
N'Angie van Burg d'Holanda, és cantadora de lieds alemanys. Fa mig any que
regenta el Petit Mon (Keine Weld) a son Moro de Cala Millor. Els vespres, n'An-
gie canta pels seus clier s. Un dia a la setmana va a cantar a l'Hotel Marina Parc
de Cala Nau. N'Angi és illa del cantador "Onkel Lou", que va morir fa uns anys.

Es na Madeleine Borg d'Alemanya. Fa feina al Restaurant Tango de s'Arenal de
Mallorca. L'amo del local és en Roland Woiski Bonet.

Senyera estelada en es Vergers, a les afores de Maó, on l'any 1287, després de
la gran batalla del Puig del Degollador, el rei Alfons III decideix muntar el campa-
ment durant la conquesta catalana de Menorca.

El mal humor és contagiós.
L'alegria també.

Els prejuicis tanquen portes.
Benvinguda la comprensió.

La indiferència contamina.
Preocupau-vos del medi ambient. A.P.P.E.0
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El triángle de la mort d'Algèria
(on és produeixen la major part d'a-
temptats massius) coincideix amb
una de les zones més fèrtils d'aquest
país mediterrani. Algèria, amb una
societat basada ene! sistema de clans
familiars, és un país molt jove, no
sols políticament, on la població Ilui-
ta per una prosperitat constantment
frustrada Sobretot els més joves,
que són la majoria, malden per una
oportunitat de futur que passa

necessàriament per terra fértil, on
tot cultivant-la poder alimentar els
nombrosos clans familiars. La terra
fértil, degut a la superpoblació és
un dels béns més escassos. La pres-
sió urbana sobre el medi agrícola i
el constant ritme de desertització com
a causes estructurals, configuren un
escenari que necessàriament desem-
boca en la tensió ambiental i el con-
flicte generalitzat.

Des d'aquestes claus, el proble-
ma algerià surt del context molt més
divulgat de consistir en un afer reli-
giós integrista. El descabalcament
obligatori del FIS de la vida políti-
ca, marcà en bona part l'inici d'a-
quest procés de desestabilització .
L'Islam, II uny de ser l'arrel del pro-
blema de la manca de seguretat, esde-
vé des del meu punt de vista, el pre-
text per una espiral mafiosa i inte-
ressada pel control de la terra, molta
d'ella en mans de l'Estat, just en el
moment en que calia passar a la seva
"privatització".

Tanmateix, la reflexió va per un
altre cantó, doncs la ignorància
sobre la profunditat del conflicte i
la passivitat en solidaritzar-se amb
aquest país riberenc i veí, aixeca les
sospites d'un mal enteniment del pro-
blema religiós que se li ha volgut
donar.

Les qüestions religioses des de
l'òptica de la racionalitat occiden-
tal i la visió secularitzada de les
opcions democràtiques esdevenen
indesxifrables per a la nostra men-
talitat. Des d'aquests paràmetres, es
tendeix a deformar la realitat i segu-
rament, senseadonar-nos-en la impo-
sem a situacions alienes, passant per
damunt dels elements político-reli-
giosos, tot provocant la nostra inde-
finició i passivitat en el tema.

L'exemple dels Balcans, en molts
sentit anal itzat en clau religiosa, sols
va despertar la consciència occidental
des del moment en que Bósnia va

declarar-se multicultural i plurire-
ligiosa, ja que d'altra forma, l'afir-
mació simplement musulmana
enfront de l'ortodoxa sérbia, ja no
podia justificar per si sola la soli-
daritat internacional d'occident. El
filtre religiós actua decididament en
el nostre àmbit de prioritat de deci-
sions, tant d'una manera activa (en
el sentit de que pel fet de tenir aques-
ta connotació ja pot considerar-se
sospitós), com des d'una vessant pas-
siva (pel fet de pertànyer a un cert
univers religiós cultural, altres fide-
1 itats religioses ja no poden inte-
ressar-nos ni molt menys despertar
el nostre interés).

La fidelitat musulmana del poble
bosniá com element d'identitat i
cultural, suposava molt més del que
occident podiaentendre i molt menys
compartir. Europa, allunyant-se de
la seva lleialtat originàriament cris-
tiana, en molts sentits, esdevé insen-
sible a la dimensió religiosa dels
humans.

Activar la solidaritat de les
ONG's a canvi de laicitat i  acon-
fessionalitat és una profunda con-
tradicció, com ignorant el més íntim
de la persona que és la seva trans-
cendénciareligiosa, sigui del carác-
ter que sigui. Curiosament, tornant
a Algèria, l'esperit religiós més radi-
cal, com per exemple els Pares
Blancs, es resisteixen a abandonar
el tumultuós i insegurAlger, en perill
per les seves vides, reflecteix una
auténtica solidaritat contra tot
pronòstic.

Llorenç Prats-Sagarra
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El Excelentísimo Jefe del Estado
y en su nombre

El Mti% Ilustre Intelectual ()menten
ben Jesulín de ('brique
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A la madrilenya Carrera de
San Francisco, dos joves resulta-
ren ferits de bala la matinada del
dia 22 de juny al ser abordats per
tres guàrdies civils que escorta-
ven al príncep Felip. El succés va
passar, segons la Cadena SER,
quan tres al.lots d'una vintena
d'anys tornaven a ca seva i un d'ell
pegà una puntada de peu a un
cotxe. Tot d'una, tres escoltes bai-
xaren d'un vehicle pròxim i un
d'ells féu un tret al terra. El pro-
jectil se xapà i de rebot ferí a dos
dels joves. Segons els joves, els
policies que vestien de paisà,
sense mostrar les plagues d'iden-
tificació, començaren a apuntar-
nos i ens preguntaren perquè
havien donat una puntada de peu".
"Jo crec que anaven beguts o dro-
gats. A més, quan me posaren la
pistola el davant, se'ls veia cara
de bojos. Duien la pistola a la  mà
dom a l'Oest... Anava molt rara
eiquesta gent aquell dia, declarà
un dels joves. Afegiren: "Quan
ds ta v e m contra la paret, dispa-
raren al ¡erra i els trossos de bala
r'ebotaren i a mi me feriren a un
braç i al coll, i al meu amic el
feriren a al cara. Tots dos foren
atesos a la Casa de Socors, des-
prés presentaren una denúncia.

La Casa Reial desmentí la ver-
sió dels denunciants a dient que
els escoltes intervingueren en
veure que els joves intentaven obrir
amb violencia un vehicle. La Sar-
suela insistí en que mantingueren
una actitud hostil, intentant donar-
se a la fuga i amenaçant en mos-
trar una arma blanca. Afegí que
el tret fou fortuït quan l'agent
intentava enfundar l'arma. Afegí
que els agents, que no han estat
suspesos de servei, actuaren
segons cregueren oportú, ja que
el príncep es trobava en un local

pròxim.
La entitat cultural CAT que

ha organitzat vàries campanyes de
carácter nacionalista, ha editat
50.000 postals dirigides al presi-
dent del Govern, José Maria Aznar,
per a reclamar la reforma de la
Llei de l'Esport i possibilitar la cre-
ació de seleccions esportives cata-
lanes. Cultura CAT, integrant de
la Plataforma per la Llengua,
demana al Govern que respectin
les normes aprovades pels parla-
ments autonòmics català i basc a
favor de la constitució de selec-
cions esportives pròpies per a dis-
tintes competicions.

Web oficial del RCD Mallor-
ca. Ara que ja torna la tempora-
da de futbol, el RCD Mallorca ha
presentat la seva Web oficial. La
página conté tot d'informació sobre
l'equip, una botiga virtual i un espai
destinat a escoltar la veu del soci.
Pea) dissortadament ni una ratlla
en català, al contrari del que passa
en les webs oficials del Valencia
CF i el FC Barcelona: (Compro-
vau-ho a Vilaweb Ciutat de
Mallorca).

Un 32% dels habitants de les
Balears vol que s'aprofundeixi en
l'autonomia i el percentatge puja
a un 42% quan es tracta de perso-
nes de menys de 45 anys. Aques-
tes xifres que figuren en la darre-
ra enquesta del CIS, i són les més
altres de tot l'Estat espanyol, i nclo-
ent-hi les autonomies històriques
clàssiques, deixen ben clar que un
poc menys de la meitat dels ciuta-
dans dels segle XXI, que inclouen
el nucli dels futurs dirigents i
votants de les nostres Illes, tenen
consciencia de la necessitat que s'a-
rribi a l'autogovern, la qual cosa
és un signe d'esperança de cara a
la independencia de la nació cata-
lana. Que en preguin nota aquells

que tenen comandera. Comanda-
ran a Mallorca, els partits mallor-
quins (ERC, PSM i UM) aliats amb
els partits valencians i catalans que
proclamaran la independencia de
la pàtria.

La gent del PP de les Balears
seran els darrers a designar el seu
candidat a presidir la llista que els
durà a la oposició. Será fotut per
una gent que ha comandat des de
temps immemorial a la nostra terra.
Afortunadament, fa 3 anys que s'hi
van acostumant devers el Consell
de Mallorca i no ha passat res.

El qui ho té pelut és el Con-
seller de Foment, en Joan Ver-
ger de Montuïri, entossudit ell, en
fer una autopista nova de Ciutat a
Manacor, passant per Felanitx. A
una enquesta realitzada pel CIS, i
pagada pel Govern Balear, només
un 176% dels enquestats está a
favor d'aquesta autopista, mentre
que el 434% vol que se faci per
damunt de les carreteres existents.
I si no s'escolta el poble se passa
a la oposició, en una democràcia.
Una cosa que saben els del PP de
Manacor que a proposta del PSM,
votaren per unanimitat en contra
de la construcció de la nova auto-
pista i sí al desdoblament de les
actuals carreteres.

Però, nau alerta amb qui ho
feis, perquè cada vuit  hores, una dona
pateix mal tractaments per part del
seu home a la Ciutat de Mallorca.
El primer mig any de 1998, la poli-
cia local de Ciutat ha cursat 379
expedients per pallisses, amenaces,
coaccions, danys intencionats, vio-
lació de domicili, etc, etc. Llavors
no és estrany que moltes dones vagin
escalivades, tornen esquives i no
vulguin saber res dels homes. Tran-
quil•les! Hi ha homes a muntó, -
que diuen els valencians-, que són
amables, enraonadors, no gelosos,

ni borratxos, ni males ànimes, ni
primitius, ni tan sols espanyols, que
us poden fer la vida molt agrada-
ble.

Hem d'ésser optimistes en
això de veure la nostra inde-
pendencia, perquè segons el catedrà-
tic de Fisiologia de la Universitat
d'Oviedo Bernat Marín, l'ésser
humà podrá viure entre 110 1115
anys si fa exercici físic, té molta
activitat intel•lectual i sexual. Una
activitat aquesta darrera, que es
practica massa poc, i que és un exer-
cici físic, absolutament saludable,
gratificant i molt transcendent
per a les persones majors, i per
les joves, es clan A més, com que
això són energies renovables (no
gasta benzina ni altres carburants),
és molt bo i necessari de fer-ho si

no ens volem rovellar l'organisme
i morir prematurament.

El general de divisió Tomás
Formentin ho té clan natural de
València, amb nom formenterer i
destinat molts d'anys a Catalunya,
va parlar en català a la presa de pos-
sessió de la capitania general de les
Balears, (o com se digui), que en
això no ens som gaire entesos. El
cas és que la nostra independència
de cada dia está més prop i neces-
sitam alts comandaments per dur-
la endavant.

Fa 25 anys que coneixíem en Pere Felip
i Buades, col.laborador de L'ESTEL i
moltes coses més, però no havíem vist
mai na Maria Frau 1 Cala lat, la seva
esposa. Per lo que hem vist i pel que
ens han contat, es una de les parelles
més ben avingudes de tot Ciutat.

El 52% dels espanyols entre
40 i 78 anys pateixen impotencia
sexual: disfunció eréctil o impoten-
cia, encara que no sia completa (
aquests que se corren al minut) i
deixen la seva parella amb les
ganes. La incidencia d'aquests pati-
ments se pot incrementar amb la
vellesa i per malalties associades
com la diabetes la hipertensió o pro-
blemes cardiovasculars, el consum
d'alcohol o tabac i l'estrès, que
poden influir en la capacitat d'e-
recció. Ja ho sabeu, dones. Des-
confiau dels fumadors i des beve-
dors.

ri Foc i Fum
MATEU JOAN I FLORIT

Tots els partits polítics que integren l'Ajuntament de Manacor, votaren en con-
tra de la construcció de la nova autopista.



"La mirada del passat",
una exposició que ajuda a
entendre la nostra història
PER MARINA FERRÁ A-HAMELYNCK

Fins al dia 30 d'agost
romandrà oberta una exposi-
ció a Llonja d'utensilis i objec-
tes de les distintes civilitza-
cions que han ocupat les Bale-
ars durant la prehistòria, l'è-
poca fenícia, la romanització.
A l'exposició podem apreciar
tot un testimoni de contactes
directes i indirectes amb altres
contrades de la Mediterrània.

Aquestes troballes arque-
ològiques ens ajuden a enten-
dre la vida quotidiana i reli-
giosa d'aquestes civilitzacions
antigues. Les figures presents
en aquesta exposició proce-
deixen la major part dels iaci-
ments talaiótics de Menorca i
Mallorca i de la necróplolis del
Puig dels Molins a Eivissa.
Entre altres peces destaquen
les figures antropomòrfiques
que representen deus i deeses
i les figures de bous amb molta
simbologia per les cultures
ancestrals de la conca medi-
terrània.

Les peces procedeixen de
llocs diversos del "Mare Nos-

trum" i són testimoni del mes-
tissatge cultural que hi havia
des d'époques ben remotes. La
cultura clàssica se mescla amb
la talaiótica i la cartaginesa.

Les peces trobades proce-
deixen de llocs diversos del
Mare Nostrum i són testimo-
ni de la cosmopolitit2ació de
la societat balear a l'Edat Anti-
ga. El comerç donava lloc a
comunicacions directes i indi-
rectes. Idols romans, feni-
cis,..estatuilles talaiótiques,
egipcia (comerç indirec-
te)...formen part de la mostra.

La varietat de pobles que
han deixat les seves petjades
a les nostres illes ens fan
reflexionar sobre l'absurd que
és predicar el nacionalisme
sobre unes bases feixistes i
xenòfobes. En realitat fins-i-
tot els talaiótics vingueren
d'una altra contrada de la
Mediterrània i això és una
hipotesi que recolcen quasi
tots els historiadors, ja que el
que se sospita és que aques-
tes illes es trobaven verges en

una primera etapa. S'ignora
l'origen d'aquests primers
pobladors però trobam cons-
truccions parescudes a l'illa
de Sardenya, i la influència
de la simbologia del bou la
trobam per tota la Mediterrà-
nia, d'aquí fins a Grècia.

Per itixib és més important
tractar d'optar per la integra-
ció dels "forasters", promou -
recursos de català d'una forma
amena i canviar certes actituts
xenòfobes i racistes que l'ú-
nic que aconsegueixen és crear
més odi entre els mallorquins
i els que han triat les illes per
viure. El feixisme espanyolista
també s'ha de combatre, per()
no hem de triar un model de
política totalitària per defen-
sar el nacionalisme ja que ens
enganariem a nosaltres matei-
xos.

El respecte dels drets
humans de tots els habitants
dels països catalans és impres-
cindible si volem viure a una
nació lliure i democrática i
oberta a Europa i el món.

Nacionalistes imperials
El polèmic document ela-

boratelspassats 16i 1 7 de Juliol
pels líders dels principals par-
tits nacionals de la periferia
(Convergència i Unió, Partit
Nacionalista Base i Bloc Nacio-
nalista Gallee) ha intranquilit-
zat considerablement els man-
dataris messetaris, no acostu-
mats a aquesta mena de "con-
turbenis". La declaració con-
junta d'aqueixes formacions
polítiques, anomenada Decla-
ració de Barcelona, ha rei-
vindicat el reconeixement de
les diverses realitats nacionals
i de llur autodeterminació, així
com la necessitat d'anar cap a
una concepció con federal de
l'estat. El PSM, el Bloc Nacio-
nalista Valencià i d'altres for-
ces nacionalistes perifèriques
s'hi adheriren ràpidament, atesa
la necessitat d'establ ir una
estratègia conjunta enfront de
les grans forces nacional(istes)
espanyoles (PP, PSOE, IU), les
quals s'han manifestat oberta-
ment contràries -et pour cause !-
a l'esmentat acord.

El mateix president del
govern central, don José Maria
Aznar, en unes declaracions
delirants, ha qualificat la cita-
da cimera de "megalomania
aldeana "-una expressió que pot
fer fortuna entre els naciona-
listes exacerbats de la Meseta-
, amb el sucós afegitó de "ver-
sion caciquil de lo particular".
Es evident que l'inclit dirigent
del P(e)P(e) no té necessitat de
cap ca de bou, tipus Miguel
Angel Rodriguez o Mariano
Rajoy, per dir-hi la seva -com
tampoc no en freturava l'ine-
fable Felipe Gonzalez. Al cap-
davall, les mancances d'un estat
i dels seus successius governs,
amb majoriacastellano-espan-
yols, són seculars i absoluta-
ment lamentables, almenys des
del punt de vista d'una verita-
ble democràcia. Una carta cons-
titucional enquistada en el
fal.laç i retrògrad model d'una
sola nació, única i indivisible,
la nació espanyola, i que nega
el carácter plurinacional de
l'estat i la coexistència solidà-

ria i pacífica de les quatre
nacions reals que en fan part,
amb llurs respectives llengües
i cultures.

Els jacobins del PP, i del
PSOE, no accepten la realitat
ni la volen entendre. El seu
somni unitarista els té obcecats
i pertot arreu tenen visions
localistes i particulars, cosa
que els deixa ben retratats, car
denota clarament on són Ilurs
compromisos més immediats:
amb les classes dominants cas-
tellano-andaluses. A les antí-
podes d'aquesta concepció de
l'estat cal emplaçar-hi el pro-
jecte d'entesa solidària encetat
en aquesta Declaració de Bar-
celona, i que pretén superar la
ridícula i capciosa fórmula
autonómica del "café pera tot-
hom". Com va dir encertada-
ment el basc XabierArzalluz:
"Nosaltres no som nacionalis-
tes imperials, com altres, sinó
que som gent que simplement
vol ser, i per això ens unim".
Idó això.

Andreu Salom i Mir
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Integració
PERE FELIP I BUADES

Dia cinc d'agost a vespre, assegut davant
la televisió vaig quedar estupefacte quan
pel Canal 4, vaig presenciar el programa
que dins l'espai genèric Els Nostres Pobles,
li tocaya el torn a Calva. El tema anava de
"Virgen del Rocio, romeria, misa rociera,

faralaes, sevillanas i olé". Una presenta-
dora ben salada i en idioma andalús, ens
contava la magnificència de tot l'enrenou.
Enrenou muntat no només per recordar la
seva terra, sinó per fer d'aquí, de Calvià i
de Mallorca sencera, una terra igual a la
que ells fa tems que deixaren. Una terra que
sia igual a aquella amb els seus detalls cul-
turals: llengua, costums, tradicions, religió,
conceptes familiars, clans, preservació de
la seva ètnia per damunt de qualsevol altra,
etc.. El moment culminant del programa
fou quan la presentadora, sense complexes
de cap casta, amolla que l'objectiu de la
seva comunitat (la andalusa), és el d'acon-
seguir integrar a la seva cultura, Ilengua,
cant, religió... als mallorquins, una cosa
que ja s'ha realitzat al Terme de Calvià i
que també aconseguiran a Mallorca sence-
ra. Integrar-nos totalment a la cultura espan-
yola andalusa que és la seva, la que ells
administren, la que controlen, en una parau-
la; la que va a missa (rociera, por supues-
to), en definitiva, la bona: la del PSOE, la
del PP, apañola".

El que és seriós, és que allò que jo pre-
senciava per la televisió, era ben ver, no
era un somni, no era cap broma. És quel-
com que está passant, i está passant cada
dia. Em vaig quedar sense polsos, desolat
per el que això significa. Vaig quedar deso-
lat, perquè entre els rocieros, hi havia
mallorquins, mallorquins d'arrels catalanes
que d'amagat parlaven mallorquí. Evident-
ment, es tractava de renegats. Renegats
inconscients, igual que els polítics del PP
i del PSOE que ens governen els quals amb
la seva criminal col•laboració, ajuden al
genocidi de tot un poble, del meu poble que,
abans de la seva renúncia també era el seu
poble.

Vaig sentir vergonya pels mallorquins
que viuen o han nascut a Calvià, avui lliu-
rat, sense lluita, a les hordes andaluses.

Vaig sentir vergonya dies mes tard en
sentir la demagógica preocupació de molts
de mallorquins per la invasió alemanya, men-
tre que acullen amb desvergonyida alegria
la invasió andalusa que pretén la nostra inte-
gració.

Que se sàpiga, la invasió alemanya no
pretén absorbir-nós o integrar-nos. Només
pretén formar la seva pròpia comunitat a la
nostra terra.

Ens aniria molt més be si els espanyols-
andalusos pretenguessin això mateix que
els alemanys. Però aquesta gent, de mane-
ra descarada, ens volen absorbir, ens volen
evangelitzar, ens volen cristianitzar la llen-
gua, al liberar-nos dels catalans/polonesos,
i potser fer-nos fora de Mallorca. Això, enca-
ra no ho diuen, pea) és possible que pen-
sin en el Barco de Rejilla. Per a nosaltres,
es ciar. Els polonesos...

