana.

"J" ó "I" ó "Y" vol dir i persona del singular. "H" és el verb
"ser", "existir", en present o futur. "W" ó "V" és pronom perso-
nal i "Qui", "el qui".

Traduccions possibles i no incompatibles (admet totes les
següents lectures).

Jo sóc el qui sóc.

Jo sóc el qui (sí que) existeix.

Jo sóc el qui será (ja ho veureu!).

Jo sóc el qui existirá (per a vosaltres).

Jo existesc de mena (l'Etern).

Jo seré el qui (ja) sóc (l'inmutable).

Jo seré el qui será (el Pacient).

Hi ha algunes traduccions possibles més en aquesta mateixa
línea. El conjunt em sembla tan sorprenent com majestuós. Tan
intel. ligent com pràctic i concret. Es Déu qui s'adreça a l'home.
A mi no em cap el menor dubte. Tal manera d'expressar-se conté
una perfecció no humana: divina.

L'hebreu medieval afegí vocals i els jueus askenazis contro-
europeus pronunciaren "Jehová" o "Jehowá", nom que passà a les
llengües germàniques i d'ací a les versions bíbliques protestants
i derivades d'ençà en Luter.

En realitat els hebreistes pensen que cal pronunciar més aviat
"Jahveh" (amb h aspirada).

Quan algú em pregunta qui es Déu o que no creu en Déu o que
Déu no pot alliberar als Països Catalans del Faraó espanyol, jo
sols Ii diria com Déu es presenta Ell mateix: JHWH: Amb això
jo cree que n'hi ha prou per a disoldre qualsevol base de l'agnos-
ticisme, l'ateisme o el teisme filosòfic o místic.

RICARD COLOM

Diners negres, indies i Estats corruptes
me generador de diners negres: hi
ha les altres drogues il. legals, la
tracta de blanques, prostitució, por-
nografía il. legal, etc... Tots aquests
negocis solen trobar-se interrela-
cionats i controlats per les matei-
xes màfies.

Com blanquegen els diners o
com els poden fer servir, aquestes
màfies? Sabut és que a molts paï-
sos solen governar de fet les màfies
o polítics pròxims: Rússia, Colom-

bia,  Mèxic, Tailàndia, Itàlia, Nige-
ria...

Evidentment, sense ajuda esta-
tal i bancària és impossible d'in-
jectar aquestes milionades "negres"
dins l'economia "legal". Es palès
que les distintes màfies (sobretot
els cártels) de la cocaïna i les
màfies fortes com l'italiana o la
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Per una RTVV pública,
de qualitat i en Valencià

La unió de Periodistes Valen-

ians, en reunió de la seua comis-

ió executiva, ha analitzat les cir-

umstáncies que envolten actual-

ent les empreses públiques Canal

Ràdio 9. Aquesta associació pro-

essional considera fonamental que,

atenent la Llei de Creació de Radio-

televisió Valenciana, aquests mit-

ans de coinunicació públics han de

complir els principis de veracitat,

imparcialitat i objectivitat, aixícom

la promoció del valencià. La ges-

tió de Canal 9 i Ràdio 9 ha d'esser

democrática tan en allò relatiu a la

planificació de la programació com

a l'execució dels pressupostos. Com

a empreses públiques, han de selec-

cionar el seu personal amb criteris

de professionalitat.

La realitat actual de Canal 9 i

Ràdio 9 está molt lluny dels pre-

ceptes que estableix la llei de cre-

ació de l'ens públic. Es per això que

la Unió de Periodistes Valencians

manifesta públicament que:

Darrera de l'incompliment del

conveni per part dels directius de

RTVV pel que fa a contractació del

personal, s'ha encetat un procés de

substitució 'una plantilla per una altra

atenent a plantejaments polítics i

no de carácter professional. 30

Andalusia
Labarta'

Pa newarnó

onore

i 'derecó

s'ekkudaron

en 'er nombre de 'Dió
Kom si Dio

premiara a'r assessino,
i 'konclenara

a'r k'ette apunialo.

Áncle er Seo

me rebelo a'r tirano,

a soporta

er yerro asserao,
de'la umiyassion.

Entre li ruiná

d'un templo sakeao,

d'una iwlessia 2

k'un rei suprimio.
Le pio a'Dió

l'ayude ami pueblo,

ke'nó embie

un nuebo sarbaó.'