Fa 10 anys que en Joan Rigo és el pre-
sident de l'Associació Bonsai Llevant
amb seu social a Artà. Són 30 associats
que se reuneixen cada dijous per inter-
canviar experiències. Organitzen cursets
de cultiu, fan exposicions, la darrera ha
estat a Artà les passades festes, i les
fan a tots els pobles que els conviden.
El seu telèfon: 909989510

En Miguel Vives i n'Apol.lonia Cervera,
de son Cervera, regenten des de fa 15
anys la Galeria d'Art ses Fragates a
Cala Bona. Tenen obert 4 mesos cada
any. Tenen exposada obra de na Cate-
rina Salom d'Inca, de na Maria Antònia
Cerdà de Ciutat i d'en Jaume Alsamo-
ra d'Artà. Els compradors son els estran-
gers residents i els mallorquins.

Fa 3 mesos que n'Esteve Rúbio ha obert
la Botiga Adrogueria i Pintures Este-
ban a Son Cervera. Te 4 operaris que
pinten persianes i cases.

Fa un any que en Rodolf Hemandez ha
obert el Taller Rudy a Son Cervera. Ven
motos noves i les adoba quan s'espan-
yen. En Rodolt és corredor de moto, cate-
gorja opon i ha pres part al campionat
de les Balears i al de Catalunya. A la
foto amb el mecànic Miguel Nebot.
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Memòria del Congrés de
Cultura Catalana (1977)
MIQUEL FERRA I MARTORELL, ESCRIPTOR PERE GRI

Fonamentalisme
LES MANS AL FOC (30)

Bosch manifestant que el dia
disset del mes de setembre
proppassat s'havia celebra:
una assemblea en el Santua-
ri de Nostra Senyora de San!
Salvador per l'Associació de
Pares de Fantília Catòlics de
Mallorca, en la que s'acordà
que toles les associacions es
dirigeixin als seus respectius
ajuntament en súplica que es
telegrafiï a l'Excm. Genera-
líssim Cap de l'Estar interes-
sant la derogació de les lleis
anticristianes i antiespanyo-
les referents al divorci i al
matrimoni civil. Assahentada
la Corporació per lectura
íntegra de l'esmentada coma-
nicació, s'acordit per unani-
tnitat d'autoritzar al Senyor
Baile per que a la máxima hre-
vetar possible doni compliment
a la petició sol•licitada".

Aquell Con-
grés del qual l'es-
criptor Antoni
Serra n'era a
Mallorca l'orga-
nitzador i anima-
dor de l'àmbit de
producció litera-
ria, després de tot
un seguit de reu-
nions, actes i pro-
clames, arriba a la
seva final el primer
de novembre de
1977, amb una
Ilargaexcursió per
tota lilia, tot pas-
sant per llocs amb referències
a la literatura local. Abans
d'aixó hi havia hagut una
recepció a tots els congres-
sistes del País Valencia i de
Catalunya-Principat, la gran
manifestació tot reivindicant
l'autonomia, un festival de
cançó popular, un homenat-
ge a Gabriel Alomar, un con-
cert i un acte acadèmic al
monestir de Lluc amb projecte
de manifest i dinar de germa-
nor. Fou aquella una magní-
fica oportunitat pera conèixer escriptors de fora Mallor-
ca i consolidar els Iligams d'amistat amb els d'aquí. Vaig
tenir per companys d'excursió la poetessa Maria  Mercè
Marçal i Josep Maria Palau i Camps. Ens ho passàrem
molt bé i els mallorquins varen tenir l'oportunitat de fer
de "cicerone" en molts d'indrets curiosos o interessants.
Però ara, quan veig des d'aquí aquelles diades festives,
haig de reprémer, sense remei, un fort sentiment de tris-
tor. Potser els anys, aquests anys, del 77 al 98 han pas-
sat com una falç sobre un camp de blat. Les dues perso-
nes ja esmentades són mortes i també ho són molts d'a-
quells que record en aquella gran taula on dinàrem: Miguel
Angel Riera, Josep Maria Llompart, Jaume Fuster, Jaume
Vidal Alcover, Maria Aurèlia Capmany, Llorenç Moya,
Damià Huguet, Guillem d'Efak...i entre d'altres que no
puc recordar, Montserrat Roig. Em  cridà l'atenció la belle-
sa d'aquesta escriptora jove, la perfecció estética del seu
rostre i la profunditat de la seva mirada. També em  semblà
molt intel.ligent quan prenia pan en els debats i raona-
va amb gran rapidesa. Allá es posaren les semençes o les
arrels de la que seria Associació d'Escriptors en Llengua
Catalana i l'accés d'aquesta al PEN Club Internacional.
Els supervivents, el propi Antoni Serra, Jaume Pomar,
Damià Pons, Miguel López-Crespí, Josep A. Grimalt,
Isidor Marí, Joan F. March, Miguel Pons, Maria Antò-
nia Oliver. ..Podem tocar fusta. També record Miguel Ari-
many, tota una institució, que havia composat un himne

dels Paisos Cata-
lans...

En els escrits
de convit hi podí-
e m llegir: "El
monestir, els mon-
jos, els escolans
blauets de veu de
plata, les celles
per Hogar, la font,
el via-crucis...l'an-
tiga hospederia; a
baix per als
cavalls, els muls,
els ases; a dalt per
a les persones.
Però pujau a Lluc,

us ho recoman: s'hi
respira pau, s'hi senten els
esquellots de les cabres i de
les ovelles, hi fa bon estar,
sobretot a l'hivern..."

I tots ens reunírem entorn
al projecte d'una moderna lite-
ratura nacional que havia de
trascendir els gèneres i les
posicions ideològiques. Ens
sentíem units per una proposta
de combat, per una germanor
que pogués esváír per a sem-
pre les capelletes irreconci-

liables. Però al cap dels anys, dins els nostre col.lectiu,
han proliferat els casos de cinisme, egoisme i desquali-
ficació barata.

Com podrem tornar al clima d'aquell final d'àmbit de
producció literaria a la Mallorca del 1977? Era venta-
blement un miratge?

També es destacaren en els parlaments Anna Moll,
Ferran Gomila, Josep Piera, Joaquim Carbó, Alex Broch,
Joan Oleza...

De tot plegat en resta un bell record. I també dels
Viatges que en ocasió del Congrés  vàrem fer els mallor-
quins a Barcelona i València. Per tot arreu, escriptors i
editors, professors de literatura i crítics dels mitjans de
comunicació, semblaven tenir "miraculosament" una sola
veu. Ponents com Francesc de Borja Moll, Gregori Mir,
Félix Pons, Francesc Burguera, Josep Palau i Fabré,  Josep
Maria Castellet, Ignaci Ponti, Marc Taxonera, Jordi Car-
bonell, Joan Oliver, Maurici Serrahima, Manuel de
Pedrolo...procediren a la presentació de les Resolucions
de l' Ambit. En el resum dels textos es confirmava que
"els escriptors en Ilengu a catalana són perfectament cons-
cients que cal una literatura d'abast nacional, és a dir, una
literatura en llengua catalana i amb continguts catalans
que interessi un públic català i que a partir d'aquesta sín-
tesi autor-obra-públic tingui la seva projecció universal."

Jo hi cree. Però molts, avui, diuen que això és som-
niar truites.

La manifestació per l'autonomia.

L'escriptora Montserrat Roig.

X el lleu de tots
mereix un respecte

FORA Fums!

El terme fonamentalisme
s'utilitza principalment en un
sentit; com a traducció de
fundamentalism, o tendència
dels que segueixen literal-
ment  les ensenyances de la
Bíblia. Segons Javier Sádaba,
ser fonamentalista és una acti-
tud moral que consisteix en
adonar-se que només existei-
xen millors i pitjors argu-
mentacions de la realitat, i que
alió que és moral és el més
important a la vida. El fona-
mentalisme és bàsicament
incultura, submissió, però
sovint ha aconseguit produir
canvis en les societats on ha
tengut poca o molta influèn-
cia.

L'augment del coneixe-
ment científic ha posat al des-
cobert moltes de les ensen-
yances eclesiàstiques basa-
des en interpretacions errònies
de passatges bíblics, també
s'ha començat a sospitar dels
"miracles" i de la "interven-
ció divina" en els assumptes
humans. Res ens pareix ara
com ens pareixia abans, si bé,
l'única manera de combatre el
fonamentalisme és posar-lo en
qüestió.

També s'han establert
paral•lelismes entre el fona-
mentalisme i el nacionalisme,
especialment quan ambdós
mantenen un discurs basat en
l'anti-modernitat. El naciona-
lisme representa tant una visió
conservadora com progres-
sista, però si es pren amb un
fort contingut emotiu, está
molt prop del fonamentalis-
me. Quan es dóna aquest
nacionalisme estam davant
d'una actitud incompatible
amb els valors morals, segons
Sádaba.

Pens en les coses que ha
fet l'Església en veure's davant
l'atac i escrutini de la ciència
i la filosofia, i veig com en la
majoria dels casos ha caigut
en el fonamentalisme.

En una sessió ordinaria
celebrada el dia 25 d'octubre
de 1937, el Consistori de
Porreres decidia el següent:
"Seguidament es va donar
comete d'una comunicació
del veí D. Miguel Cardell

Insistesc, l'única manera de
combatre el fonarnentalisme
és desdibuixar-lo, estar sem-
pre disposats a combatre tot
allò que no ens agradi, en el
joc de miralls de la democra-
cia no és comprensible que hi
entri tant de fonamentalisme,
La democracia, en definitiva,
és bona si mantén relacions
normals amb les vides dels
individus, tenint com a nucli
central la informació dels ciu-
tadans.

Potser ha arribat el moment
de referir-me a n'Antoni
Garau, company meu i paisà,
una de les persones que mori-
ren assassinades al comerlo-
ment de la guerra, que havia
participat en moltes accions
en contra dels diversos fona-
mentalismes de l'època de la
que us estic parlant. Tenia
trenta cinc anys i exercia de
catedràtic de matemàtiques a
l'Institut d'Inca. Pertanyia a
Esquerra Republicana. Tot i
que era un home d'idees més
aviat radicals, les dissimula-
va perfectament amb una
forma de ser tranquil•la i repo-
sada. Diuen: "Era un home ele-
gant, distingit. No semblava
d'esquerres". Dones, a aquest
home, l'afusellaren dins el
terme d'Algaida.

La nostra nació es con-
vertirá prest en Estat, però això
no ha de produir un retorn al
tribal i sme, haurem de ser res-
ponsables del que facem.



Humilitat
PER RICARD COLOM

"Qui seu en pla, no ha d'on caure".
(Refrany català del s.XV, al capítol 117 de Tirant la Blanc,
del cavaller valencia Joanot Martorell).
"La guerra és, sens dubte, per darrera del claustre, la més
gran escola d'humilitat".
(Péire Benoit, escriptor occità, 1886 Albi-1962).
"La humilitat torna invulnerable".
(Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916, escriptora
morava).
"Oït he dir que, per ésser més franc
a perdonar, sant Pere al pecador,
Déu permeté que vinguera en error,
Mostrant-li com lo sencer pot ser manc.
Tot enaixí, de mi Déu ha permès
Que ame tal que no es gose bé dir,
Perquè jamés me puga enfellonir
En contra algú que d'amor sia pres".
(Ausias Marc, 102:105-112, cavaller valencia de nació eatalá,
segle XV).
"La humilitat és el camí dels covards per a semblar qual-
que cosa".
(Eduard Douwes Dekker Multatuli, 1820-1887, escriptor
holandés).
"La humilitat és sovint un artifici de l'orgull".
(François .duc de Rochefoucauld, 1613-1680, escriptor mora-
lista).
"El mestre digué a un visitant qui es definia ell mateix com
a cercador de la veritat:
-Si alió que cerques és la veritat, hi ha una cosa que has de
tenir, per damunt de tot.
-Ja ho sé; una irresistible passió per ella.
-No. Una incessant disposició a reconèixer que pots anar
errat".
(Antony de Mello, ¿Qui pot fer resplendir l'alba?, 1985).
"Tota la teva humilitat rau en conèixer-te tu mateix".
"No t'estan pas dient: "Sies senzill" per fer de tu un igno-
rant, sinó per defugir supèrbia.
"No et diuen, "Sies menys del que ets", sinó "Coneix qué
ets tu". Reconeix-te malalt, que ets pecador. Que el Crist
justifica i tu va tot tacat. Deixa veure ta confessió a Déu, i
serás del Crist.
"Pugeu a les altures a pas d'humilitat".
"Guaita l'arbre: primer arrela bé per enlairar-se vers del cel.
No neix son arbratge de la humilitat? En canvi, vas tu, sense
tenir amor, i vols ja copsar allò sublim. Sens arrels i vols
enfi lar-te ben amunt? Això és milla, no pas altura".
"Tal és la doctrina cristiana: el precepte, la recomanació de
ser humils, a fi que no es gloriegi ningú sinó en la creu de
Jesucrist".
(Agustí d'Hipona, 253-430, a Cogitaciones, al nord est de
l'actual Algèria).
Perquè la soca més s'enfila
Com més endins pot arrelar
(La Balanguera, d'en Joan Alcover, 1854-1926).
"Abans de burlar-te d'algú, mira bé com ets tu".
"No diguis ase a ningú que no ho sigui , més que te".
(Refranys catalans).
"La meya ánima em parla: No t'alegris amb la lloança ni
et posis trist amb el retret."
Ara m'adon que els arbres floreixen en primavera i fruiten
a l'estiu sense cercar lloances, i deixen caure Ilur fullam a
la tardor i queden nus devers l'hivern sense témer el retret.
(Jubran Khalil Jubran,1883-1931, escriptor i artista libanés
emigrat a Boston).
"On hi ha humilitat, hi ha pau".
(Martí Luter, reformador cristià alemany, 1516).
"si vols que Déu et sigui humil, sigues humil a tothom.

Amb humilitat humillarás l'orgullós.
Humilia't a Déu, qui a tu s'humiliá.
Qui és humil, no riu quan l'orgullós plora.
Humilia tot poder al poder de Déu i ta voluntat a la seva.
Contra gran orgull, gran humilitat.
Pensa sovint en la mort per ço que amb pau posseesques
ta humilitat".
(Llibre dels Mil Proverbis, 1302, de Mestre Ramon Llull,
savi, missioner i místic català de Mallorca).
"Té la intel.ligència de l'il.limitat: és l'humil".
(Lanza del Vasto. Deixeble d'en Gandhi).
"Humil és Déu, qui és rei del Cel i de la Terra i de tot, que
totes les vegades que el volen veure i parlar amb Ell,
poden dir llurs necessitats. Aquest rei no té porters als qui
hom haja de donar diners, ni consellers qui per diners facin
malesa ni engany, ni creu cap adulador, ni fa veguers, jut-
ges ni batlles, ni procuradors que sien orgullosos, vana-
gloriosos, avars, luxuriosos, injuriosos. Beneït sia tal rei, i
tots els qui l'amen, coneixen, honren i el serveixen, sien
beneïts".
(Ramon Llull, 1233-1315).
"La vera humilitat rau a romandre satisfet".
(Henri F. Amie1,1821-1881, escriptor suís).
"Per a enamorar-se Déu de l'anima, no afita pas sa gran-
desa, sinó la grandesa de sa humilitat".
"La perfecció no rau en les virtuts que l'anima és coneix
en ella, sinó en les que el nostre Senyor veu en l'anima, la
qual és càrrega tancada, i doncs no té de qué presumir, sinó
abaixar pit en terra en pensar hom de si mateix".
"Tingueu per misericòrdia de Déu que alguna vegada us
diguin cap bona paraula, puix que no en mereixeu cap".
(St. Joan de la Creu, 1542-1591, presoner de la Inquisició
espanyola).
"Per a veure'ns bé és preferible la claror d'una modesta
espelma a la magnificència de focs artificials".
(Thomas Carlyle, 1795-1881, pensador social escocés).
"És bo de reaccionar contra el desig d'enlluernar, de reve-
lar l'home superior que duu el nostre nom i els mèrits excep-
cionals del qual només nosaltres coneixem".
(Georges Duhamel, 1884-1966, escriptor francés).
"Deia l'Abat Antoni: "He vist esteses per terra totes les
llaçades de l'enemic, i, tot, gemegant, he dit: ¿Qui podrá
escapar de totes? 1 vaig oir una veu que responia: "La Humi-
litat"".
(Sentències dels Pares del Desert 15:3).
"... la virtut que ens escalfará llavors més que cap altra
será la humilitat: com que ens trobarem despullats, ens  farà
cercar repòs en el propi si, com una mare qui escalfa son
infant en prémer-lo en sos braços, quan amb simplicitat
infantívola s'ha despullat... i amb sa gran innocència se
sent més feliç de sa nuesa que de la preciositat de sa roba.
Com está escrit: "El Senyor guarda els infants: m'he humi-
liat i Ell m'ha salvat". (Psalm 114:6).
"Des de llavors, l'anima entra dins de si mateixa amb una
gran humilitat, talment que alió que ja no pot obtenir dia a
dia per mitjà d'almoina cerca de guanyar-s'ho amb l'esforç
de la pregaria, i amb la paciència, i amb la humilitat. "El
pobre i el necessitat lloaran vostre nom, Senyor". (Psalm
73:21).
(Cap 65-66 de 100 capítols pràctics de coneixement i dis-
cerniment espiritual, Diadoc de Fótime. L'Epir, s. IV-V).
"Déu resisteix als orgullosos i dóna gracia als humils".
(Epístola de Jaume 4:5, i primera Pere 5:5, pres de pro-
verbis 3:34).
"No et facis deixeble del qui s'exalça ell mateix, no sia que
aprenguis supèrbia enlloc d'humilitat".
(Marc l'Asceta, cap 10 de 200 capítols sobre la Ilei espiri-
tual, s. V).
"La vida és una llarga lliçó d'humilitat".
(James M. Barrie, 1860-1937, escriptor escocés).
"Perillós és fer veure massa a l'home com s'assembla a les
bèsties, sense mostrar-li ensems sa grandesa. Per?) encara
és més perillós de fer-li veure sa grandesa sense sa baixe-
sa. 1 pitjor encara és deixar-lo ignorant de tot plegat. Per?)
ben útil de mostrar-li una i altra cosa".
(Blasi Pascal, savi cristià i matemàtic occità, 1623-1662).
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Països Catalans (VIII)
Els referits a llocs i pobles de

Catalunya, els podríem classificar en
tres grups. Uns fan lloança dels seus
productes, bellesa natural i virtuts o
manera de ser dels seus habitants.

D'altres es poden considerar neutres
perquè no diuen res al seu favor,

però tampoc cap cosa en contra. I,
els que més, ridiculitzen alguna

peculiaritat o fereixen la seva gent,
encara que humorísticament, basat,

quasi bé sempre, en antigues
rivalitats dels pobles del veïnatge.

Sant Hilari, terra de pixaners.

Sant Pol, gent de manta.

Sant Pol, quina hora és ?

Sant Quirze de Lloret, al malalt posa
bonet.

Sellés, endevina on és.

Setcases, blat i ases.

Si el Vallés fos un ou, el rovell fóra Palau.

Si vas a El Catllar, abans has de testar.

Si vols salut, a Sant Cugat en venen.

Sils, llepafils.

Tamarit: tit, tit; Altafulla: gent d'agulla; a
Ferran: tant, tant; i la Torre: flor del camp.

Terrassa, mala raga; Sabadell, mala pell.

Una filla bonica, el dilluns a la Rambla, el
dimarts a la Riba.

Valencià i home de bé, no pot ser.

Vés a Argentona i sabrás el pa que s'hi
dóna.

Vic, capellans, llonganisses, canaris i pa
de pessic.

Viladrau, que ningú no sap on cau.

Vilafranca, guerra franca; Vilanova,
guerra nova... i tot per mor del carril.

Vinaixa, gent de faixa.



El franquisme reciclat (UCD), les burgesies basca i catalana (PNB i CIU, l'es-
talinisme (PCE) i la socialdemocracia (PSOE) pactaren l'any 1977 el més bru-
tal atac als interessos dels treballadors: el Pacte Social de la Moncloa. Sola-
ment l'esquerra conseqüent, els comunistes mallorquins (MCI, OEC, POPE,
etc) i el PSM lluitaren activament contra el pacte. ~guerra a dreta alguns
dirigents i militants del comunisme illenc (OEC): Mateu Morro, Aina Gomila
Barber, Mateu Ensenyat Francesc Mengod.
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L'antifranquisme a Mallorca. V LLIBRE

1977 I el Pacte Social de la Moncloa:
El carrillisme-stalinista (PCE) contra els treballadors (I)

MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ

"O pactábamos o la Constitución podía quedar en entredicho por una crisis que llevara a la suspensiónde pagos del país".
(Enrique Fuentes Quintana, vicepresident del Govern per a qüestions  econòmiques en temps de la signatura del Pacte social de la Moncloa)

25 d'octubre de 1977:
signatura del Pacte social de
la Moncloa

El 25 d'octubre de 1977 era
signat a Madrid el Pacte social
de la Moncloa. Els màxims res-
ponsables polítics de portar enda-
vant uns acords tan contraris als
interessos dels pobles de l'Estat

concretament als treballadors-
són Adolfo Suárez, Felipe Gon-
zález, Joan Re ventós, Josep
Maria Triginer, Manuel Fraga,
Enrique Tierno Galván, Juan
Ajuriaguerra, Miguel Roca, Leo-
poldo Calvo Sotelo y Santiago
Carrillo. A nivell de les Illes,
durant el temps de la transició,
els màxims responsables dels
carrillisme illenc (els encarregats
de dur a la práctica aquest Pacte
Social) són -entre molts d'altres-
en Josep Vílchez i en Manolo
Cámara (importants dirigents
sindicals reformistes). A nivell
polític, i fins a la seva expulsió
del P"C"E, l'advocat Ignasi Ribas
també féu un paper important en
la defensa de la monarquia borbó-
nica imposada pel franquisme i
en l'acceptació d'una constitució
que barrava el pas al dret a l'au-
todeterminació i, de rebot -con-
sagrant l'economia de mercat
capitalista, impedia, fins i tot,
avançar cap al socialisme ni que
fos mitjançant mètodes pacífics
i democràtics burgesos.

Objectius dels Pactes de la
Moncloa: reduir els salaris,
"disciplinar" els
treballadors, preparar el
terreny polític per a
l'acceptació de la monarquia
i l'abandonament de la lluita
per l'autodeterminació i la
República

El llibre De los pactos de la
Moncloa al AES.  editat el gener
de 1989 per la Confederación
S indiacal de CC.00. (Secreta-
ría de Formación y Cultura),
conté un pròleg ben aclaridor del
que significaren els Pactes de la

Moncloa per als treballadors de
l'Estat. Tengueu en compte que
aquesta autocrítica radical no la
fa cap "esquerranista", cap "trots-
quista" o "maoista". Ben al con-
trari, está escrita (octubre de
1988) per un dels responsables
màxims de CC.00 -en aquell
temps, secretari d'Acció Sindi-
cal. Un home, suposam, que en
el seu moment blasmà contra els
"perillosos esquerranistes" que
llavors criticàrem la traïda que
significaven els Pactes amb el
Govern de la dreta i la patronal.
Ara, constatant l'abisme d'ab-
jecció, d'endarreriment polític
que significaren per als treba-
Iladors, de miseria, de retall de
prestacions socials, d'atac als
interessos més vitals de la clas-
se obrera de tots els pobles de
l'Estat, Agustín Moreno, un dels
antics responsables de portar
aquesta nefasta política a la prác-
tica escriu, fent seves les con-
clusions d'una anàlisi publicada
a Monthly Review l'any 1977:

"Los Pactos de la Moncloa
fueron los de mayor contenido
doctrinal y repercusión pública
y política. Constituyeron un
amplio repertorio de medidas de
política económica y social ten-
dentes a neutralizar la crisis y
los desequilibrios tradicionales.
De ahí que combinasen medidas
coyunturales y estructurales"
(pág, 12 del llibre esmentat).

Més endavant Agustín More-
no, seguint la mateixa Monthl y
Review ( Aguilar, S., Aponte, A.
y Vidal Villa, J.M. "Un pacto para
dos crisis: El Pacto de la Mon-
cloa"), situa bastant encertada-
ment el nucli de la qüestió, el
signi ficat real d'aquest atac bru-
tal contra els interessos dels tre-
balladors. El dirigent de CC.00
explica: "Los objetivos reales de
los Pactos de la Moncloa son:

' - La remisión forzosa de los
salariosreales para lograr una
distribución funcional de la renta
en beneficio del excedente

empresarial.
' - Disciplinar a la clase obre-

ra a nivel laboral y dividirla a
nivel sindical y a nivel político.
Se trata de impedir las movili-
zaciones y de formar un prole-
tariado no combativo, pero sí
organizado, que desvíe su com-
batividad a la participación pasi-
va en elecciones generales, etc.

'- Alcanzar una paz social
pactada que signifique un freno
al proceso de politización y toma
de concienca de clase iniciado
con las luchas de 1961 y que con-
virtió a la clase trabajadora de
España en una de las más com-
bativas de Europa.

'- El saneamiento comple-
mentario de la economía a tra-
vés de la flexibilidad de planti-
llas (posibilidad de despedir al
5%, contratación temporal) y la

eliminación de las empresas
improductivas (quiebras, sus-
pensiones de pagos).

'A cambio de esto, los parti-
dos de izquierdas reciben con-
cesiones progresistas de dudo-
sa viabilidad en sanidad, vivien-
da, educación, etc".

Els revolucionaris Iluitárem
des del primer dia contra els
reaccionaris pactes
antipopulars

Els revolucionaris no hagué-
rem d'esperar tants d'anys com
Agustín Moreno o altres dirigents
dels sectors d'esquerra de
CC.00. per a saber que el Pacte
de la Moncloa era una nova trió-
da dels dirigents (Carrillo i CIA)
que havien lliurat a la burgesia
la lluita histórica dels pobles de
l'Estat per la República, l'auto-

determinació i els socialisme
entes com a poder dels treballa-
dors, pel plat de llenties d'una
poltrona i un sou institucional.

Dins l'OEC, a les Illes hi
hagué postures enfrontades. Uns,
els més "possibilites", pensaven
(igual que els socialdemócrates
del PSOE o els carrillistes) que,
cedint a la burgesia algunes
coses, se'n podrien treure alguns
avantatges. Amb el temps, els que
hi estàvem en contra tinguérem
raó. El document signat per UCD
i tots els altres partits amb repre-
sentació parlamentária (espe-
cialment per P"C"E i PSOE) era
un programa per a ajudar la  bur-
gesia a sortir de la crisi econó-
mica d'aquells anys. S'admetia
la pèrdua del poder adquisitiu
dels treballadors i igual ment
s'acceptava l'augment de l'atur
sense cap contrapartida efecti-
va (quasi totes eren demagògi-
ques).

En definitiva, malgrat la
demagògia emprada per Felipe
González y Nicolás Redondo, per
Santiago Carrillo y Camacho
per a fer empassolar a la gent els
"grans avantatges" que signifi-
caven els pactes, el cert és que
el capitalisme espanyol mante-
nia intacta augmentava- la
seva quota de beneficis a costa
de la congelació dels salaris.

Agustín Moreno, el dirigent
de CC.00. que fa autocrítica pel
suport del carri II sme i CC.00.
al Pacte Social de la Moncloa.
escriu en la introducció al Ilibre
De los Pactos de la Moncloa al 
AES:

"La aplicación de los Pactos
fue muy polémica. La ausencia
de una comisión de seguimien-
to di ficultó su cumplimiento.
Hubo fuertes críticas a los incum-
plimientos por parte de los sin-
dicatos y de los partidos de
izquierda. Los principales pun-
tos incumplidos fueron: Seguri-
dad Social (no se dió entrada a
los sindicatos en los órganos de

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
V LLIBRE

de 1/11- López (r-es y» í

Cada quinze dies a 16°I.sten" (d'agost del 1998 fins a l'agost del 1999)

Per demanar números endarrerits, telefona al 971 26 50 05 

Tlf. 971 55 15 84
Mòbil 989 68 68 97
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La premsa dels comunistes mallorquins (OEC) participa activament en la llui-

ta contra els pactes de la burgesia, el franquisme reformat i l'estalinisme

(PCE). El la fotografia podem veure les revistes d'OEC que defensaren acti-

vament la nostra llibertat i els nostres interessos  (Democràcia Proletària,
Mallorca Obrera, La Batalla, Lluitem, Jove en Iluita, lraultza...)

Fa 8 anys que n'Antoni Linares de Cadis
regenta el Bar Linares a Son Cervera.
És del Reial Madrid. Despatxa el pernil
serrà i el vi de la Rioja.

Fa 20 anys que la Família Caselles -
Xoroia- regenta el Bar Can Xoroi a Son
Cervera. És un Bar del Barça.

Fa 5 anys que en Miguel Morei és el
secretari de l'Associació de Persones
Majors de Son Cervera.
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PARES, EDUCAU-ME EN CATALÁ,
A MALLORCA HI HA EL MEU FUTOR
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Antoni Mir, (que en la fotografia porta enlairades les sigles dels comunistes

mallorquins -OEC-) va ser un destacat Iluitador en contra de les mancances
democràtiques de l'actual constitució espanyola i Iluítá activament per la
República, el dret dels pobles a l'autodeterminació i per aconseguir el poder
dels treballadors (el socialisme).gestión); empresa pública (Esta-

tuto de la empresa pública y par-
ticipación de los trabajadores y
control parlamentario, etc.)
empleo (creación del INEM y
participación de los trabajado-
res en las oficinas de Empleo);
vivienda y urbanismo, política
enérgetica, pesquera y de comer-
cialización".

()EC, MCI, POUM, PORE,
nacionalistes revolucionaris,
CNT..: Iluita diària contra
les traïdes antipopulars dels
partits del consens

Vists amb la perspectiva
histórica que donen els anys, el
que ara destaca amb una ciare-
dat meridiana són els significats
polítics del Pacte. L'OEC (Orga-
nització d'Esquerra Comunis-

Sta), els altres partits comunistes
(LCR, PORE, POUM, MCI, etc)
destacàvem massa, potser, els
aspectes purament econòmics
de la traïda al poble. No vol dir
que no fos així. L'atac que els
Pactes significaven al poder
adquisitiu dels treballadors era
brutal, i hi ha economistes que
afirmen (amb números damunt
la taula) que els efectes encara
es deixen sentir en l'actualitat.
Per?), portats pel nostre perma-
nent economicisme (creure que
la lluita de classes contra la bur-
gesia era tan sols económica,
oblidant els aspectes culturals,
ideològics i polítics) no tengué-
rem prou en compte que aquell
acte (la signatura dels Pactes) era
la pega clau d'una nova "cultu-
ra" dins del pensament de l'es-
guerra. Parlam de la "cultura" del

Pacte i del consens. La consti-
tució consensuada entre P"C"E,
AP, PSOE, CDC, UCD i PNB
(1978) no s'hagués pogut portar
endavant sense haver controlat
i desviat la combativitat revo-
lucionària dels pobles de l'Es-
tat. Fins i tot en els congressos
dels partits d'esquerra més refor-
mismes (PSOE) els militants de
base demanaven la República
Federal!

El carri I I isme (P"C"E) por-
tava décades d'avantatge dins d'a-
questa línia, amb la seva prác-
tica política proburgesa i afavo-
ridora de la unió amb el fran-
quisme reciclat.

Llavors (octubre de 1977) es
tractava d'implicar en aquesta
política carril lista d'entesa amb
el franquisme tot el poble,
sumant-hi els altres partits des-
guerra.

Es tractava de fer acceptar
la Constitució centralista,
capitalista i monárquica que
era pactada d'esquena del
poble

Com explica molt bé el diri-
gent de CC.00. Agustín More-
no: "Los Pactos de la Moncloa
tienen en su haber el estableci-
miento del consenso político
que permite la elaboración de
la Constitución Española de
1978" (op.cit., pág. 14). I la
Constitució espanyola barrava
-i barra encara!- el pas vers
objectius autènticament
democràtics com pot ser la repú-
blica com a forma d'Estat (els
partits del consens acceptaren
sense excepció la monarquia

borbónica que ens deixava per
herencia Franco). La Constitu-
ció no reconeixia -ni reconeix !-
el dret democràtic a l'autode-
terminació (dret reconegut per
les Nacions Unides) i prohibeix
expressament una possible fede-
nació de comunitats autonómes
(atac directe a la construcció
política dels Països Catalans).
La constitució consensuada con-
sagra l'economia de mercat capi-
talista, impedint, en cas d'una
hipotética victòria electoral de
partits autènticament d'esquerra,
l'avenç cap a una societat més
justa i sense classes socials.
L'exèrcit espanyol resta com a
òrgan que garanteix la "sagra-
da unidad de España" i el que
tutela, en definitiva, tot l'en-
granatge dit democràtic.

Aquests continguts polítics
-que aleshores no havien estat
assumits per una bona part de
la població- era el que pretenia
fer empassolar la cultura del
Pacte i del consens.

Indubtablement, els Pactes de
la Moncloa varen ser la colum-
na vertebral de l'actual sistema
polític. Domesticar els treba-
lladors per a després cenyir-los
al jou de tot el que hem dit abans.

Ni la direcció del P"C"E de
les Illes ni la de CC.00. feren
res contra els Pactes

Ni la direcció del P"C"E de les
Illes ni la de CC.00. feren res con-
tra els Pactes de la Moncloa (com
tampoc, un any després, feren res
a favor de la República, l'autode-
terminació ni el socialisme). Els
comunistes d'OEC, companys
d'altres partits revolucionaris, ens
fèiem creus diàriament en veure
la capacitat de traída als interes-
sos populars del partit de Carri-
llo. Allò era de veure i no creufe.
Ara s'atacava i rebutjava el mar-
xisme-leninisme; ara s'acceptava
la bandera de Franco, laque havia
guanyat la guerra als republicans
i nacionalistes, i la col.locaven pre-
sidint la seu; ara clamaven a favor
dels Pactes socials amb la patro-
nal i atacaven el poder adquisitiu
dels treballadors; l'altre dia accep-
taven "la sagrada unidad de Espa-
ña" sense dir ni piu. Al contrari!
Acusaven de "col.laborar amb el
franquisme" els comunistes que
lluitàvem per la República i el
Socialisme. Era de bojos consta-
tar totes les girades de casaca, can-
vis de política, pactes, renúncies
i traicions del carrillisme (P"C"E)
i la socialdemocrácia!. 12

Son els empleats de la Constructora
Saste-Romo de Son Cervera.

MiLLORCONS, 
C.I.F. 8-07786320

Construcció en general

Carrer de les Parres, 2
Tlf. 81 74 08 - Son Cervera
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Sa Capoladora

Miguel Bauçà
Llegiu El canvi. Sense pressa, assaborint-lo. No apte per a depres-

sius ni per a catòlics apostòlics i romans.

Eduardo Haro Tecglen
Hijo del siglo és el títol d'una obra de memòries d'aquest intel.lec-

tual espanyol que té la rara característica de no esser rabiosament
ultranacionalista. Val la pena: l'experiencia viscuda són molts de punts.

Radio 3
Un altre fenomen insólit en l'àmbit cultural espanyol. Bona músi-

ca, entretinguda i sense l'habitual càrrega ultraespanyolista dels mit-
ljans de comunicació espanyols més coneguts i d'aquells que no ho
són tant. Una alternativa per a les estones que es vulgui desconnec-
tar de Catalunya Ràdio o de la RAC-105. La llengua espanyola no és
perillosa per ella mateixa, sinó per les idees que s'hi vehiculen, i nosal-
tres hem de valorar-ho adequadament.

Sanció a Josep Palou
Els nostres enemics no només atempten contra un valor democrà-

tic essencial com la llibertat d'expressió, sinó que ho fan amb covar-
dia, com les denúncies dels ressentits després de la victòria feixista
del 1939. Com s'explica, si no, una sanció que es dóna a conèixer en
ple mes d'agost, quan tots els mestres fan vacances i bona part de la
resta dels ciutadans desconnecten de l'activitat política quotidiana?
L'explicació oficial dirá que això es deu a una qüestió burocrática
d'instrucció de l'expedient. Només és això?.
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CASA, SALUT I FEINA,
DRETS ELEMENTALS

Casa, salut i feina són drets ele-
mentals, la manca o la baixa quali-
tat dels quals suposa una injustícia
social.

Esquerra Republicana creu que
cal una acció pública decidida i desa-
complexada per facilitar l' accés a un
habitatge digne per a tothom, i que
s' ha de feramb mesures legals i econò-
miques de tot tipus i des de tots els
nivells de l'Administració, de mane-
ra coordinada i integrada.

El pla d'habitatge d'ERC plan-
teja una política integral que inclou
mesures fiscals, urbanístiques i legals,
així com un conjunt de mesures
econòmiques, una política específi-
ca d'habitatge jove i mesures en rela-
ció al moviment okupa. Aquesta poli-
tica s'emmarca en una visió diferent

El señor Salvador Pérez Bueno,
pese a decir que se considera nacio-
nalista andaluz, escribió hace unos
cuantos años un libro (que no inte-
resó a nadie) en contra del derecho
de autodeterminación; o sea, en con-
tra de que los pueblos puedan deci-
dir por ellos mismos, haciéndole el
juego a las fuerzas más reacciona-
rias de este estado.

Hace algún tiempo del P.A le
entregó la medalla de Bas Infante a
Juan Carlos I, sin tener ningún dere-
cho a apropiarse de la figura del padre
de la patria andaluza i sin tener en
cuenta el republicanismo de Blas
Infante y su denuncia de las monar-
quías españolas como nefastas para
Andalucía. Blas Infante no hubiera
estado de acuerdo con este acto.

Esta incoherencia ideológica que
ha cultivado el PA durante toda su
historia, que le lleva a denominarse
"nacionalista" y calificar a Andalu-
cía de "región" o a decirse "de
izquierdas" y después hablar de la
desaparición de los conceptos

de la ciutat, entesa com un lloc on
viure i -conviure, dissenyat per a les
persones en tots els seus àmbits: faci-
litat per al transport públic, per al lleu-
re, per al treball.

Això pressuposa una política de
sed radical ment diferent a l'actual, amb
una major control públic exercit des
deis ajuntaments que eviti creixements
especulatius i dispersos. ERC es
decanta per una ciutat compacta,
enfront de ciutats extensives que
ocupen molt més sòl i exigeixen unes
infraestructures molt més costoses que
encareixen molt el preu de construcció
i de manteniment de l'habitatge.

A la vegada, Esquerra Republi-
cana proposa una major flexibilitat i
varietat en els tipus d'habitatge públic,
a fi que s'adaptin a totes les necessi-
tats: la parella jove sense fills, la gent
que viu sola i necessita uns serveis
comunitaris, les famílies extenses, etc.

"izquierda" y "derecha" ha desi lu-
siónado por completo buena parte
del pueblo andaluz.

El PA tiene miedo a llamarse
nacionalista porque es un discurso
poco comprendido en un pueblo tan
subdesarrollado en muchos aspec-
tos como el nuestro. Intenta mode-
rar su discurso con la finalidad de
acaparar el mayor número de votos,
sin importarle basarse en unos
cimientos ideológicos de barro. Y al
fin, el resultado es la nula confian-
za del pueblo andaluz.

El PA y el PAP no tienen futuro.
Es necesaria su desaparición porque
ha fracasado totalmente, y la nueva
refundación del nacionalismo en un
nuevo movimiento, inconfundible-
mente nacionalista y de izquierdas,
que integre diferentes corrientes
(entre ellos a Nación Andaluza y orga-
nizaciones afines) i que de paso a
nuevas caras. U

Antonio José Ardilla
(San Fernando)

UNA MAJOR INVERSIÓ
PÚBLICA EN HABITATGE

Aquesta inversió es repartiria
en polítiques de sòl, promoció
directa d'habitatge públic, pro-
grames de suport a col.lectius
necessitats, rehabilitacions... El
finançament del Pla es proposa per
la posada al mercat del patrimoni
existent, els ingressos per lloguer
del parc públic, el refinançament
del deute aprofitant els baixos tipus
d'interès actuals i unes noves prio-
ritats en materia pressupostària.

D'altra banda, de cara a la
mi llora de l'habitatge per anar
configurant una ciutat sostenible,
es proposa el foment de la utilit-
zació de noves tecnologies en la
construcció, especialment amb les
experiències d'estalvi energètic o
amb l'adaptació a les necessitats

del tractament de residus domés-
tics.

EL DRET DELS JOVES A
L'HABITAGE

El Pla proposa novetats com les
residències per a joves treballadors
i treballadores o sistemes de llo-
guer limitat amb preus progressius
en funció dels ingressos. Es trac-
ta de facilitar un habitatge als qui
acaben els estudis i comencen a
fer feina, sovint en condicions
precàries que no permeten accedir
a un habitatge en el mercat "Iliu-
re".

UN PLA INTEGRAL

El Pla s'articula en vuit grans
apartats: foment del lloguer, políti-
ca de sòl, mesures financeres. mesu-
res de control, mi llora de l' habitat-
ge, rehabilitació, habitatge jove i
moviment okupa. Compren mesu-
res en tots aquests àmbits i en una
direcció municipalista, de foment de
l'habitatge públic i de les coopera-
tives d'habitatge.

Fa 20 anys que na Maria Dolors Martín
regenta la Botiga d'Electrodoméstics
Quevedo a Son Cervera. Arnés de ven-
dre aparells, te servei de postvenda i
els adoba.

Fa 4 anys que en Bernat Ville de Ber-
lin, regenta el Restaurant Jamaica a
Cala Millor. Despatxa el menjar alemany
a una mitjana de 800 ptes.

Na Lluna Dreyer és la filia de la mado
na de la Botiga d'Anides de Segona
Mà, que ha estat oberta ara fa un any
a Cala Millor.

Fa 40 anys que en Joan Melis de Sant
Llorenç des Cardessar va obrir l'Hotel
Melle a Cala Millor: 120 Uds, restaurant
i botiga. Amb 100.000 ptes. de l'herèn-

cia dels seus pares, va comprar un trast
a la vorera de mar i va començar les
obres. L'any '75 va comprar un altre solar
on va construir l'Hotel Fortuna: 18 apar-
tament de 6 Uds cadescún. Ara, al seu
73 anys, s'aixeca cada dia a les sis i
mitja, per anar a regar els tarongers i
Ilavors se'n cuida del negoci que duu el
seu fill.

Pla d'habitatge d'ERC
PER JOSEP SERRA. PRES. D'ESQUERRA REPUBLICANA-MALLORCA

La refundación del
nacionalismo



Percentetge sobre el total de la població

•Percentatge d'aspirants a soldat professional

LES DADES DE L'OFENSIVA
Menys del 3.8% dels nous soldats

professionals seran catalans o bascos.