Ádde er Seo

me rebelo	 tirano,

a'kaya4

komo perro dométtikao,
k'arwien5 enkadenó.

I Oració. 2 Església. 3 Salvador.

4 A callar. 5 Que algú.

periodistes del Canal 9 i 12 de Ràdio

9, inscrits a les borses de treball i

aprovats sense plaça bona part

d'ells, han estat despatxats el 30 de

juny.

Defensem els interessos pro-

fessionals de tots els periodistes,

però per la mateixa raó, defensem

l'aplicació de criteris objectius de

professionalitat a l'hora de fer les

contractacions. Dels nous contrac-

tats, una part no compleixen els

requisits mínims exigits fins ara per

a accedir com a redactors a Radio-

televisió Valenciana.

Denunciem l'incompliment rei-

terat de l'Estatut de Redacció. En

el moment de la seua aprovació, la

direcció de RTVV va utilitzar aquest

estatut com a arma propagandísti-

ca per a convertir-la ara en paper

banyat.

La implantació de la censura i

l'exercici deia manipulació infor-

mativa són pràcticament reiterades

durant els últims dos anys, cosa que

fa evident que hi ha voluntat desin-

formadora per part de la direcció

de l'empresa i del partit polític

governant, mostrant una falsa rea-

litat del País Valencià.

Les represàlies contra alguns

periodistes s'han utilitzats com a ins-

trument per al control de la redac-

ció. Exemples d'aquestes represa-

lies són els trasllats forçosos i els

canvis de secció injustificats.

Es inacceptable la impunitat

amb la qual s'han elaborat llistes

negres de Radio 9 i com alguns dels

seus autors continuen en els càrrecs

i d'abres han estat promocionats.

Lluny del que mana la llei de

creació de l'ens públic, la promo-

ció del valencià es limita als espais

informatius, mentre bona part de la

resta de la programació está fent-

se exclusivament en castellà.

Davant d'aquesta situació: la

Unió de Periodistes Valencians exi-

geix:

1. -El reconeixement i el res-

pecte per part de la direcció de Canal

9 i de Ràdio 9 de la professionali-

tat dels periodistes d'aquestes

empreses públiques.

2. -L'aplicació de la Llei de Cre-

ació de Radiotelevisió Valenciana

en l'elaboració dels espais infor-

matius i en la resta de la progra-

mació.

3. - El cessament immediat de

la censura i el reconeixement del

Comité de Redacció.

5. - la intervenció del Consell

d'Administració i de la Comissió

de Control de les Corts Valencia-

nes per a corregir i donar solucions

a la greu situació actual.

Per tot açò, donem suport als

professionals de RTVV en la seua

demanda d'una televisió i una rádio

PUBLIQUES, EN VALENCIA I

DE QUALITAT.

A Valencia a 3 de julio! de 1997.

UNIÓ DE PERIODISTES
VALENCIANS
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Al "Mallorca" mà de metge
ja té en el doctor Beltran;

ja no balla amb la més lletja,
"Mallorca" és un equip gran.

Ha xuclat de l'Argentina
la força de grans companys,
la que una gent mallorquina,

quan s'hi va fer inquilina,
hi sembrà, no fa tants anys.

Quan vénguin a ballar el xotis
els castissos de Madrid,
afaita'ls ran els bigotis

i, si et diuen que no trotis,
"puja damunt aquest dit!"

Ser un equip de segona
a una nació no li escau;

els qui inventaren la fona
tenen sang de reis fa estona,
que no Higa amb la d'esclau.

Que el "El Mallorca" sigui emblema
de la nostra identitat;

altius a aquest diadema
duguem escrit un poema:
nostra mallorquinitat. S2

De quan
jo era
ablot

Escandell

Jo record moltes vegades
els meus entreteniments;

cercar nius per ses muntanyes
ben enfora, de vegades,

era els meus divertiments.

Amb el meu germà bessó.
que els arbres ràpid pujava,

quan me treia un nieró,
sense cap discussió,

de cada tres, dos n'hi dava.

L'any trenta sis començava,
es moviment nacional.

en Franco mos imposava,
que a Espanya començava,

dictadura general.

L'any trenta vuit començava
grossa crisi al país,

l'aliment escassejava
i per ració me tocaya,

pa petit i de panís.