La campanya del ministeri de befensa per
promocionar I' exèrcit professional costará
1.650 milions de pessetes

S'editaran 320.000 cartells, 2.400.000

opuscles i 300.000 adhesius

Solicituds d'ingrés a l'exèrcit professional
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L'escena, de tan habitual com és,
fastigueja, però pot servir d'intro-
ducció a un paper, com aquest, que
es pretén una mica més general. Avui
-un dia qualsevol- a una hora -qual-
sevol, concretament al matí, però tant
fa- he anat a parar a una taula de
l'Estació Marítima que hi ha a la riba
de ponent del Port d'Eivissa, al cos-
tat d'allí on atraquen les barques de
Formentera. Se m'ha acostat un cam-
brer i 1 i he demanat -textualment-
"dos cafés amb llet". Immediatament,
el cambrer m'ha respost -usant la
forma verbal imperativa- que li ho
digués en castellá. M'ha sorprès, natu-
ralment, que el cambrer no identi -
ficás el terme "café amb llet", tre-
bal I ant en un bar on l'hi deuen dema-

cinquanta vegades cada dia (com
a mínim). M'ha sorprès encara més
quan m'ha confessat que ell vivia aquí
(supós que de feia temps) i que la
seua dona era catalana, però que no
tenia cap intenció d'atendre'm en la
¡lengua d'Eivissa.

Naturalment, m'he aixecat,
empès per la descortesia d'aquesta
persona, me n'he anat -carregant els
bagatges que portava, que eren uns
quants-. I, com a conseqüència, m'he
vist empès a comentar diverses for-
mes descorteses que tenen els ciu-
tadans de parla espanyola que viuen
entre nosaltres (o que hi vénen com

La campanya en qüestió (la vérem
en un recent viatge a les comarques
de Dénia), inclou anuncis i adhesius
en català, basc i gallee (tot i que a
Galícia no hi hagi la mateixa pro-
blemática que en altres comunitats).

Això, però, no és el mes fort: Tots
els al•lots entre els 18 i 24 anys rebran
a ca seva una carta amb material de
propaganda on seis exhortará a fer el
pas i convertir-se en nous soldats de
l'exèrcit espanyol. Per fer tot això, el
Ministeri de defensa espanyol es gas-
tará ni més ni menys que 1.650 milions
de pessetes. A part del disbarat en si
de la campanya, es planteja un altre
problema: les dades de tots els al•lots
que viuen a l'Estat espanyol cauran

a turistes) per proposar-nos el canvi
de llengua.

a. "En cristiano!". Forma arcai-
ca i carpetovetónica, usada habi-
tualment per individus de cervell uni-
neurona] que ens empeny a respon-
dre en ¡latí, ¡lengua oficial -avui, enca-
ra- de l'Església católica. S'ha de dir
que, malgrat que aquesta forma es
troba en un considerable desús, enca-
ra hi ha gent que la utilitza, empe-
sa per una mena de borratxera "roji-
gualda" o per algun altre tipus de
fervor etílic.

b. "En castellano". Forma impe-
rativa, que habitual ment els seus
usuaris utilitzen sense afegir-hi cap
fórmula de cortesia, bona educació
o bones maneres de l'estil "por
favor", "si no le importa", o d'altres
que -encara que sembli mentida- té
la ¡lengua espanyola. Mostra de
mala educació molt habitual entre
els individus que no han estat edu-
cats en el context del respecte a la
cultura de la pluralitat (el meu cam-
brer d'avui de matí, per exemple).

c. "Hábleme en castellano".
Forma imperativa absurdament redu-
plicativa que demostra que l'espan-
yol és una llengua que pot ser par-
lada, cosa que ja sabem només de
sortir al carrer i d'obrir l'orella (dreta,
esquerra o les dues).

d. "Si no me habla(s) en caste-

en mans de l'empresa de publicitat
que guanya el concurs públic convo-
cat per fer l'enviament, la qual cosa
té un valor incalculable pera qualse-
vol empresa que treballi a nivell de
"marketing".

I les al•lotes? L'exèrcit professional
espanyol estará obert a les al•lotes de
la mateixa manera que als al•lots. Algu-
na cosa havia de tenir de bo, no? Tot
i aixó, aquesta "obertura" será tan sols
fictícia, perquè aquesta campanya
está dedicada tan sols als al•lots,
Defensa s'excusa dient que no dis-
posa de les dades d'elles, però si les
d'ells. Menys mal que això de l'exèr-
cit havia de reflectir una no discri-
minació de sexes...

llano, no nos vamos a entender".
Forma que demostra l'escàs bagat-
ge lingüístic i la pinxeria hispánica
de qui la utilitza. Demostra, per un
cantó, que un catalanoparlant i ell
només tenen una llengua en comú
(la seua, per descomptat) i, per l'al-
tre, que no está disposat a fer cap
esforç per entendre'n cap altra. Cons-
titueix la panacea de l'exclusivisme,
perquè exclou la comunicació en cap
altra ¡lengua -de totes les existents
al món- que no sigui la seua pròpia.
Amb aquesta casta d'individus, gene-
ralment no aconseguim entendre'ns-
hi ni tan sols parlant-los en castellà,
no cal dir-ho.

e. "Mejor en castellano". Ase-
veració absolutament indemostrable
que intenta basar-se en una suposa-
da jerarquia de I lengües, que fa que
unes siguin millors que no pas les
altres. A més de demostrar manca
d'intel.ligència, demostra els preju-
dicis extraordinaris que té la perso-
na que la utilitza, generalment pen-
sant que está fent servir una fórmu-
la perfectament adequada i educa-
da.

f. "En castellano, porque esta-
mos en España". Forma que bascu-
la entre l'imperialisme i l'indepen-
dentisme, utilitzada per espanyols
que, per un cantó, exclouen l'es-
panyolitat dels que parlam en català
(cosa que ja em sembla bé) i que,
per l'altre, pretén que la nostra socie-
tat —no espanyola- está assentada en
un territori que és seu -cosa que ja
no veig tan clara, tenint en compte
que nosaltres hi érem un caramull
de segles abans que hi venguessin

Les dades no deixen lloc a dub-
tes: tal com es veu en el  gràfic adjunt,
Catalunya té el 155% de la població
de l'Estat, mentre només aporta el 2'6%
de sol•licitats. Euskadi té el 545% de
població i només l' 117% de sol•lici-

ells. Reduïda a l'absurd (que és a l'U-
nic que pot recluir-se), aquesta fór-
mula és tan incoherent, inexacta, ina-
dequada i mancada de recursos racio-
nals com totes les altres que hem
esmentat.

El cambrer que m'ha servit d'ex-
cusa per escriure aquest paper devia
pensar que havia actuat educadament
i cortesa (fins i tot així m'ho ha dit
ell mateix). No se li ha acudit que
després del seu imperatiu "en cas-
tellano" hauria pogut utilitzar qual-
sevol forma que li donas aquesta
característica d'educació i respecte:
per exemple, "porque hace poco
que vivo en Ibiza" (hauria sét men-
tida, però ja hauria fet el fet), "por
favor" (hauria servit igual, sense dir
cap mentida), "si no le importat" (no
m'hauria sabut cap greu), "porque
no le entiendo" (hauria sét mentida,
per() també hauria pogut funcio-
nar), etcétera.

És impossible sentir gent que con-
tradiu i contravé les persones que
parlen en espanyol dient-los "En
català", "millor en catalá", "si no em
parla en català no ens entendrem",
"parlan clar i català" o "en català.
que Eivissa és Catalunya", perquè,
òbviament, qui parla dues llengües
-ni que la segona sigui l'espanyol,
amb el llast històric, mental i comu-
nicatiu que això suposa- té unaquan-
titat (i una qualitat) d'educació prou
diferent d'aquella persona que s'en-
testa a ser unilingüe pertot arreu i
que no es pot entendre a si mateixa
de cap altra manera.

I no cregueu que es tracti d'una
simple multiplicació per dos. 12

tats. Les dades es repeteixen espe-
cialment a Navarra i en menor pro-
porció a les Illes i al País Valencià.
D'aquí a uns anys, a l'exèrcit espan-
yol amb pou feina hi haurà catalans
i bascos. Idó, que vos pensàveu?.

Els Germans Vives, són els amos joves
de l'estany n. 1 de Cala Millor. Sa mare,
n'Apol.lonia Cervera, va obrir aquest
estany fa 37 anys, fou el primer del poble.

Fa 2 mesos que en Guillem Marín de
Portocristo ha creat l'empresa Gràfiques
Cala Millor. Fa publicitat per internet,
cada parell de mesos treu la revista de
publicitat en castellà i alemany, Sol
Magazine dedicada als turistes del Lle-
vant mallorquí.

Són en Joan Rojo de Lleón que regen-
ta el Bar Lleón, lloc de debat i convivència
política a Cala Millor, amb en Josep
López, Secretad General de Comissions
Obreres a la Comarca de Llevant, amb
oficines al carrer del Capità Cortés de
Manacor. Un bon lloc, aquest local on
sempre hi trobau personal interessant i
on en Joan vos parlará rastur-Ileonés
si el voleu escoltar.

Fa mig any que el DoctorAndreas Mann
d'Alemanya ha obert consulta de den-
tista al carrer de ca s'Hereu,25 de Cala
Millor. El seu telèfon és el 971587185.

Descortesia
BERNAT JOAN 1 MARÍ. PRES. D'ESQUERRA

REPUBLICANA-ILLES BALEARS I  PITIÜSES

Ofensiva del Ministeri de Defensa
a Catalunya i Euskadi

Els primers resultats al voltant dels aspirants a soldat en
el nou exèrcit professional espanyol no deixen lloc a

dubtes: d'aquí a uns anys, ni catalans i bascos formaran
part de l'exèrcit espanyol. Les solicituts provinents de

Catalunya i Euskadi són clarament inferiors als
percentatges esperats (Catalunya inclou les Illes Balears i

el País Valencià, i Euskadi inclou Navarra). Per aquest
motiu, l'exèrcit espanyol está duent una campanya en

aquests territoris per intentar reduir les diferencies ente
les diferents comunitats de l'Estat Espanyol.



CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA PLENA (XXIII) 

Darrers anys del cerimoniós: comença la total
hegemonía castellana a la península (1370-1378)

PER RICARD COLOM -TLF 964 207607

"... el desconeixement de la història pròpia és una de les causes més radicals de l'afebliment de la consciència
nacional catalana i de la seva lenta substitució per la consciència nacional espanyola. Els nostres ocupants ho
saben perfectament i, per això, és la primera cosa que han amagat, car són conscients que és alió que més els
denuncia i més posa en evidència. El factor històric és tant o més important que el factor lingüístic a l'hora de

crear o de reconstruir una consciència nacional, donat qué és la història la que més explica el per qué de la
identitat lingüística i col•lectiva d'un país".

(Catalunya, nou Estat europeu. Declaració de la Primera Convenció per la  Independència Nacional)
Fa mig any que n'Esteve Nuñez ha obert
la botiga J.E.A. 100 a Cala Millor.

Fa 6 mesos que en Salvador Cervera
ha obert la botiga Mimic Animació a
Cala Millor. Ven material festiu als hotels,
restaurants i bars de la comarca.

Fa 22 anys que n'Enric Vinyes de Bar
celona va obrir l'Apotecaria Vinyes a
Cala Millor.

Fa mig any que en Peter Mohr, d'Ale-
manya ha obert el Forn i Pastisseria
Mohr a Cala Millor.

Carrer Mallorca, 2 - 07600 S'Arenal (Mallorca)
Telf. 971 44 50 42 • 44 SO 43

Fax 971 44 SO 35  
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Ca. 1370: Després d'estudiar
a Mallorca i Lleida, el franciscà
Anselm Turmeda marxa a Bolon-
ya per estudiar Teologia.

Ramon Sibiuda, nat a Bar-
celona, autor de la Teologia nata-
ralis, llibre  que inspirará als
nacionalistes francesos Mon-
taigne i Descartes: Déu ens ha
donat dos !libres, l'un és la natu-
ra i l'altre la Bíblia.

Nova topada de 4 nobles prin-
cipatins amb el rei, car pretenien
cobrar imposicions i administrar
justícia.

1370: El comte-rei convoca
Corts a Tarragona per a consul-
tar la nació sobre la defensa con-
tra la invasió estrangera, encapça-
la la patriótica proclama amb uns
versets de Lluc 12:39: Hoc autem
scitote, quoniam si sciret pater
familias qua hora...

Segueixen les Corts valen-
cianes a Valencia i Sant Mateu:
22 furs. Reclusió dels jueus als
calls i prohibició als moros d'e-
migrar.

Moisés Salvador, jueu de Lis-
bona, testifica: "...entre los mer-
caders catalans que y pujaven e
mete ren ses robes e mercaderies
e persones hi véu En Joan Roca,
mercader de València e tots los
catalans qui eren en la dita
fusta...". Bernat Serra, notari de
València: "... alcuns mercaders
catalans entre los quals eren
Johan Roca, mercader de Valèn-

cia". Bernat de Miracle, savi en
dret de València: "... entre los
quals catalans que hi moriren hi
morí En folian Roca, jove, mer-
cader de València...", etc...

Rebrot de la pesta al Regne
valencià.

1370-1371: Corts de Mont-
blanc i Tortosa: la Convivenea
dels cavallers de Catalunya, peti-
ta noblesa (que pretén de formar
un quart braç) fa costat al rei, qui
hi obté una solució favorable al
tema.

1370-1378: Pontificat del
Gregori XI, 7é. Papa francés
consecutiu, a Avinyó.

El Papat com una "ubicrácia":
allá on sojornen d'allí el trien.

1370-1380: Part del retaule
major de la Seu de Girona, de
l'argenter valencià Pere Bernés.

1371: Mortaldat dels mit-
jans: rebrot de la Pesta Negra al
Principat.

Sequera i pesta al País Valen-
cia.

El Cerimoniós fa per enviar
una companyia de soldaders
manada pel condottiero anglès
Walter Benedit, pero) l'expedició
no arriba a Sardenya.

Llibre de Concordances, del
poeta Jac me March. Es tracta d'un
diccionari de rims, potser usat
anys a venir per Ausiás March.

1371-1378: Els genovesos
envien un gran estol en ajut d'Ar-
borea. Setge contra l'Alger català.

Finalment, una flota comanda-
da per Berenguer de Cruïlles
alça el setge.

Contactes amb els corsos filo-
catalans i amb Génova-Papa.

1.1372: Síndics forans des-
plaçats a la Cort del Cerimoniós
atenyen reivindicacions econó-
migues d'autonomia front a Ciu-
tat, privilegis, etc... Denuncien
la gestió financera dels jurats ciu-
tadans.

1372: Rebrot de la pesta al
País Valencià.

Enllestida la redacció d'una
història general, Crònica de
Sant Joan de la Penya: comença
amb referències a la Hispània
antiga, i acaba amb el Benigne
(1336).

Construcció de l'església de
sant Martí a Valencia.

La II iga anti-Trastámara pren
volada per la intervenció angle-
sa dins Castella: El Duc de Lan-
caster i Constança és proclamen
reis castellans.

Victòria castellana al combat
naval de la Rochela contraAngla-
terra, i avanç francés.

7.1372: Carestia de carn i blat
a Mallorca: la quartera de blat
se'n puja de 16-20 sous fins a 100.

27.9.1372: Poblament català
de l'Alguer.

d. 1372: Les emissions cen-
sals fetes per Ciutat són adqui-
rides per barcelonins: Barcelo-
na esdevé creditora de Ciutat.

2.1372: Quasi-ruptura a les
discussions del Gran i General
Consell mallorquí. Les autoritats
reials decideixen d'adoptar-hi
reformes i una política autorità-
ria d'imposició contra grups
oligàrquics.

La Pragmática reial autorità-
ria i antioligárquica és contesta-
da, per violar les franqueses
mallorquines.

28.4.1373: L'Infant Joan pren
muller en primeres noces, a Bar-
celona: Na Mata d'Armanhac.

1373: Joana, filia del comte-
rei, es casa també: amb el comte
Joan d'Empúries.

No qualla una intervenció
anglesa eficaç a Castella, i Por-

tugal i Navarra, vençudes, pac-
ten amb Castella, (pel Trastá-
mara).

1373-1375: Rebrot de la pesta.
1373-1421: Construcció de

l'església de Sant Lluc d'Ulde-
cona, una gran nau amb portada
lateral.

1374: Rebrot de la pesta
país valencià. Mor Francesco
Petrarca.

24.10.1374: Els jurats de
Valencia adrecen lletra als de Bar-
celona i Ciutat: "...car per tals
e semblants certificacions hom
guarda sos amics e sa nació de
prendre dan..."

1374-1375: Caresties.
1375: Atlas CataM d'Abra-

ham i Jafuda Cresques, ara a la
Biblioteca nacional de París.

Sequera, fams i mortaldat a
Mallorca.

Pesta d'infants al país valen-
cia.

PestaPesta a Barcelona, i fam a
l'Empordà.

Mor Jaume IV de Mallorca a
Sòria, n'hereta els drets sa ger-
mana Elisabet.

Lluís Frederic III de Sicília,
davant la feblesa pròpia (Sicília
es troba dividida en bàndols).
col•loca Atenes-Neopátria sota
sobirania directa dels Ceri-
moniós.

Treva anglo-francesa de Bru-
ges, on també entra Castella.

La dinastia Trastámara sa-
fiança al Tron castellà després
de signar tots la pau (França,
Anglaterra, Portugal, Aragó-
Catalunya, Nafarroa i Granada).

Tractat d'Almazán: El Ceri-
moniós, enmig la crisi económica
i l'atac oligàrquic, pacta amb
Castella. L'hereu castellà, futur
Joan 1, casa amb Elionor, filia
del Cerimoniós. D'aquest matri-
moni vindran els drets al.legats
per un Trastámara, Fernando
d'Antequera, al tron de la Con-
federació nostrada.

Corts de Lleida: El comte-rei,
desesperat per la inhibició dels
diputats, al•ludeix a la possibi-
litat que "a Catalunya no hi
hagués rei".



Fa 26 anys que en Pere Lliteres, a cu .

veiem amb la seva filia va obrir la  Cafe-
tera Mallorca a Cala Millor.

Fa 20anys que en Vicens Jimenez
regenta el Restaurant Ces Torrador a
Cala Millor. Despatxa la carn a la brasa
a una mitjana de 2000 ptes. per perso-
na.

Fa 9 mesos que la Família Bublat (mare
i fill), d'Alemanya, regenten el Restau-
rant Residència a Cala Millor. Són
especialistes en peix fumat (Ráucher-
fisch). Un lloc on se menja per una mit-
jana de 2.000 ptes. a la carta.

Fa 2 anys que n'Andreas Shering de
Frankfurt, regenta el Cocktail Bar a Cala
Millor. Un lloc on se menja per una mit-
jana de 800 ptes. Els cocktails també
tenen un preu mitjà de 800 ptes.
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És bo, segurament, que hi hagi cata-
lans cristians que siguin independen-
tistes; però no esper gran cosa de l'a-
portació a la causa que puguin fer els
catòlics. En principi, s'han de decla-
rar sotmesos (sinó no serien catòlics)
a l'autoritat del Papa de Roma, i el Papa
és per tradició espanyolista i veu de
mal ul I les reivindicacions catalanes.
Personalment, estic fatigat de veure que
L'Estel sigui una finestra dels beats
catalans. Aquest article és una forma
de protesta. És tanta la gosadia d'a-
quests beats que s'atreveixen a pro-
posar, grosso modo, que els republi-
caos renunciem als principis laics ¡que
facem un bloc amb els partidaris de la
"Catalunya cristiana o no será". Aquests
beats catalans ni tenen autoritat intel•lec-
tual ni gruix social. Jo confiï que es
desinflin un poc i que tard o d'hora se
cerquin uns altres recers.

L'exercici consisteix en fer proves
de la impossibilitat de l'existència de
Déu, ainb perspectiva sincrónica; vol-
dria dir això que els autors i textos que
es citen són col•locats a un mateix pla
temporal, com si fossin coetanis. Els
anomenats llibres sagrats, que se supo-
sa que són inspirats per Déu, palesen
contradiccions a tots els nivells. A la
Bíblia, Jahvé transforma la dona de Lot,
el just, en estatua de sal, pel simple
acte de girar-se cap enrera a mirar com
es consumia Sodoma, la seva ciutat,
amb un gran foc destructor enviat per
Déu. En Jahvé mata aquella pobre dona
que moments abans acabava de salvar.
En Jahvé desplega un joc sàdic sense
aturall amb els homes ¡les dones. En
aquest cas, la dona d'En Lot acabava
de suportar una gran prova: en un tan-
car i obrir d'ulls, tot el seu món era
destruït; hem d'imaginar que seria
semblant a la vivencia d'aquelles con-
tades persones que sobrevisqueren a
la bomba d'Hiroshima. Hem de con-
siderar el moment: Lot i la seva dona
i les filles, en una situació d'extrema
emergencia, són en una gran tensió
emocional. On treu cap la prohibició
de déu En Jahvé de que els seus pro-
tegits que fugien de les flames no es
giressin cap enrera. Perquè no? Quin
mal hi havia? Pel contrari, alió més
natural i propi és que un ésser  humà
senti una forta emoció de veure com
es crema caseva i la seva ciutat, i de
quina manera moren horriblement els
conciutadans, els veïns, els amics i els
familiars...i els innocents, per que hem
de considerar que a Sodoma hi havia
centenars d' infants, que de cap mane-
ra poden ser acusats de pecadors o d' in-
j ustos. Els teòlegs, sempre disposats a
justificar les decisions de déu En Jahvé,
miden de carregar la culpa a la dona
de Lot, per girar-se a mirar endarrere.
Pena els metges saben, i els homes jus-
tos saben, que quan es donen grans
desastres i la gent corre esvalotada, els
gestos corresponen al ritme no con-
trolat de les emocions. Com podria Déu
castigar l'emoció d'una dona - una dona
justa, per cert - sotmesa a una pressió

psicológica tan forta? Posem que Déu
hagués castigat la muller de Lot per
causa de qualque mal comportament
d'aquesta; per exemple, que empesa
per la por, no hagués anat a auxiliar a
una veinada desvalguda. Si fos estat
així, la revenja de Déu hauriaestat més
justificada.

LOGICA•. Segons les lleis de la
Lógica, Déu, tal com se'l defineix, és
una fórmula proposicional conjuntiva
la taula de veritat de la qual dóna con-
tradicció. Vegem-ho. Per una banda,
es diu "Déu és etern", "Déu és crea-
dor", "Déu és esperit". Altres atributs
de Déu són: "omnipotent", "caritatiu",
"omniscient", "ésser necessari", "per-
fecte". És contradictori, en efecte, que
un esperit creï materia, alhora que es
considera la materia com a imperfec-
te, negativa, repulsiva. O sigui, és una
contradicció afirmar que "I'Esperit
crea la materia". Igualment, és con-
tradicció afirmar que "una substancia
perfecta i suficient i necessària, engen-
dri unes altres substancies que són la
seva negació". El concepte d'esperit
no es pot definir, ni es pot assenyalar
o mostrar. S' intenta fer una descripció
per negacions successives; que l'es-
perit no és materia, que no es pot veure
ni tocar ni sentir. De manera que "espe-
rit" i "no-existent" coincideixen bas-
tant.

METAFÍSICA. "TEMPS".Aquest
Déu hauriapassat una eternitat sol amb
la seva autosuficiencia fins al moment
del primer acte de creació. Abans de
la creació de la materia, semblava com
si no existís res, ni el temps.

"DEUS SIVE NATURA", segons
Spinoza (Déu o Naturalesa). O sigui,
Déu és la totalitat d'allò existent. Penó
la tal equivalencia no és possible sota
cap concepte. Les lleis de la Natura no
s'acomoden a les lleis de Déu, ans al
contrari, les contradiuen. Els animals
i l'home, com sabem cometen actes
luxuriosos (basta veure com una mosca
vulgar, en un sol dia d'estiu, és capaç
de mantenir centenars de coits com si
res). Tota la natura vivent - animals i
plantes -es basa sobre l' impuls de repro-
ducció sense fre ni mesura. Deus, pel
contrari, es concebut com a ordre i con-
tenció.

"ELS MANAMENTS" . Els Mana-
ment dits de la Llei de Déu són una
prova concloent que no poden ser obra
de Déu. Hem de deduir que Déu En
Jahvé no pot ésser. I que, si s'hagués
la possibilitat - que no hi és - d'un déu
viable, no contrad ictori, aquest Déu no
tindria cap semblança amb el Déu de
les històries sagrades.

"ELPRIMER MANAMENT' diu
que l'home "ha d'estimar Déu per sobre
totes les coses". Els metges i els homes
justos saben que l'amor i l'odi, per si
de cas, determinen la voluntat, per() no
al revés. Es a dir, els sentiments sor-
geixen dins el cor de l'home; després
cadascú ha de mirar que pot fer res-
pecte dels seus sentiments. O sigui, per-
qué quedi absolutament clar, l'amor o

1 ' odi no poden ser manas. D' acord amb
això, el Primer Manament podria ser
esmenat tot dient, per exemple, que
"seria convenient i bo que un hom esti-
més Déu, com més millor". Llavors
l'enunciat del Manament quedaria com
a regulador de la conducta, en fórmu-
la condicional: "Aquells que estimin
molt a Déu seran recompensats, o ani-
ran al Cel, o el que sigui". També es
podrien cercar matisos per a deixar
opcions a aquells que inicialment
haguessin quedat descol•locats respecte
els seus sentiments envers Déu. Es
podria expressar qualque cosa així
com: "aquells que no estimin prou a
Déu, però segueixin amb cura les seves
lleis, també tindran possibilitats d'a-
conseguir qualque tipus de recom-
pensa bastant satisfactòria". I, finalment,
s' hauria de tenir en compte tots aquells
que són poc fets als sentimentalismes.
En aquest cas, s' hauria de fer un enun-
ciat semblant a aquest: "Tot i que no
estigueu ben disposats respecte de l'a-
mor a Déu, no us oblideu de mantenir
amb tot rigor els protocols de respec-
te i consideració en vers la majestat de
Déu". Paradoxa sartriana. L'ateu, si
resultava que Déu se Ii manifestés, s'en-
duria una sorpresa formidable, però tot
serien avantatges. On deu haver de supo-
sar que si hi ha Déu es dóna la vida
eterna. Creient i no creient tindrien una
vida eterna, de la mateixa durada, es
clan O sigui que En Blaise Pascal, quan
volia proposar una loteria de Déu, no
se' n adonava que expressava el seu res-
sentiment contra els homes, i sobretot
contra els que es mostraven feliços. Com
si "apostar per la creença en  l'existència
de Déu" pogués donar un premi infi-
nit. L'argument dels pascalians és
inconsistent; en efecte, creure o no creu-
re en Déu no és cap garantia de recom-
pensa eterna. En Pascal devia desitjar
molt que Déu ti dones una recompen-
sa per sobre els demés. Donava per
suposat que els no creients tindrien greus
perjudicis. Aquell home tan malaltís
segurament no hagués pogut suportar
la idea d'un Déu just i generós, que
donés el Cel a tots els treballadors en
massa, creients i no creients en un igual,
homes que ja havien patit l'infern de
la fábrica . "Breu resum".

"Prova primera". On diu que Déu
és un ésser perfecte ¡espiritual. Es dóna
per suposat que l'esperit és superior a
la materia. Llavors una cosa espiritual
no voldria crear la materia. Si Déu és
perfecte, a qué treu cap crear materia?

"Prova segona. Si Déu omnipotent
realment existís, Ilavors hauria de coin-
cidir amb la seva pròpia creació. Sem-
bla una contradicció insalvable que el
coneixement humà pugui conèixer les
pedres i , en canvi, no pugui conèixer
Déu, ni tan sols saber si Déu existeix
o no. O sigui, fa mal de pensar que una
cosa tan gran, omnipotent, eterna, per-
fecta, no pugui ser fàcilment conegu-
da.

"Prova tercera". On diu que Déu
existeix, i que aquest Déu-Jahvé, el

Déu històric, és creador "del Celi de
la Terra", ¡que és un déu amorós, mise-
ricordiós, fins i tot. I que també és
creador dels homes i les dones. Pea)
aquestes proposicions també suposen
la destrucció de la Lógica. Les lleis
de la biologia no tenen res a veure ni
amb l'amor, ni la pietat, ni la mise-
ricòrdia. "Germà Sol, germà llop", que
deia aquell gran místic d'Assís. Per()
la Natura es mostra absolutament fora
dels sentiments caritatius. La Biolo-
gia, sense excepcions, ensenya que es
fa una lluita inacabable per la super-
vivencia. 1 que, com va mostrar En
Darwin, sobreviuen els més forts.

"Prova quarta". Hi havia un temps
que semblava assegurada la idea d'un
Déu ordenador. I els teòlegs hi veien
un bon lloc per arrapar-s'hi. Pareixia
un bon reducte. Ho sento, però tam-
poc se salva aquesta prova clàssica.
Darrerament, la física posa bastants
d'interrogants sobre aquella concep-
ció seráfica de l'ordre de l'Univers.
Alló del "millordels móns possibles",
de Leibniz, ha fet fallida. I ja no es
poden fer més i•lusions respecte dels
camins de la Física actual. Ilya Pri-
gogine, amb audàcia, l'anomena
"Ciencia del Caos". Un Caos essen-
cial que eternament(?) es fa i es desfà.

"Prova cinquena". En Hegel vol
presentar la cosa com una mena de
"Desplegament de l'Esperit". Però si
ens atenim al Déu clàssic i als llibres
d'Història Sagrada, en un principi hi
hauria Déu i res més. En un segon
moment, seria un Déu creador junta-
ment amb una immensitat de matèria
creada, creació que encara duraria. Si
Déu existís, llavors sembla que la seva
existencia no hauria d'entrar en con-
tradicció amb I ordre lògic. Si es dona
un ordre d'un Únic Ésser Espiritual i
Perfecte, Ilavors no es pot donar un
altre moment on aquest Ésser creés
l'Univers.

"Prova sisena". Certament, la
Metafísica no és possible com a Cien-
cia. Però tal cosa nega la racionalitat
del concepte de Déu. Déu no pot ésser
descrit com a objecte de la Ciencia.
O sigui que, pròpiament, no es pot
parlar de Déu. No és raonable, en efec-
te, haver d'acceptar que un suposat
ésser omnipresent no pugui ser objec-
te de coneixement. Per un altre banda,
si no pot ser conegut, a qué treu cap
continuar parlant de Déu, tot donant
per suposat que "no podem demos-
trar ni l'existència ni la no existen-
cia de Déu.. Aquesta posició d'ag-
nosticisme, de suposada neutralitat,
és inadmissible : trenca les lleis de la
Lógica i el procediments bàsics de la
Ciencia. En Física, allò que no pot
ésser observat, no figura com a fet,
o cosa, o fenomen.. O sigui, no dis-
posem de cap mètode de coneixement
d'aquesta paraula "Déu. Llavors,
"afirmo" que si no hi ha cap via de
coneixement de Déu, tal situació
intel•lectual és equivalent a donar per
fet que Déu no existeix.

L'espera republicà

Convé deixar les coses clares: fa temps que déu no existeix
EN JOAN QUETGLES, PROFESSOR DE FILOSOFIA



En Joan Caries Fàbregues és l'amo jove
de la Peleteria Ainés a Cala Millor.

Fa 2 anys que en Sherley Rojas Yunan
di, de nació argentina i d'ascendència
vasco irlandesa, regenta la consulta
médica Yunandi a Cala Millor. El Dr.
Yumandi treballa a la zona des de fa 16
anys.

Fa 8 anys que na Manuela Binder d'A-
lemanya regenta la Perruqueria Unis-
sex Manuela a Cala Millor. La seva aju-
dant és n'Alexandra Ráder, també
lemanya.

Fa 35 anys que en Tomás Sureda de
Manacor, va obrir la Botiga Euroesport
a la barriada de son Moro de Cala Millor.
A més de botiguer, en Tomás és pintor:
pinta retrats i paisatges. En Tomás que
jugava de porter amb el son Cervera,
fou conseller del futbolista internacional
Miguel Ángel Nadal quan aquest juga-
va amb els juvenils del Manacor, II va
ensenyar a fer gols.

1 - DE SETEMBRE DE 199812

L'infernal capitalisme disposat a saquejar-ho tot
Des de tems enrera és veia que

el Japó estava molt afectat pel col.lapse
de varis països de la seva área d'in-
fluencia. Les seves empreses i bancs
patien directament aquesta crisi per
partida doble: les exportacions dels
països que havien devaluat i el cop
per a les seves inversions a aquests
països. Això agreujava la crisi que el
Japó arrossega des de feia un parell
d'anys. Ja fa temps que els centres
del capital tremolaven només de pen-
sar que passaria quan les entitats japo-
neses haguessin de retirar de mane-
ra masiva les seves inversions en bons
del Tresor americà, deixant d'aques-
ta manera els Estats Units en banca-
rrota.

A l'enfonsar-se el ien, el passat
16 de juny, la recessió se dispara al
Japó, i el diari dels patrons france-
sos, Les Echos, analitzava: "La sego-
na potencia económica del món, el
Japó s'enfonsa cada dio més en la
crisi sense que es vegi cap repunt:
lesforces polítiques han gastat el seu
crèdit, els graos grups s'acontenten,
al manco per ara amb la caiguda de
la divisa; les autoritats internacio-
nals estandesannades davant un estat
poderós, ric, amb cànons econòmics
afalagadors, i que, no obstant això,
sembla esbucar-se de manera ine-
xorable".

Aquest efecte de "forat negre" és
el que més preocupa. Per a l'Àsia, es
clar, però també per el conjunt de les
economies. Amb amenaces imme-
diates. Sobretot, amb el risc que la
davallada del ien obligui Pekín a deva-
luar el ivan i re llençar l'espiral infla-

El manteniment o dissolució de
l'Estat espanyol depèn de 4 pols prin-
cipals: Euskadi (guerrilla i autode-
terminació), Catalunya plena (eco-
nomia), Andalusia (demografia i
cultura popular dominant: vitalitat,
Madrid (poder polític, Exèrcit, capi-
tal especulatiu i geoestratégia).

Euskal herria: La lluita armada
hi és no - democrática, stalinista (no
te darrera una formació política
majoritària com l'IRA tenia el Sin
Féin -amb majoria absoluta- a l'Ei-
re del 1919-20, i a més és HB la que
obeeix ETA). Però ha provocat el
manteniment del debat d'autodeter-
minació. Madrid (PP-PSOE) no hi
pot negociar (com fa Londres amb
el Sin Féin) car tindria un efecte
dominó en Catalunya si fa no fa.

Catalunya plena: és el motor de
la economia real (productiva i expor-
tadora de l'Estat. Sense la seva espo-
liació per Madrid, l'Estat espanyol
no és pas viable (no podria "com-
prar", com fa ara, el Sud).

cionista. Ens acostam a això: Llavors,
el moviment de sortida brutal dels
inversors japonesos dels Estats Units.
Llavors Wall Street patiria un càstig
tan greu com quan els capitals afluei-
xen cap a les obligacions del Tresor
americà, la qual cosa se tradueix en
un moviment de "flight to qualuty":
prefereixen alió més segur.

El tercer perill és el més seriós:
l'enfonsament pur i simple dels grans
protagonistes financers nipons. Asfi-
xiats des de fa anys per masses de
crèdits perduts, debilitats per la cai-
guda del nikke, ara els estrangulen
les recessions asiàtiques i japonesa.
Els plans públics de salvament no
aconsegueixen res. Aquest epicentre
fa témer el pitjor.

Un professor d'economia dels
Estats Units, el senyor Galbraight, ana-
litza al crisi en els següents termes:
"Les petites accions poden tenir greus
conseqüències. Les matemàtiques
del caos, ens ensenyen que una papa-
!lona, en batre les seves ales al Bra-
sil, pot desencadenar una cadena d'es-
deveniments que provoquin un cap
de fibló a Cap Fear Ho anomenen
"l'efecte papallona ".

El 24 de març de 1997 la papa-
llona s'anomenava Alan Greemspan.
Va batre les seves ales només una vega-
da i va elevar un 025% el tipus &in-
terés.

Aleshores va començar la ines-
tabilitat dels mercats: la crisi de
Tailàndia es va produir en tres mesos.
Llavors varen caure les divises de la
cornisa asiática -Corea, Maláisia Fili-
pines i Indonesia-. També caigueren

3)Andalusia: demogràficament
dominant, tant per creixement com
per emigració arreu l'estat. Madrid
aprofita aquesta vital itat pera expro-
piarais andalusos llur cultura popu-
lar i transformar-la en galvanitza-
dor "typical spanish" o sia, un espan-
yolisme ambiental, obsessiu i pre-
conscient (flamenco diarreïtzat,
toros, etc.) que arracona les altres
llengües i cultures "no espanyoles"
(no castellanes).

4) Madrid: amb estrategs a sou
i professionals, dissenyadia reradia
el manteniment de l'Estat.

O sia: hi ha dos pols:
-L'independentista: Euskadi

trenca, Catalunya (pedra angular del
manteniment econòmic de l'Estat)
hi segueix.

-El jacobí Madrid planifica els
genocidis que ha de menester, i usa
els andalusos de carn de canó per
als seus plans.

La nostra estrategia havia de ser:
Ampliar el "Galeusca" amb tots

el ien i els dòlars de Taiwan i d'Austrá-
lia.11'índex que representa l'euro. En
realitat, hi va haver una desvalora-
ció mundial, Ilevat de la I hura ester-
lina i el dólar dels Estats Units.

Si ho miran així, la "crisi asiáti-
ca", no es va restringir a l'Àsia. Ni
els mercats descobriren de sobte
quins països concrets patien insufi-
ciencia i corrupció, que foren els temes
dels discurs del president Clinton en
Honk Kong. Al contrari, les divises
d'Àsia i de fora d'Àsia s'han mogut
amb un para•elisme sorprenent,
amb freqüència. dia a dia. Les diferen-
cies han estat de grau.

Qué és que causà aquestes diferen-
cies? Grosso modo, les divises cai-
gueren en proporció a la seva
dependència del capital americá. Les
més castigades foren les que depe-
nien de les nostres inversions, les que
tenien menys capital de residents, les
més compromeses en booms de la
construcció_ En una paraula, això fou
una crisi de l'imperi financeramericá.

És també una crisi del "consens
de Washington", aquesta doctrina de
des regulació i de mercats oberts de
capitals. Les reformes de les políti-
ques domèstiques asiátiques poden
ser neeessáries. Però no poden curar
el problema, fonamentalment, per la
nostra pròpia política, que elevà els
tipus d'interès reals i relatius.

De la mateixa manera, els amples
fluixes de capital que vengueren dels
Estats Units el 1997 l'oren causats per
l'elevació del tipus d'interès per Gre-
enspan. Les conseqüències per a l'e-
conomia productiva americana estan

els nacionalismes no espanyols.
Deixar-nos de tàctiques "acadè-

miques", i trencar l'eix jacobí recol-
zant obertament, a tots els efectes,
fins i tot , els nacionalismes anda-
lús i castellà (no - espanyols), tot
dialogant-hi a fons. L'errada del
catalanisme (tan acadèmic i tan poc
polític) és considerar "espanyols" o
"pseudoindependentistes" aquesta
nacionalismes. Jo els cree històrics,
reals i legítims, per?) encara que no
ho fossin, geoestratégicament, cal-
dria recolzar-los i fomentar-los. Els
espanyols també fomenten el seces-
sionisme valencià o illenc, l'alabés
i el navarrès, el gallee - antiportu-
gués etc. La història ens havia d'en-
senyar! !

Euskalherria és el lloc més pro-
bable per on pot esfondrar-se l" Impe-
rio". Caldria una campanya conj unta
demanant una sortida pacífica i
negociada. Cal convencer el "Movi-
ment d'Alliberament Nacional Base"
d'actuar més raonablement i

aflorant ara en un gran augment de
déficit comercial dels EUA, confor-
me cauen les exportacions i els béns
importats a bon preu envaeixen els
nostres mercats, i la caiguda de les
exportacions ens mena a frenarelcrei-
xement econòmic i a augmentar l'a-
tur. 1 aquestes conseqüències es mul-
tiplicaran si no som capaços d'actuar
de manera rápida, i en la direcció
correcta.

Entre les mesuresque aquest eco-
nomista propugna, es troben, a més
de baixar els tipus americans i altres,
l'abandonament del projecte AMI i
que els Estats Units "reconéixin el
dret fonamental de cada estat a con-
trolar l'entrada i sortida de capitals".

No són aquests els aires que cir-
culen per les institucions internacio-
nals de capital, entestades en fer el
contrari, en donar tots els drets al capi-
tal especulatiu i anular tota sobirania
nacional.

Alió que els capitalistes tenen clar
és que per a mantenir l'infernal joc
de les seves fiances especulatives, cal
saquejar fins a la fi els sectors públics
de tot el món i robar el salari direc-
te i indirecte dels treballadors. L'In-
directe, mitjançant la precariaritza-
ció i la des reglamentació, en parti-
cular, de la jornada. Dit d'altra mane-
ra, la destrucció dels convenis i la
legislació laboral_. en nom de la cre-
ació de llocs de feina i en particular
en nom de la "reducció de la jorna-
da laboral". De qualque manera, han
d'intentar que els paguem la crisi. Q

l'ere Felip i Iluades

democrática, a fi que l'espanyolis-
me quedi internacionalment en
evidència i la iniciativa política
torni als nacionalismes no espan-
yols.

A hores d'ara la majoria de la
població espanyola / espanyolitza-
da, i fins i tot l'espanyolista, vol una
negociació le pau a Euskadi. Cree
que la políti :a que duu el PNB-EAJ
és prou intel•ligent i assenyada-
ment audaç. En canvi, la de CiU sem-
bla el síndrome de l'esclau i del jueu
del getto. E i general, el naciona-
1 isme d'esqt erra s'ha quedat fossi-
itzat en els seus tics de la "guerra

freda", i cada volta té menys capa-
citat operativa (orgànic i política).
Caldria una campanya unida de tots
els grups pacifistes, nacionalistes,
de drets humans, etc..., amb un lema
contundent i sentit: "Negociació a
Euskadi. Pau i dret a decidir l'auto-
determinació a Euskadi". O quel-
com així.

Jaume Tallaferro

Copsar els nusos corredissos de l'Estat espanyol:
Imperialisme / Independentisme



Les tètriques finestres del despatx de la Brigada Social palmesana en el carrer
de la Soledat de Ciutat (al costat de Correus). En aquest indret els antifeixis-
tes mallorquins o els forasters que lluita ven per la nostra llibertat eren tortu-
rats abans de ser enviats a la pressó.

Fa 34 anys que la Família Fu llana Pomar
de sant Llorenç va comprar un solar i
va construir la Botiga Orfeu a la barria-
da de son Moro de Cala Millor.

Fa 4 mesos que n'Ayke Füllgraf d'Ale-
manya regenta el Bar Kabautermann
al carrer de s'Arenal a la barriada de
son Moro de Cala Millor. És un bar deco-
rat com si fos un barco.

Fa 7 anys que n'Antoni Galmes de Por-
tocristo regenta el Restaurant Perla del
Mar a son Moro. Un lloc on se menja
per una mitjana de 1.500 ptes. A la foto,
en Tomeu Casetes que és el cuiner.

Fa 11 anys que en Joan Garcia de Por-
tocristo regenta el Restaurant Amapola
al carrer de la Rosella de Cala Nau. Un
lloc on se menja a lacada per unes 1.500
ptes.