Aquel! temps era un al. lot,
fer de pastor m'agradava,

poc temps després me llogava,
al mes deu duros guanyava,
jo ho trobava un jornalot.

A son Quint, s'anomenava
on ja feia de pastor,

a vegades, fred passava,
per?) me recompensava

per tenir tal aficció.

Arribat el mes de juny
ser pastor més m'agradava,

el vespre amb so ca junt
amb sa lluna veia Iluny.

sa guarda al camp amollava.

Quan despertava l'albada,
la guarda anava a tancar,

i de dia amb calorada
m'en anava a descansar.
altra volta. nit entrada.

la guarda anava amollar. 12  
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Llucmajor, oh Llucmajor
Ciutat a on ja vaig néixer,
aquesta terra mateixa
me donà inspiració.
Dins es do de glosador,
per poder-me demostrar,
herència que va deixar
l'immortal Toni Lleó.
Llucmajor ha demostrat,
a dins es curs de sa vida,
que n'és gent molt decidida,
de gran hospitalitat.
D'aquest modo ha obrat
a dins es curs de s'históri'
ha deixat gros repertori,
d'un modo patentitzat.
Pestes ben fenomenals
allá també s'exhibeixen,
premis d'honor se mereixen,
per esser molt triomfals.
No hi manquen gens els detalls
per completar el programa,
han cobrada molta fama,
perquè són originals.
Ses Fires són testimoni
per lo que es vol ensenyar,
de tot exposat hi ha,
hi ha molt gros repertori.
Sol quedar dins sa memòria
de s'estern que sol venir,
de tot se podrá servir,
perquè n'és completa gloria.
Els artesans s'exhibeixen
amb mobles d'ells fabricats,
de fusta i ferro forjats,
que un premi gros se mereixen.
Un art modem ells coneixen
per haver-lo estudiat,
no res tenen descuidat
d'aquest modo procedeixen.
N'Ordines es trinxeter
ses fires mos sol honrar,
sa feina exposarà
que no fa cap enginyer.
Una exposició té,
de treballs originals,
estisores i destrals,
totes fetes de fi acer.
Can Roca Papereria,
allá de tot trobareu
lo que voltros demaneu,
Ii duen fresc cada dia.
Se respira bona brisa
amb aquel! jove jardí,
arbres varen sembrar-hi
allò és una moneria.
De sa Plaça partireu,
carrer Bisbe Taixequet,
el trobareu molt estret
molta de gent hi voreu.
A s'estatua que es plantà
del rei en Jaume Tercer

s'eixampla molt es carrer,
penó estret se tornará,
a cada banda hi ha
moderna demostració
de cotxe, marca i color
que s'atenció fa cridar.
Dins es recinte escolar
hi ha molt gros preparat,
tot ell ben confeccionat
que el pensionista broa.
Moltes hores ell passà
per fer sa gran moneria
que aprengué de sa padrina
que en aquell temps se usar.
En els carrers des costat
está ple de maquinári
en fereu bon inventari
de petit i de molt gran.
En veureu de tot tamany
per poder llaurar sa terra,
s'ha declarada sa guerra
entre els hàbils fabricants.
Cavalls i muls hi veureu
cans grossos i de petits,
bous de raça ben peixits,
ovelles de molt llarg pel.
De tot i molt trobareu
si és que vos voleu armar.
allá podreu carregar,
no vos ne penedireu.
Un passeig molt imponent,
per si voleu descansar
bons pedrissos allá hi ha
per seurer-hi molta gent.
En el cost el feu present,
el bon Baró de Vidal,
un home bo i cabal
que estimava a la gent.
Ronda de Circumvalació
que fa poc temps se va fer,
se va endevinar molt bé,
passava dins Llucmajor,
tranquil está el conductor,
que parteix de Santanyí,
per Ciutat arribar-hi,
li resol tot es factor.
Llucmajor está centrat
es punt millor de Mallorca,
costat de Ciutat se troba,
de fet el te de veïnat.
També está enrevoltat
de mar a dins es ponent
avui és un element
que dona bon resultat.
Costa i platges hi trobau
començant a s'Estanyol.
Tolleric té molt redol,
a Cala Pí vos banyau.
Contemplau del mar el blau,
enfocat a l'horitzó
Dau gràcies al Creador.
la bellesa que hi trobau.

Ses Fires de
Llucmajor
PER CLIMENT GARAU I SALVÀ
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