NO EMPRENYIS

EL MEU POBLE
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A finals del 76, a la presó de
Palma només hi havia comunis-
tes (MCI, OEC, PORE) i alguns
dels obrers detinguts en la mani-
festació que hi va haver el 12 de
Novembre. Per part del PORE
(trotsquista) restaven empreso-
nats en Ramón Molina de Dios
(Factual director del Museu d'Art
Contemporani de sa Pobla), i en
Xavier Serra i na Ma Dolors Mon-
tero. De MC1 havien tancant Isi-
dre Forteza, el representant de
l'Assemblea Democrática a Valèn-
cia. D'OEC hi érem una part de
la direcció de les illes: Josep
Capó, Jaume Obrador, M. López
Crespí, i, dels detinguts en la

L'any 1996 apareixia al mer-
cat l'obra de Francesc Ruiz, Rosa
Sanz i Jordi Solé Camardons
Història social i política de la 'len-
gua catalana, publicada per l'e-
ditorial 3 i 4 del País Valencia.

Els autors, tots tres professors
de llengua catalana amb un ampli
bagatge en el camp de la didác-
tica de la història i de la situació

manifestació del dia 12, hi roma-
nien tancats en Manuel Carrillo,
en Pere Ortega, n'Antoni López
López i na M. del Carme Gimé-
nez Ruiz.

Els companys del carrer, apro-
fitant les possibilitats que dona-
ven aquelles contradiccions del
règim -afavorir i promocionareis
partits d'ordre; detenir i silenciar
els revolucionaris-, posaren en
marxa una sèrie d'iniciatives que
al final aconseguirien treure'ns de
la presó. Na Teresa Nieto
col. laborà activament amb la cam-
panya muntada per la direcció
d'OEC que encara romania en lli-
bertat i ajudà a la l'edició d'un Os-

actual de la !lengua catalana, ens
ofereixen una història sociolin-
güística de la comunitat catala-
noparlant des dels orígens fins al
segle XX.

Tot i que el llibre está pensat,
en un principi, pera alumnes d'en-
senyament secundad, pensem
que, certament, hauria de ser de
l' interés del públic en general pre-

ter -amb les nostres fotografies-
que, aferrat per tots els carrers de
Ciutat i part forana, evidenciava
l'existència de presos polítics. Es
muntà un Comité de Solidaritat
amb els Empresonats en el qual
participaren les forces d'esquerra
(principalment els diversos grups
comunistes). L'OEC edita un
número especial de "Democracia
Proletaria" que fou repartit mas-
sivament per tot Mallorca. El PCE
(a través d'en Josep Valero, na Cata
Moragues o en Paco Garcia) ajudà
en el que pogué. En Miguel Tugo-
res del PTE, en Jesús Vives de
MCI, en Tomeu Fiol del PSAN i
membres del PCE(m-1) i l'ORT
editaren octavetes explicant la
situació dels represaliats.

Cada diumenge, gernació de
companys d'OEC i altres orga-
nitzacions venien davant la porta
d'aquell cau on romaníem tancats
a cridar consignes per l'Amnistia
i a pintar les parets demanant la
nostra immediata llibertat. El PTE,
PSAN, MCI i OEC organitzaren,
al descampat on ara hi ha el parc
del Polígon de Llevant (al final
de Ricardo Ortega), un míting amb
nombrosa participació ciutada-
na. Hi intervingueren, a favor de
l'Amnistia, en Miguel Tugores
(PTE), en Jesús Vives (MCI), en
Tomeu Fiol (PSAN) i n'Aina
Gomita (per l'OEC). La revista
"Cort", del PSI, també va parlar
de la detenció i entrada a la gar-

ocupat per la història social de la
llengua catalana, és a dir, la histò-
ria sociolingüística dels Països
Catalans.

El llibre defuig d'utilitzar llis-
tes d'autors i obres literàries, i fa,
en canvi, una recopilació sintè-
tica, pea) alhora rigorosa, dels
esdeveniments que han anat con-
figurant la realitat sociolingüís-
tica dels Països Catalans. En
aquest sentit, són d'especial
interés els textos que il•lustren
els diversos capítols del 'libre.
Així, trobem històries inventades
de persones que no han existit,
però que reflecteixen a la per-
fecció el context sociolingüístic
del període històric que s' analit-
za. És molt atractiu el personat-
ge de Laura Dalmau, ja que ens
permet reflexionar sobre quin és
el futur de la llengua catalana, el
futur de la nostra comunitat lin-
güística. Per contra, també tro-
bem les biografies i el pensament

jola. A "Última Hora" en Santi
Miró n'havia fet un parell de
reportatges: "TRES MIEMBROS
D'OIC INGRESADOS EN
PRISIÓN".

Ja dins de la presó, ens ana-
ven arribant diverses mostres de
solidaritat. Llorenç Capellà i Anto-
ni Serra havien escrit articles con-
demnant la repressió. Un grup des-
conegut, amb unes cadenes, talla
la circulació davant Cort; uns
altres militants llançaren pintura
contra l'edifici dels jutjats.

Dins la presó organitzarem un
seguit de protestes i reivindica-
cions davant la direcció. A la sala
d'estudi muntàrem diversos semi-
naris sobre història de Mallorca
i del moviment obren Record que
amb Ramon Molina (el futur his-
toriador) refrescàvem la memò-
ria en tot el que feia referència a
la fi de la revolució d'Octubre en
mans de la burocracia estalinis-
ta. Sovint cantàvem tot el reper-
tori de Raimon i Lluís Llach.
Cents de vegades, "l'Estaca", "Al
vent", "D'un temps, d'un país".
També "Qué voten aquesta gent
que truquen de matinada" de na
M. del Mar Bonet. I les més cone-
gudes cançons republicanes de la
guerra civil ("Puente de los fran-
ceses", l'himne del Quinto Regi-
miento, "A les barricades" de la
CNT, les marxes de les Brigades
Internacionals).

Miguel López Crespí.

de personatges tan significatius
des del punt de vista sociolin-
güística com Baldiri Reixac o
Cristófor Despuig, un tortosí que
en el segle XVI defensava la uni-
tat lingüística de la llengua cata-
lana i que advertia ja del perill,
aleshores més hipotètic que real,
d'assimilació lingüística i políti-
ca que podia patir el nostre país
(els nostres països) per la pres-
sió de la llengua castellana i de
Castella (una Castella que esta-
va creant l'Espanya uniforme i
uniformadora que després hem
patit).

En definitiva, una obra inte-
ressantíssima i amena per conèi-
xer la història social i lingüísti-
ca dels nostres Països Catalans,
una història realment nacional que
ens permet tenir arguments per
defensar un futur per a la nostra
comunitat lingüística.

Pere Mayans Balcells

HISTORIA D'UNA FOTOGRAFIA

La Policia Política Franquista contra els Antifeixistes mallorquins

Histinia social i política de la llengua catalana: un llibre per
conèixer la nostra història com a comunitat lingüística



Fa 10 anys que en Joan Moragues de
Santa Margalida, regenta la Cafeteria
Es Passeig a sa Coma.

Fa 4 mesos que la Família Rueda regen-
ta el Restaurant Rueda a sa Coma. Des-
patxen menús a 850 ptes.

LA CULTURA A MALLORCA

Dos-cents premis literaris dedicats a Sa Pobla
Mallorca: venuda per una
burgesia inculta i egoista a les
multinacionals europees

De primer cal dir que els dos-
cents catorze premis guanyats al
Principat, València, les Illes, la resta
de l'Estat espanyol, l'Alguer, França
i Itàlia han servit en tot moment
per posar ben alt el nom de sa Pobla.
A totes les entrevistes, fos pels dia-
ris, per la ràdio o la televisió, sem-
pre he procurat deixar perfectament
explicada la influéncia decisivaque
la vida pagesa d'abans del turisme
significà en la meya formació com
a escriptor. S'ha de tenir en comp-
te que la majoria d'autors moderns
de les Balears, els noms més impor-
tants de la nostra cultura (Llorenç
Capellà, Miguel Ferrà Martorell,
Antoni Serra, Gabriel Janer Mani-
la, Antónia Vicenl, etc) són homes
que ens hem format abans de l'a-
nihi I ació de Mallorca, venuda per
una burgesia inculta i egoista a les
multinacionals europees. Una
época, no tan llunyana, on potser
no hi havia tants de diners ni tants
de cotxes, pe i en la qual la llen-
gua, les cançons populars, les tra-
dicions i costums més vius i arre-
lats de la terra es conservaven amb
amor fora mida. Els homes i dones
de sa marjal no tenien carrera, no
havien anat a la universitat, p‘')
eren més cultes, feren molt m.
per la defensa de la nostra història
i senyes d'identitat que tot aquest
exèrcit actual de graduats que
només tenen al cap el número del
compte corrent i la marca d'au-
tomóbi I nou que surt per la televi-
sió. Foren aquells homes (els nos-
tres padrins, els pares) qui realment
ens educaren en l'amor per la terra.

Són les fortes arrels pobleres,
sens cap mena de dubte, les
que han ajudat a obtenir
aquest récord històric de
premis literaris: dos-cents
catorze

Per tant, aquell alè vital que
tenia sa Pobla els anys quaranta i

cinquanta ben entrats els seixanta-
fou decisiu en la meya formació,
i són les fortes arrels pobleres, sens
cap mena de dubte, les que han
ajudat a obtenir aquest récord
històric de premis literaris: dos-
cents catorze. A vegades els amics
m'ho diuen, mig en bromes mig
de bon de veres: aviat t'haurem de
fer un monument. Però jo no sóc
home de monuments. Bonesbenei-
tures! L'únic que m'importa és la

feina ben feta. Tota la resta són
històries. D'enlá l'any 1973, quan
vaig obtenir el premi de Narrati-
va Ciutat de Manacor i el Ciutat
de Palma de Teatre (1974), no ni
ha hagut ni un any sense que altre
guardons hagin arribat des dels
indrets més allunyats que hom
pugui imaginar. A hores d'ara ja
no sabria dir quin dels premis ha
estat més decisiu per a enfortir la
meya vocació. Malgrat que sem-
pre recordis els primers com els
que vertaderament t'impulsaren a
continuar en la tasca. A partir dels
anys vuitanta -concretament des
del 1983- la cosa s'ha anat com-
plicant de tal manera que moltes
vegades els honors han compare-
gut de dos en dos, més tard de tres
en tres i darrerament de quatre en

quatre. Una bogeria! Cree que
foren importants, entre d'altres, els
premis de narrativa JOANOT
MARTORELL, JOAN FUSTER,
SERRA I MORET DE LA GENE-
RALITAT DE CATALUNYA,
POMPEU FABRA, CIUTAT DE
PALMA, CIUTAT DE
VALÈNCIA, EL PREMI ESTA-
TAL DE LITERATURA CAMI-
LO JOSÉ CELA... En teatre, els
Premis BORN, de Ciutadella, el

CIUTAT DE GRANOLLERS, el
PREMI ESTATAL CARLES
ARNICHES, el del CONSELL
INSULAR DE MALLORCA i el
CIUTAT D'ALCOI. En poesía
resaltaria -per no allargar-me
massa- el PRINCIPAT D'ANDO-
RRA (tres vegades), MIQUEL
MARTÍ I POL, MARIÀ
MANENT, RAMON MUNTAN-
YOLA, CIUTAT DE VALENCIA,
GABRIEL FERRATER, JOAN
SALVAT PAPASSEIT, el PREMI
INTERNACIONAL DE POESIA
ANTONIO MACHADO que es
lliura a París, entre molts d'altres.
La llista es podria fer més llarga,
però cree que ja n'hi ha abastament
per a evidenciar on pot arribar la
constància poblera quan es pro-
posa assolir una fita.

Sovint, quatre babaus fills de
bona família -d'aquests als
quals els han donat les sopes
fetes- parlen de no se sap
quines "essències superiors"
a l'hora d'escriure, com si el
treball literari fos un do
vingut del cel que només
posseeixen quatre elegits

Hem començat parlant de la
importància cabdal que sa Pobla
ha tengut en la meya formació
personal. I de com han estat els
oblidats homes i dones de sa mar-
jal els qui -amb el seu exemple
en servar la nostra llengua- m'han
ajudat a obtenir els dos-cents
catorze premis literaris que jo
he dedicat sempre al seu record.
La tenacitat en la feina, no clau-
dicar en cap moment malgrat les
dificultats siguin grosses i parei-
xin insuperables, és la primera
II içó que vaig treure dels poblers.
Sovint, quatre babaus fills de
bona família -d'aquests als quals
els han donat les sopes fetes- par-
len de no se sap quines "essèn-
cies superiors" a l'hora d'es-
criure, com si el treball literari
fos un do vingut del cel que
només posseeixen quatre elegits.
Pea) en la literatura passa ben
igual que en qualsevol feina: no
hi ha "inspiració" que valgui.
Hom s'ha d'arromangar i posar
colzes damunt la taula. Els lli-
bres, les novelles, les obres de
teatre, no surten per encanteri
del teu cervell. T'hi has de posar,
com un pagès que s'aixeca amb
la sortida del sol, fins que es pon
ben entrada l'horabaixa. "De la
feina surt el profit", deia el padrí
Rafel Crespí Pons "Verdera i els
vellets del carrer Muntanya on
vaig viure fins l'adolescència. El
treball i res més que el treball
continuat és el secret real dels
dos-cents catorze guardons lite-
raris dedicats a sa Pobla i els
poblers.

(Miguel López Crespí)

L'any 1987 el President Jeroní Albertí lliurava la máxima distinció teatral del
Consell Insular de Mallorca a l'escriptor de sa Pobla Miguel López Crespí

Fa 9 anys que en Joan Rodríguez de
Portocristo regenta la Cafeteria Bri-
tannla a sa Coma. Un lloc on se menja
a la carta per unes 2000 ptes. També
regenta el Pup Buccaneer a Cala Millor.

Fa 34 anys que na Margalida Mairata
de sant Joan regenta la Peixeteria de
Vilafranca. Un una furgoneta va a ven-
dre peix a son Carné, son Cervera, sant
Llorenç, Ariany, Maria i sant Joan.
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Desdejunar a cal lleó
El lleó havia fet anunciar que

convidava tots els animals a un des-
dejuni. A l'hora acordada anaren
arribant l'un darrera l'altre i el  lleó
els indicava a cadascú om empinar-
se. La guineu arribà al final, i,
llençant un cop d'u I I al seu voltant,
s'adonà amb paor que el sostre de
l'indret on eren asseguts es troba-
va fet de despulles.

-O rei poderós -féu la rabosa
amb una reverència al lleó- em per-

mets de cantar-te una cançó?
El lleó assentí.
-T'ho prec, será un goig d'es-

coltar-te.
- vosaltres, amics meus -con-

tinuà al guitila tot adreçant-se als
altres animals- m'acompanyareu?

-De bona gana cantarem amb
tu- li respongueren tots alhora.

-I dones, escolteu -feu la rabo-
sa; i cantirol.letjá "allò que hom
albira a dalt, avall prest hom pre-

para".
El lleó clogué els ulls compla-

gut, tot batent beatament la seva pota;
els animals, per contra, s'adonaren
com la guineu guaitava cap amunt.
Aixecaren també el cap i descobri-
ren el sostre de despulles i tremo-
laren eriçats. "Aqueixos animals
tumbé foren convidats a desdeju-
nar a cal lleó -pensaren- i guaita
com finiren. El lleó els mata i els
estossinà

Llavors començaren a retirar-
se discretament. Bressolat pel cant
de la rabosa, el lleó no s'adoná de

res fins que hi hagué un silenci, obrí
els ulls i s'adonà que s'havia que-
dat tot sol i no albirà sinó la guineu
allà lluny fugint. Aquesta aplegà tot
seguit tots els animals i acabà així
sa cançó: -"Hom no deu creure als
poderosos. Si prenen un tarannà
benigne, només és pera pmpi pro-
fit".

(Llegendes i Contes - Contes
Jueus, Gründ, París 1986).

Hom no deu creure Espanya ni
els espanyols. Quan deixen d'insultar
els catalans sols és per propi pro-
fit.



Els paranys de l'independentisme
Des de fa temps, aquells que ens conside-

rem nacionalistes, venim observant diverses
actituds, comportaments i falsedats dins del
Moviment d'Alliberament Nacional Català
(MANC).

Es tracta d'una reflexió teórica sobre l'e-
volució del carácter, dels hàbits i de la classe
d'independentisme que volem.

La primera apreciació, és del carácter, la
manca de carácter en els líders i polítics de l'in-
dependentisme català. La segona és la dels mals
hàbits de molts dels integrants del moviment
independentista. El tercer es el de les false-
dats, enganys manca de sentit unitari, dels
Messies del M.A.N.C.

Tots sabem que el carácter català está des-
viat. La implantació de vells i equivocats mites,
com el seny, o el d'aspirar a una Catalunya
Gran (només parlant del Principat), dins de
l'Estat espanyol, o aquel] que justifica els com-
plexos dels catalans: la derrota, la covardia
i la sensació botiguera.

Francesc Maca deia sovint: El seny, si no
va acompanyat d'una ferma voluntat de com-
bat, només serveix per tapar covardies.

Queda molt clar que la por ens ha cegat.
Aquesta por queda reflectida en les actituds
d'alguns partits parlamentaris independentis-
tes i la sensació que som un poble messell.
Aquesta por no ha impedit que l'independen-
tisme hagi aprofundit en el carácter i en unes
línies d'acció i de combat que ens portin a una
transició democrática cap a la independencia.

Des del nacionalisme polítics i intel•lec-
mal que busca l'encaix dels Països Catalans en
l'estat unitari, se'ns ha inoculat un sentiment
de vassallatge. Molts pensen que Espanya és
gran i eterna i que nosaltres, els catalans del
continent i de les illes, uns desemparats escan-
yapobres que canviem d'idioma per no fermalbé
la convivencia i acceptem de bona gana la  into-
lerància d'aquells que ens xiulen, ens menys-
preen per parlar una llengua vernacle o que
redacten llargues esmenes a una migrada llei
de normalització lingüística.

Tot això ha fet que perdem la confiança en
nosaltres mateixos, que acceptem que la nos-
tra història está lligada als país veí (Castella),
quan está lligada més que res per eternes gue-
rres que no sempre han guanyat ells. Que les
actituds combatives són exclusives dels nos-
tres veïns bascos, el comportament dels quals
no té res a veure amb nosaltres, per molt que

La simbologia pròpia dels catalans ha d'ésserpres-
ent a qualsevol manifestació nacionalista

alguns vulguin importar cap aquí el sentiment
abertzale (patriota).

Els hàbits de molts pseudoindependen-
tistes són tres: La desídia, la drogaaddicció
i la manca d'uns objectius realistes.

La desidia, ve representada per la manca
de formació histórico social i política de la rea-
litat catalana. Aquesta mancança fa que molts
es recolzin en vells mites, o la pretesa idea de
revolucions socials mancades d'una base pro-
letaria catalana, -degut a que majoritàriament
el proletariat és espanyol-.

Aquesta manca de formació es tradueix en
l'engany i la perversió de les paraules com auto-
govern, autonomia, l'encaix, el model ése! Que-
bec i no la Padánia, hem de pactar El pactis-
me, aquesta virtut mal entesa del nostre poble
i el mal ús dels símbols propis com la senye-
ra utilitzada en qualsevol paradeta de fira, etc.

Deia en Manuel Cruells, autor i cronista
de l'independentisme d'avant i post guerra: Sem-
pre és una crisi de valors, un trencament evo-
lutiu de generacions, el que provoca les falli-
des col•lectives. Una generació que no crei,
que no realitzi o que ho faci malament, pro-
voca un desequilibri, unes mancances de gra-
vetar en la continuïtat histórica dels pobles.
Hi ha generacions que fan història i n'hi ha
d'altres que la desfan.

La drogaaddicció és el segon mal. Moltes
persones m'acusaran d'alarmista, per?) aques-
ta és la realitat de molts dels nostres joves. Per
a ells, el posicionament alternatiu a la socie-
tat és el consum d'herbes aromátiques, pro-
ductes psicotrópics i fer el gamarús a qualse-
vol concert. Les drogues són un greu proble-
ma i si no, observeu que ha passat a l'inde-
pendentisme base en poblacions tan combad-
ves com Hernani.

El tercer mal és la manca d'objectius rea-
listes per difondre el fet de la cultura inde-
pendentista: donar a conéixer la història de Cata-
lunya plena, explicar l'espoli econòmic que
patim, l'abandonament de la nostra llengua per
una pretesa cortesia envers els nostres  inva-
sors. L'assoliment de fites puntuals com la cre-
ació d'una nova Crida o d'una Plataforma lin-
güística forta. Un independentisme unitari ser-
viria sens dubte per avivar la consciencia
nacional adormida, dogmática i recolzada en
el vassallatge polític. Calen altres idees, abres
formes i una constància fora d'actituds perso-
nalistes. Cal treballar per crear un indepen-
dentisme seriós, format per una ampla base
social.

La meya proposta és la que segueix:
1.- Acceptació que la nació catalana s'es-

tén des de les Corberes del Segura a Salses i
de Fraga a Menorca.

2.-Difondre clarament l'ideal nacionalista
arreu de totes les nostres contrades utilitzant
per això tots els mitjans i especialment les noves
tecnologies que tenim a l'abast.

3.- Formació de quadres dirigents inde-
pendentistes, a traves de trobades, universitats
d'estiu i formació continuada.

4.- Ensenyar la nostra història que ha estat
tergiversada, manipulada, retallada i amaga-
da per l'Estat espanyol.

5.- Fer un front en pro de la integració dels
immigrants a fi que se sentin dels nostres. que
sentin la catalanitat com a cosa pròpia. També
hem de tenir un ferm rebuig als colonitzadors.

6.- Fer un front en contra de la drogaad-
dicció i de la seva repercussió com a negoci
dins del M.N.A.C.

7.- Recolzar aquells partits polítics, orga-
nitzacions i entitats que declarin que estaran
disposats a realitzar un plebiscit en pro de la
reunificació i independencia de la nació cata-
lana.12

Rafel Moreno

¿PARLARÁ CATALÀ?
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Fa 22 anys que en Justo Pérez és l'au-
xiliar de l'Apotecaria de sant Llorenç

des Cardassar.

N'Eva Azon, de Barcelona fa els mer-

cats de sant Llorenç, Binissalem, la Coló-
nia ven làmines i regals.

Fa 38 anys que en Francesc Amengua l

d'Alaró regenta la Botiga Novetat
Miquela al seu poble. Fa de marxando

a molts de pobles de Mallorca.
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En Tomeu Artigues, sabater de Vilafranca

fa 40 anys que fa mercats. Van Pica-
fort, a Petra, a sant Llorenç, a Porre-

res_



ANUNCIAU-VOS DE FRANC A l'113211

Nom 	 DM 	

Cognoms 	 Tel. 	

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

Ompliu aquest cupó i enviau-lo a:
1°11111111:111. Apartat de Correus 124. 07600 S'Arenal de Mallorca
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Llog per des apartament a Pal-
manova. Es 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

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

Cediria amarrament al club nátt-
tic s'Arenal a canvi de compar-
tir barca de pesca esportiva. Tlf.
971 74 05 25.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb coneixe-
ments de cuina. Demanau per en
Lluís. Tel. 604790.

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

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

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

Cero 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. des-
plaçament per tot Mallorca. Tel.
203239

Pneumàtics Son Ferriol. Equilibrat
de rocíes, canvi de rodes i pegats,
alineament de direccions assis-
tida per ordinador. Avda. del Cid,
73. Tel. 427553. Son Ferriol.

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

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

Cerc feina de representant d'arts
gràfiques o comercial de publici-
tat. Tel. 297667.

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

Es passen treballs a máquina i
per ordinador. Netedat i rapide-
sa. Tel. 771005.

Televisors, vídeos, ràdio-casset
-les, els arreglam. Electrónica J.

Garcies. C/ Francesc Frontera, 10.
Tel. 264335. Coll d'en Rabassa.

Gabinet de Psicologia. Neurosis,
trastorns de carácter, psicotera-
pia infantil, depressió. Tel. 427193.

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 clas-
ses d'EGB. Tel. 677727.

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

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

Als Països Catalans es fa molt
bona música! M'agrada, paró, en
especial la que surt de Mallorca
a càrrec d'en Tomeu Penya. Inde-
pendentistes, si somnieu en una
nació lliure plena de música cata-
lana i de vibracions nostres, es-
criviu-me: Francesc Bujet. Pas-
seig del Migdia, 32-2-3-17200
Palafrugell.

Ens agradaria cartejar-nos amb
i al•lotes que com nosal-

tres estiguin penjats/penjades per
Lax'n 'busto i que defensin la nos-
tra llengua. Raquel Llagostera
Costa. Gardènia, 4-08880 Cuba-
nas.

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

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

Hola! Som una al-lota felanitxe-
ra. Som molt independentista, i
estic boja pels Sau, pels Ocults
i pels Pets. Segur que si m'es-
criviu 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 seves necessitats. Per entre-
vista podeu escriure a n'En Car-
ies. C/ Reis Cató-lics,31-07008
Ciutat de Mallor-ca.

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

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

Jove de 29 anys, fadrí, amb estu-
dis universitaris, agradós i simpa-
tic, desitjaria conèixer allota for-
mal 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 ciéncies polítiques
de 26 anys. Som independen-
tista andalusí i m'agradaria man-
tenir correspondencia amb inde-
pendentistes catalans. Antonio.
Apartat 74 Sant Fernando
(Cádis).

Hola! Soc un noi de 12 anys. En
die Josep i soc del Barça. m'a-
grada el futbol i el bàsquet. Vol-
dria cartejar-me amb alguna per-
sona. Sóc català. Escriviu-me.
Josep Chillida. C/ la Bassa, 23
43530 Alcanar (Tarragona).

Hola, Em dic Raquel i tenc 14
anys. Tenc ganes d'escriure'm
amb gent de 14 a 16 anys. Si
vols escriure'm... Raquel Gonzá-
lez-C/ Ansel Calvé, 13, 1 g 31'-
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona).

Som un jove de 24 anys, fadrí,
cansat d'espanyolistes monàr-
quiques. Vull cartejar-me amb
al.lotes independentistes d'entre
20-28 anys. Som simpàtic, ide-
alista, seriós en temes de pare-
lla i català. Prometo respondre.
La meya adreça és: Miguel Angel
Rodriguez; Pl. Poeta Juan Bos-
cán, 4-4c; 18013 Granada (Anda-
lusia).

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

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

Es passen treballs per ordina-
dor. Perfecció, netedat i rapide-
sa. Interessats trucar al tlf.
474404.

Atenció: administrativa cerca
amigues i amics per a sortides,
excursions, i a l'estiu anar a la

platja. Bústia Postal 1400-07080
Ciutat.

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

COMUNICATS
La Generalitat de Catalunya ofe-
reix a entitats i de franc 'libres, fulle-
tons i material informàtic sobre la
nostra història nacional. Per
rebre'ls, cal enviar una sol.licitud
a la Generalitat fent esment de
l'entitat, adreça, telèfon, l'ús que
hom en pensa fer i el nom com-
plet del quita la petició amb la sig-
natura i segell de l'entitat. Molt indi-
cat pera professors d'història, cien-
cias socials, català, centres d'en-
se-nyament, biblioteques...

Si vols rebre la revista L'ILLA gra-
tis, la pots demanar a Edicions
Bromera, Polígon Industrial,
46600 Alzira. Tel. 96-2402254

Per a tots aquells i aquelles que
vulguin lluitar contra l'invasor,
contra els traidors, contra l'ex-
plotació obrera, i per una terra lliu-
re i catalana, els Maulets tenim
obert l'apartat de correus 349 C.P.
43480 de Salou (Tarragona), per
a qualsevol informació o col-babo

-ració contra l'ocupant.

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

Si voleu rebre 'libres en català gra-
tuïts sobre diferents temes d'ac-
tualitat, socials o teològics, sols
us cal escriure a Cristianisme i
Justícia, carrer Roger de Llúria,
13, Barcelona 08010,0 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 Carreres, 11,
08206 Sabadell. Tel. (93) 7262
918.

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

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

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

El Consell Nacional Català ofe-
reix diversos llibres, gratuïtament,
a tot aquell que els els demani,
al voltant dels drets i història de
la comuna patria catalana. Podeu
escriure a l'Apartat 15.071 de
Barce-lona-08080.

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

Estam interessats en un intercanvi
cultural amb persones i institucions

deis Paisos Catalans que desit-
gin informar-nos sobre el passat
i el present del dits països i esti-
guin interessats en qüestions vin-
culades a l'Argentina. Escriviu-nos
a: Baigorria 1337 .200 Rosario-
Argentina.

Acció Cultural del País Valencia
i el Bloc Jaume I ja és a Internet.
Si voleu intercanviar propostes
d'acció i Iluita, o informar d'acti-
vitats, etc., podeu connectar:
ACPV @v1c.servicom-es

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

Subscripcions gratis a cómics en
català per a nins de 6 a 10 anys.
"El Llaüt de Xàbia" -Apartat 53-
Xàbia 03730 Patrocinat pel Mag-
nífic Ajuntament de Xàbia.

Cursos gratuïts de llengua anda-
lusa. Podeu adreçar-vos a: LLEN-
GUA (Enseniansa a Dittansia
dala Yenwa Andalussa) P. Pedro
Romana, 1-4-2-14007 Còrdova.

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

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

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

Lluita, la revista de l'indepen-
dentisme valencia és a Internet:
http: //www. estelnet. conV/Ilui-
ta.

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

Oferim de franc cursos bíblics i
subscripcions a revistes cristia-
nes en català: Ajuda Evangélica
dels Països Catalans. Apt. de
Correus 1.022. 12995 Castelló.
Tlf. (964) 207607.

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

Pintors, escultors, fotògrafs, etc.,
interessats en exposar les seves
obres, així com gent interessa-
da en comprar o simplement en
visitar l'exposició del moment,
podeu passar pel Café es Museu.
Carrer Guillem Timoner, 10-Fela-
nitx.

Atots els menorquins que Iluiten
per l'alliberament i reunificació
nacional, si voleu rebre informació
sobre el Partit per la Inde-
pendencia (PI) i de la seva bran-
ca juvenil. Joves independentis-
tes dels Països Catalans. Escri-
viu a: Maür-Ruben Vinent. Carrer
dels Frares,49. Cat-07701

Motos
Salom

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

Maó.Menorca.

Animo a tots els independentis-
tes de 1s Illes i de la resta dels
Països Catalans que solen anar
a les festes de Menorca per l'es-
tiu a que ajudin, a més de beure
pomada, a fomentar la cons-
ciencia nacional. Porteu tots el
mocador independentista al coll.

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

Els nacionalistas interessats per
un sistema d'intercanvi cultural
i turisme alternatiu per a nacions
sense estat, podeu informar-vos
a: TurismeAlternatiu: Bústia Pos-
tal 1.171 Castelló 12005. Es trac-
ta d'un sistema de Ilarga trajec-
tória provada arreu del món, molt
adabtable i econòmic.

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

Necessitam persones amb idees
i ganes de tirar endavant la nos-
tra llengua i la nostra cultura.
Associació la Brúxola. Tlf. 93
4353323.

Coleccionau Fanzines? Voleu
saber que fan els/les indepen-
dentistes del Tarragonès? Subs-
criviu-vos al Butlletí del Col.lec-
tiu independentista "El Timbaler
de Bruc". Per 600 peles el rebreu
cada dos mesos durant un any.
Bústia Postal, 7- 43893 Altaf u-
Ila.

Si us interessen les Ilengues
minoritzades de més a prop,
adreçeuvos a: Llengües Vives.
Bústia Postal 5224/08008 Bar-
celona.

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

Coleccionista d'adhesius compra,
camvia, recolleix material des-
guerra revolucionaria o inde-
pendentista. Coleccionisme
I.S.G. Bústia Postal, 135-48980
Santurzi-Biskaia.

BORSA DEL
MOTOR

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

Comparia cotxe molt econòmic al
contat. Tlf. 121123.

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

VENDES

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

IR E.	 II=» neln
Quan hagis llega aquest
periòdic, si no en fas la

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

EL PAÍS HO NECESSITA



Concert per a quatre
guitarrons

Lo sent Tófol i es meu
conco

No parlen mai castellà

Perquè es llengua forastera

No es volen contaminar.

Recorden que temps enrera

Els volien humiliar

Perquè no eren prou cultes

No parlaven en cristià.

Per encalçar na Tonina

Es vespre dins es favar,

De ben poc mos serviria,

Tófol un altre parlar.

Lo sent Tófol i es meu
conco,

No parlen mai castellá.

Perquè és llengua
forastera,

No es volen contaminar.

Si baratain s'idioma.

És parell no mos creurà,

Conco, paraules estranyes,

Ses mules no entendran.

Orgull de poble ells senten,

Parlen com els
avantpassats,

Per moltes fites
històriques,

Tenen sa raó dins ses mans,

Lo sent Tófol i es meu
conco,

No parlen mai castellà,

Perquè és llengua forastera

No és volen contaminar.

Agraït a lo Sen, i mon
conco

Aquesta cançó puc cantar,

No és en I lengua forastera,

No és tampoc en castellà.

Calicó de Almayurga.11

SERVEI OFICIAL

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

Apartat de Correus 94.227 - 08080 Barcelona

CAN TITO RESTAURANT
PEIXOS I MARISCS FRESCS

CUINA MALLORQUINA

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

Jove patriota:

* Per un nacionalisme pur, sense dogmatismes.
* Per defensar la nostra identitat.
* Per la plena integració de la immigració.
* Per una revolució cultural i pedagógica.
* Per un rebuig ferm als atacs anticatalans.
* Per una Catalunya lliure i catalana.
* Per la Catalunya que tu somies.

O SERVIAUTO
OPEL ARENAL S.A.

.S-

CIPEL

TENNIS
SON RIGO

Tennis

Futbol-sala
Hándbol
Petanca
Cir. footing

Squash
Volei

Tennis taula
Gimnás

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

77 os ARAGON
ENVELATS BALCÓ - TERRACA - CAPOTES-
ENVELATS PLANS - COBERTORS PISCINA -

LONES - TREBALLS A MIDA

Aragó, 112 - baixos
Tolóion 27 01 00
	

07008 Palma de Mallorca
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EL CATALA
as'empreses!

La 'lengua catalana encara no és una Ilengua normal.
den, reclamar sovinr a les admimstracions -stacals que la
ii .espectessin a les tanalanes que la promoguessin, pecó eirtara
és la vrápin luciera« catalana la que :é la major respomabilirat

en defensa la nostra Ilengua. a societat catalana sorn uats
«ares I a,

Jr dels ambits «ri 1. taJstra llengua encara no ha assolit
normalitat és e. rnón de tes empreses.1 els/les wnsumidors/es
hi temar Inolt a dir. La legislació vigent ens permei. exigir ele
noscres drets colilectius en defensa de la Ilengua que
ens cara(terimi roma pohle De res nc ens serveix la legislació

si els/les consumidor - no demanem e, que ens pertoca. La
darrera respons.bilita , és nostra
Pen aixá, la Plataforma per la Llengua er dernau.
que:
exigeixis ei rel "Jai a consumidoi a les ...Treses
de discribucie

demanis 1,1 oduetes etiquetat, en la nostra 'lengua
protebtu, a les gl dr15 empt eses ot oductores que
sisteinattc...,,,it es rieguen a evquetar er catala discriminen

arxi la 'lengua

demanis la r etolació en catala outt a nivel' em.ern
intern, i resporiguis la publicirai gratuita demanant que te

la trametin en Latalá

demanis els prospectes o instruccions en la teva Ilengua
El catala, no és una llengua inferir). a cap altra, però

per a fer yak- els seus drets és necessari que reclarnem
la beva presenra amb aquesce , altres iniciatives que
vulgis portar a terme.

Si et vols comprormarre com a consumidor/a er la defensa

de la !lengua pote col-laborar mes intensament en les

camoanrs qut desenvolupa la riataforma -warrant de

complementa, res 1 de substituir, 17. pressiO coci2i

que betn d'exigir t. oir a onsumidors i
consumidores

PLATA
FORMA
PER LA
LLENGUA

,n• d> sf";

Dimarts
tancat

alA are

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

(Poema sobre els
assassinats del
franquisme)

Vosaltres, els morts, condemneu
La Vida
I la joventut.
Vosaltres, els jutges, voleo
Prive, tan sols de viure.
I el meclestí viu malgrat vosaltres,
Inaugura un procés insobornable
On vosaltres sereu jutjats.
Vosaltres, els botxins, arrenqueu,
Com ocellots Afamats de rapinya,
Els òrgans i els membres que han d'obrar
I acariciar les esperances cobejades.
Descarregueu, ara, la vostra ràbia!
Brega inútil i suïcida:
Construir dics innobles d'escombriaires,
Tallar arbrets que han de créixer a les ribes,
no poder mai estroncar les deus d'aigua clara.
I amb tot,
Amb tot el vostre fracàs i la vostra desfeta,
Amb tot el que tinc i estimo, amb tot,
Amb tota la joia de viure i caminar endavant,
Amb tot, la mort.
La mort per a mi.
La més injusta de les sentències.
La més bestial de les venjances.

(recollit a Barcelona, per via oral) 12

RESTAURANTE 

€09a,
nto  

c/ Barranc, 20 • Tel. 40 18 58 • Génova

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

Porcella rostida • Escaldums • Carn Torrada

Camí Vell de Sineu. km 5 • Tel. 42 87 12
STIostalot

Automòbils
PLA DE NA TESA

Compra i venda de vehicles

C/ Weyler, 12 • Tel. i fax 60 04 45 Pla de «Na Tesa

1" DE SETEMBRE DE 1998
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La revolta
de les xinxes
MIGUEL ÁNGEL

RODRÍGUEZ I FERNÁNDEZ

Aquests espanyolets i els seus esclaus ja no
saben que empescar-se per a intentar fer-nos pair
això d'Espanya sense que ens faci mal de panxa.

Ara, els ninots del Partit Nacionalista (espan-
yol?) Basc (PNB) i Convergencia Democrática de
la Comunitat Autónoma Espanyolíssima de Cata-
lunya (CDC) s'han pres uns cafetets a Barcelona
i, en un deliri d'apassionat enamorament espan-
yolista, s 'han empassat unes píndoles de Viagra i
han tret a passejar el seu Cetme viril per la Penín-
sula. Ens ho han ficat tot, i sense donar-nos temps
a posar-nos la vaselina. I és que, d'un dia per a
I 'altre, s'han tret de la mànega el projecte d'un
estat espanyol confederal. Ai, que dolor!, esqueix
anal i sense anestèsia. I jo amb aquests pels!

Als gallees del BNG no els ataco perquè crec
que hi han anat amb les millors intencions. El Bloc
si que és una força nacionalista que aposta fort per
la llibertat de la seva terra: Galiza (Portugal del
Nord); i els seus pactes amb el PNB i CDC són
conjunturals i tangencials, només. Però dels "pelo-
taris" del PNB, i dels "pidolaires" de CDC, no me'n
refio en absolut. No ens hem de fiar d'ells, que ja
ens els coneixem prou bé, després de tants anys
d'infidelitats matrimonials amb els seus pobles.

A bones hores ens venen amb l'estat confede-
ral aquest! L'estat confederal no pot ésser mai la
meta final per a cap poble que, de debe), tingui
intenció d'alliberar-se i, per tant, de dignificar-se.
L'estat confederal és un parany mortal per als i nde-
pendentistes, ja que aquest contribuiria foro a des-
mobilitzar les bases patriotes del nostre país. En
un estat confederal s'acaba creant, en les cons-
ciències, unauna falsa sensació de llibertat. En un estat
confedera' sembla que jatots els nostres drets nacio-
nals hi queden protegits i garantitzats, quina
fal.làcia! UnaCatalunya confederada dintre de l'es-
tat espanyol seguiria sense ésser una Catalunya
independent; una Catalunya confederada dintre de
I 'estat espanyol seguiria sense realitzar el seu pro-
cés de reunificació nacional, ja que Andorra i la
Catalunya Nord no hi entrarien; el projecte d'una
Catalunya confederada dintre de l'estat espanyol
no qüestiona la pròpia existencia d'aqueix estat,
només li renta la cara, però el llop continua viu
per tant, la nostra continuitat com a poble no esta-
ña garantida.

Mentrestant, els espanyolarros del PP (Partit
Policial) i del PSOE ja han saltat amb la vella can-
tarella de que una confederació no és constitucio-
nal: potser eren constitucionals el GAL o les tor-
turespolicials, perposar un parell d'exemplesrecents?

El nou camp de joc que s'estableix és el
següent: el PNB i CDC situen el sostre reivindi-
catiu basc i català en la confederació, no en la inde-
pendéncia; els espanyols regategen a la baixa, per
a finalment acabar en un terme mitjà, és a dir, ni
Estat de les Autonomies ni confederació: federa-
d& a seques. I és que, si et prenen un cavall i rei-
vindiques una ase, t'acaben donant una cabra.

Els nostres enemics, els enemics de Catalun-
ya, saben perfectament que amb una confedera-
ció el Moviment d'Alliberament Nacional Català
quedaria molt tocat, perdria empenta, i la sango-
nera espanyola podria continuar xuclant-nos la sang
als ciutadans. La confederació és una nova tácti-
ca del nacionalisme espanyol per a salvar el seu
deforme estat. Imaginació ja en tenen, per a ata-
car-nos, espero que nosaltres en tindrem més per
a alliberar-nos.
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La composició nutrícia dels aliments

Fa 8 anys que na Bárbara Galmes
regenta l'Adrogueria Sóller a sant Llo-
renç des Cardassar.

En Jaume Amer és l'amo jove del Forn
Nou de sant Llorenç. A la foto amb aques-
ta preciositat que és la seva filia Fran-
cina de tres mesos.

Fa 2 anys que na Llúcia Sacristan de
Valladolid regenta la Botiga d'Antigui-
tats al Molí d'en Gras de sant Llorenç
des Cardassar.

Fa 4 mesos que na Margalida Mallol
regenta el Forn des Centre a sant Llo-
renç des Cardassar.

Els aliments estan formats per nutrients, és
adir, substàncies que poden ser assimilades per
l'organisme i que el mantenen viu.

Els nutrients energètics

Proporcionen energia i  serveixen com a matè-
ria primera en la realització de nombroses sín-
tesis que intervenen en la construcció i recons-
trucció de la materia viva. Comprenen: prótids
o proteïnes, glúcids o hidrats de carboni, lípids
o greixos.

Els nutrients no energètics

Són necessaris per l'assimilació i el ineta-
bolisme dels nutrients energètics. Comprenen:
les fibres, l'aigua, les sals minerals, els oligo-
elements, les vitamines.

Les proteïnes

Són substàncies orgàniques d'origen ani-
mal o vegetal que formen la trama de les estruc-
tures cel.lulars de l'organisme. Estan formades
per una gran quantitat d'aminoàcids. Són indis-
pensables per la construcció de les estructures
cel.lulars, la fabricació d'algunes hormones i
neurotransmissors com la tiroxina (que regula
el metabolisme bassal) i l'adrenali na (que exer-
ceix una acció estimulant sobre el sistema ner-
viós simpàtic), ei manteniment del sistema mus-
cular, la formació dels àcids biliars i els pig-
ments respiratoris.

Les d'origen animal es troben en la carn,
els embotits, el peix, els crustacis, el marisc,
els ous, la llet; els productes làctics i els for-
matges.

Les d'origen vegetal es troben en la soja,
les algues, les ametlles, la xocolata i els cere-
als, els aliments integrals i les lleguminoses.

Per dur una alimentació equilibrada, se n'ha
de consumir I gr. per kg. de pes corporal. Una
persona d'uns 70 kg. hauria de consumir uns
33 gr. de proteïnes animals i uns 33 gr. de pro-
teïnes vegetals. Les proteïnes són essencials
per una bona salut. No cal oblidar,  però, que
tot sovint els aliments proteinics contenen
també lípids --tot sovint greixos saturats-- que
cal consumir amb prudencia.

Els glúcids

Es coneixen també com a hidrats de car-
boni perquè són molècules compostes de car-
boni, oxigen i hidrogen. Es poden classificar
segons la complexitat de la seva molécula:

Els glúcids d'una sola molécula: la gluco-
sa; la fructosa, que es troba a la fruita; la galac-
tosa, que es troba a la Ilet.

Els glúcids de dues molècules: la sacaro-
sa, és a dir, el sucre blanc; la lactosa (glucosa

+ galactosa), que es troba a la Ilet; la maltosa
(glucosa + glucosa), que s'extrau de la malta.
és a dir, la cervesa i el panís.

Els glúcids de diverses molècules: el gli-
cogen, que es troba al fetge dels animals; el
midó, que está format per moltes molècules de
glucosa i es coba als cereals (blat de moro,
arròs, etc.); els tubèrculs (patates...) i les Ile-
guminoses.

Durant molt de temps, els glúcids s'han clas-
sificat a partir de la seva estructura molecular
dividint-los en sucres rápids (els  duna o dues
molècules), que necessiten poques transfor-
macions digestives, i sucres lents (de més de
dues molècules) compostos de midó (com les
pastes), que es consideraven Inés di fíe i s de dige-
rir. A l'actualitat, però, es creu que aquesta és
una distinció errònia ja que la complexitat de
la molécula d'hidrat de carboni no condicitma
la velocitat amb qué l'organisme assimi la la glu-
cosa.

La glucosa es pot considerar el motor de
l'organisme. La proporció de glucosa a la sang
(glucemia) en dejú és dl de sang aproxi-
madament. Quan es consumeix sucre liquen
nivel] augmenta.

Aleshores. el páncreas segrega una hormona,
la insulina, que l'expulsa de la sang per fer-lo
penetrar a les cèl.lules que en necessitin. Des-
prés, la glucemia torna al seu nivell normal.
Michel Montignac, que es va donar a conèixer
amb la publicació de Cómo adelgazar en comi-
das de negocios (Muchnik Editores, 1990), basa
el seu mètode per aprimar-se en el poder glucé-
mic dels aliments.

Els lípids

Els lípids o greixos són molècules com-
plexes. Es poden classificar segons el seu ori-
gen (animal o vegetal) o segons la seva fór-
mula química:

Greixos saturats: es troben a la carn, els
embotits, els ous, els productes làctics...

Greixos monoinsaturats i poliinsaturats: són
els greixos que romanen en forma líquida a
temperatura ambiental (com l'oli de gira-sol,
oliva, colza...), tot i que es puguin transformar
en margarines, per exemple, per hidrogenació.

Greixos insaturats: de peix, oca, ànec... Són
importants per una bona alimentació perquè
proporcionen energia emmagatzemable en
forma de greixos de reserva, participen en la
formació de les membranes i les  cèl.lules, entren
en la composició dels teixits i del sistema ner-
viós, permeten la formació d'hormones, for-
men part de la fabricació de sals biliars, vehi-
culen les vitamines liposolubles A, D, E, i K i
son la font d'àcids grassos que tenen un paper
preventiu en patologia cardiovascu lar. SI

Anna Solana
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Pau a Irlanda, pau al país Basc

Negociació ja!

Enlloc de la negociació i el diàleg, el govern espanyol ha optat per la via poli-
cial i el tancament de diaris, la qual cosa  enfortirà l'espiral de violència al País
Basc.

H/1 )0 ( 10:A '‘‘ KM \TI)
OttOpini i10 - 1iy ( t.KiI

kleide Knei
Café _Bistro
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Són els alumnes ¡les professores de l'Escoleta d'Infants Arc Iris de Son Cervera

Són els empleats de l'Oficina de l'Hiper Rent a Car de Cala Millor. Lloguen cotxes
a partir de les 4.000 ptes. diàries

Fa 4 mesos que en Franz Reja que té una llarga història relacionada amb la nostra
011a, regenta juntament amb la seva dona Ada que és de Kislovadsk, un poble al

costat de Txetxenia el Restaurant Rus Bistro a s'Illot. Com que tenen un rètol en

rus, el primer que hem vist a Mallorca, els russos i la gent de les nacions sotmeses
fins fa poc a l'imperi rus, que aprengueren a la force la llengua dels seus dominadors,
s'hi aturen i demanen informació -és una especie de Consulat Rus a s'Illot. I tornem
als orígens de l'amo del local, El senyor Reja. Davers l'any 1300, els Reja, nobles ara-

gonesos, acompanyaren al Rei En Jaume a la conquesta de Valéncia. Allá tengue-
ren terres i castells, fins que el 1707, foren foragitats pels castellans i el francesos que
ocuparen el regne en nom del Borbó, primer passaren a Sicília i mes tard a Trieste

amb els austriacs, mes tard a Alemanya. Ara el cercle s'ha tancat, i els Reja han venut
el que tenien a Alemanya, han tornat a la Mare Patria i regenten aquest bar-restau-

rant a s'Illot. Visitau-los, són encantadors.Els trobaren al carrer Llevant. Vos faran
l'autentica ensalada russa, el gulasch a la russa i altres especialitats de per allá.

Visitau la página de
L'ESTEL a Internet!

www.arrakis.es/—estel
El símbol s'aconsegueix pitjant la tecla ALT

i els números 126 del teclat numèric
(mantenint la tecla ALT pitjada durant el procés).

Us podeu subscriure per E - mail a
estel@arrakis.es

indicant les dades que figuren
a la butlleta de subscripció.

Les trobareu també a
estel@arrakis.es/—estel

Tothom sap que les caracterís-
tiques d'Irlanda del Nord no són
les mateixes que les d'altres

territoris europeus on també hi ha fets
de violencia. No cal, per tant, que alguns
polítics ens expliquin que el procés de
pau a Irlanda no es pot copiar per a
aconseguir la pau al País Basc. Quan
insisteixen en les diferencies més aviat
sembla que vulguin justificar el défi-
cit d'imaginació política que els impe-
deix trobar solucions al problema de
les violències que afecten a la societat
basca. El que está passant a Irlanda del
Nord és la prova que, quan hi ha corat-
ge polític, es poden trobar vies de solu-
ció a les violències. El que demanen
els ciutadans, per tant, no és que es
copiï la fórmula dels acords aconse-
guit a Irlanda sinó que totes els parts
implicades dialoguin pera avancarcap
a una pau que beneficiï tothom.

Cal recordar, per donar fonaments
a l'esperança d'una pau justa al País
Basc, que el conflicte irlandés ha des-
plegat unes violències molt més dures
que les que observem en el cas base.
Per altra part, a Irlanda del Nord les
fractures socials són més fondes que
les que es donen al país Basc. No hi
ha enfrontats només dos projectes
nacionals i polítics, sinó que la divi-
sió també s'estableix en fronteres reli-
gioses, socials i econòmiques. El con-
flicte irlandés semblava irreversible-

1956 - 1996
40 ANYS DE TELEVISIO„

40 ANYS DE MANIPULACIO.

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

PORTARAN A ODIAR ALS
OPRIMITS, I A ESTIMAR

ALS OPRESSORS".
Malcolm X

CAFÉ-BAR JIMMY JAll
Carrer del Clos, 53

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

ment bloquejat, pero) s'ha aconseguit
un procés de pau grades a un nou lide-
ratge polític de les parts implicades i
a una voluntat popular que, cansada
de violències, prefereix la via del diá-
leg. Si Londres ha posat en moviment
un procés que portará a la pau, sem-
bla raonable que Madrid aspirés a ini-
ciar un procés de pacificació al País
Base.

M'atrevesc a pensar que el procés
de pau a Euskalherria és bastant pro-
per. En primer lloc, la societat basca
expressa cada vegada més clarament
que está cansada de tantes violències.
En segon lloc, de la Conferencia de
Pau de l'any 1995, convocada pel
moviment social Elkarri, les forces polí-
tiques basques reconeixen pública-
ment que el conflicte es de naturalesa
política. En tercer lloc, han aparegut
ja propostes de diàleg i contactes polí-
tics entre polítics bascos per a trobar
camins de solució. Les tres condicions
esmentades suposen que el terreny está
preparat pera acollir iniciatives serio-
ses de pau. Malauradament  el s govems
espanyol i francés encara confíen exclu-
sivament en la via policial i mantenen
les mateixes estratègies que no han resolt
el conflicte. Per') si es consolida la
democràcia en aquesta pan d'Europa,
deixaran de ser tabú els processos
d'autodeterminació. La creació de
noves fórmules de sobirania popular

sobretot, la valoració positiva de les
comunitats humanes que mantenen les
seves característiques diferencials.

Pens que a Irlanda del Nord han
iniciat un procés de pau que, més que
una reparació d'antigues injustícies, es
proposa un model de convivencia que
s'otienti cap a un l'unir més lliure i
democrátic, un model que respecti les
majories ¡que respecti també les mino-
ries, un model dinàmic que posi fi a la
sacralització de les velles estructures
polítiques. M'agradaria que al País
Basc també fos possible construir un
procés de pau semblant i no ho veig
tan difícil com ho és a Irlanda del Nord.
Per això podem ser optimistes. Si ho
volem, podem inventar un procés de
pau fet a mida per al conflicte base.

Félix Martí. Fundació Per la Pau

El Café Antic
Al Caté Antic quan la cervesa
desvetlla somnis pels senzills
pugem les vinyes amb les

estrelles
i fem l'amor als déus humils.

Ella té uns ulls de poesia,
tu el cos de cirerer florit,
alguns festegen la Maria
mentre jo et guanyo al parxís.

Però a 13òsnia ja no hi neixen

les flors
mentre aquí és maig i en Sergi
canta,
plora el vent i ens sagna el cor
per tant d'horror que ens
separa.

Europa creix sobre els vostres
morts
mercadejant sense vergonya,
però la fredor d'aquest

guinyol
mai no hi será al café nostre.

Al Café Antic el fum

s'emporta
temors i angoixes nit enllà
mentre amb el ritme de les
converses
roden les boles del billar.

I quan la Huna de Sant Antoni
busca el seu lloc entre els
xiprers
el poble sembla que se
n'adoni
que és allí dalt només per ell.

Per?) a Rio encara maten
infants
i algú ha pagat per cada bala,

compra el seu viure el
poderós
assassinant la misèria.

La nit estén el seu trist parany
sobre els "meninos" que
tremolen,
rostres que escruten la foscor
cercant l'amor que enlloc

troben.

Al Café Antic el temps reposa
i els dits no en compten el
neguit
perquè les cartes damunt el
marbre

fan un dibuix massa bonic.

Temps a venir quan la
tendresa
de tots plegats sigui el coixí
unint els somnis amb les
estrelles
recordarem el Café Antic.

Lletra: Miguel Martí i Pol i
Huís Lktch
Música: Lluís Llach
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Eixample Web - cultura
LA REPRESSIÓ

1936 FRANCO: "Espíritu
castellano nacional"

"Al levantarnos con aquello no defen-
díais sólo un espíritu castellano nacio-
nal, sino que resolvíais un problema de
civilización, demandado por un espíri-
tu castellano, un espíritu español que
iba faltando a España." (Franco Discurs
als seus generals. Burgos, 4 d'octubre
de 1936)

1937 FRANCO: "Cataluña: causa
fundamental del levantamiento"

"En cuanto a la suerte futura de Cata-
luña, hemos de decir que ésta es preci-
samente una de las causas fundamenta-
les de nuestro levantamiento. Si aban-
donásemos Cataluña a su propio desti-
no, llegaría a ser un grave peligro para
la integridad de la patria." (Franco,
declaració als corresponsals estrangers
- febrer de 1937)

"FALANGE nació contra el
separatismo"

"Parece que se pretende diluir un
motivo fundamental de la guerra pre-
sente: el separatismo (...) Recuérdese.
No olvidemos que el glorioso, el magno,
el español cumbre que se llamó José San-
j urjo se levantó el 10 de agosto de 1932
contra et separatismo. Sanjurjo fue pro-
feta, mártir de la guerra actual... No extra-
ñe la alusión precedente a los orígenes
de nuestra guerra. Hemos de repetirla
incansablemente. La FALANGE nació
contra el separatismo y nuestra violen-
cia permanente se apoyaba en las pre-
tensiones de disgregacion de España, o
de sometimiento de nuestra indepen-
dencia. La FALANGE no se limita a seña-
lar a los enemigos con la denominación
de "rojos". Para nosotros es indispen-
sable recalcar que estamos luchando con-
tra los "rojo-separatistas". Separatistas
de derecha y de izquierda..." (M. Gar-
cía Venero, líder falangista, director de
premsa de Falange Española, historia-
dor, professor a l'Escuela Central de Poli-
cia, escrit: 8 d'abril de 1937). [Citat al
llibre "Perla llengua", 1980, Ed. Magra-
na, pág. 2401

1939: ELS "NACIONALES"
CONQUEREIXEN CATALUNYA

Testimoniatge d'un falangista castellà
en la Catalunya ocupada

"La llegada de las tropas "naciona-
les" a Barcelona --puedom hablar de ello
porque constituyó mi primera decepción,
mi primera crisis de esperanza frente a
la acción en la que participaba-- fue,
para empezar, una apoteosis. Pero, inme-
diatamente después, una brutalidad (...).
Durante años fueron prohibidas fodas
las manifestaciones escritas y las oral-
mente públicas en idioma regional. Los

institutos de cultura cerrados, la ense-
ñanza del idioma proscrita, los rótulos
comerciales traducidos y las ciudades
y los pueblos llenos de impertinentes
recomendaciones: "Hablad en español",
"Hablad en el idioma del imperio", etc.
El cuadro de las autoridades políticas
y de los funcionarios, incluidos los maes-
tros, fue sistemáticamente forastero.

"En el orden económico se hizo
todo lo posibie para beneficiar al resto
de España, con la extensión de la indus-
trialización, pero se procuró extremar
el criterio en sentido negativo, a disfa-
vor de las regiones culpables, para dar-
les a entender que se las castigaba fre-
nando su ya notable desarrollo. He teni-
do noticia de innumerables expedien-
tes de iniciativa catalana y capital cata-
lán para la instalación de industrias
nuevas, resueltas con la fórmula de
"autorizadas fuera de Cataluña". En fin,
los periódicos de Barcelona y Bilbao -
-todos ellos en lengua castellana-- se
encargaron durante años de "españoli-
zar" las correspondientes regiones. (Dio-
nisio Ridruejo «Escrito en España»,
págs. 177-178.

Ridruejo era Ilavors Cap de Propa-
ganda de Falange. Amb els anys passa-
ria a l'oposició antifranquista.

HABLAR COMO FRANCO
Quédense para la recóndita intimi-

dad los coqueteos lingüísticos, la expan-
sión más o menos romántica o más o
menos reticente de otros lenguas. Pero
en la presencia de un español, ante sus
compatriotas y ante el mundo --y usted
señor de la guantería, se presenta ante
el mundo y ante sus compatriotas cuan-
do vende sus guantes-- tenga usted la
dignidad de su propia redención y haga
usted el honor debido a su redentor. La
consigna és clara y no tiene efugio: Si
queremos ser dignos de esa redención y
honrar a quién nos ha redimido, todos
los españoles debemos hacer tres cosas:
pensar como Franco, sentir como Fran-
co y hablar como Franco, que, hablan-
do, naturalmente, en el idioma nacional,
ha impuesto su Victoria... L. Galinsoga
"La Vanguardia", Barcelona, 8-VII-1939

1940
Josep BENET en la seva obra L'IN-

TENT FRANQUISTA DE GENOCIDI
CULTURAL CONTRA CATALUNYA
(pag. 388-9) parla dels llibres dirigits als
nens de l'època franquista. Diu Benet:

En els llibres de lectura infantil apro-
vats per la rigorosa censura franquista,
hom troba textos en els quals s'excita en
els infants l'odi contra els catalans i bas-
cos, "espanyoles espureos, malos espan-
yoles que reniegan de Espanya". En faci-
litem dos exemples. Un es l'obra de l'ex-
ministre espanyol de la monarquia d'Al-
fons XIII, Manuel de Burgos y Mazo,
de la "Real Academia de Ciencias Mora-

les y Politicas". En el capitol III de l'o-
bra dedicada als infants. titulada "Quien
es Espanya", escrivia:

"LOS QUE NO QUIEREN SER
ESPANYOLES DENTRO DE
NUESTRO TERRITORIO
PENINSULAR

Hay tambien, desgraciadamente den-
tro de nuestro territorio peninsular, espan-
yoles espureos, malos espanyoles, que
reniegan de Espanya, su madre aunque
no la quieran, y se empenyan en el
insensato afan de demostrar que sus regio-
nes son, por su derecho, naciones y esta-
dos completamente diferentes e inde-
pendientes de Espanya, que constituyen
para ellos su verdadera Patria, siendo
Espanya una mala madrastra que por la
fuerza se les impone para ocupar el lugar
de su madre. Estos son los separatistas
vascos y los catalanistas, los cuales pre-
tenden erigir estados independientes a
las provincias vascongadas y a Catalunya,
respectivamente.

[...]
De ahi el empenyo de [sic] nuestro

Caudillo Franco tiene en mantener la uni-
dad de la Patria, para hacerla grande extir-
pando el maldito virus separatista".
(Manuel de Burgos " -Quien es Espan-
ya?", Sevilla, 1940, p23-25.

L'altre exemple es l'obra titulada Cas-
tilla por Espanya y Catalunya roja, escri-
ta pel mes conegut cronista franquista
en la guerra civil, "El Tebib Arrumi"(*).
S'hi llegeix:

"Vais a conocer en este capitulo dos
casos diametralmente opuestos: el de Cas-
tilla y el de Catalunya. La bandera roja
y gualda quedo azotando los vientos en
el viejo solar del Cid; la bandera de la
hoz y el martillo fue izada desde el pri-
mer dia en la tierra ingrata de los Roger
y los Lulio. Castilla fiel a sus destinos;
ahita de austeridades, misera en sus yer-
mos y en sus abnegados hombres, no vaci-
lo un momento y se puso al lado de lo
tradicional, de lo que le hablaba de sacri-
ficio, pero tambien de grandeza.

Catalunya, rica, orgullosa de su pros-
peridad, no quiso saber de tales sacrifi-
cios, y, siempre envanecida por la poten-
cia de sus hombres y su suelo, se alzo
con la anti-Espanya, como se alza en
soberbia rebeldia el hijo contra la madre,
dando al olvido que todo se lo debe a
ella" (El Tebib Arrumi(*), "Castilla por
Espanya y Catalunya Roja", Madrid,
1940, p4-5.
(*)E1 Tebib Arrumi era V.Ruiz Albéniz,

avi de Ruiz Gallardón, dirigent de l'ac-
tual PP, president de Madrid.

Josep BENET
L'INTENT FRANQUISTA DE
GENOCIDI CULTURAL CONTRA
CATALUNYA, p. 388-9,
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1995 2 .

llano! El español es la lengua de todos.
Se ha transformado ya en la lengua de
España (...) Haré todo lo posible para
evitar que se destruya la unidad nacio-
nal (...) Porque Cataluña fue ocupada
por Felipe IV, fue ocupada por Felipe
V, que la venció, fue bombardeada por
el general Espartero, que era un gene-
ral revolucionario, y la ocupamos en 1939
y estamos dispuestos a ocuparla tantas
veces como sea necesario y para ello
estoy dispuesto a coger el fusil de nuevo.
Por consiguiente, ya saben ustedes a qué
atenerse, y aquí tengo el mosquetón para
volverlo a utilizar." (Manuel Fraga,
"Entrevista", 1967. Citat al "Lli-
bre Negre de Catalunya". 3a edició, 1996)

196...-7... El Caudillo prepara el
futur

1975 "Mantened la unidad de las tie-
rras de España" (Franco "Testament").

1978
LA CONSTITUCIÓ
Artículo 2:La Constitución se fun-

damenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indi-
visible de todos los españoles, y reco-
noce y garantiza ... etc

1980-...

El GAL Tota la informació (visió
Conde/E1 Mundo).

23 de febrer de 1981
Qué va fer el Rei?

1992
La Guàrdia Civil tortura
A l'estiu dels Jocs Olímpics la  Guàr-

dia Civil es dedicava a torturar olímpi-
cament.

1996
L'Aznar El triomf del PP (i de les

JONS). Humor i tragèdia.

1997
Vidal Quadres i la seva concomitància

amb José Antonio.

1998
Fòrum Babel - Fòrum Babau
Tanquen un diari (una segona adreça)
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NOTES EXTRETES DEL LLIBRE D'ACTES
(Arxiu Municipal de Palma)

(1) Se acuerda donar al Sr. Representante de Italia
en Palma un solar en el cementerio de esta capital para
construir sepultura que Mil tos restos mortales délos
hijos de Italia-muertos heroicamente en defensa de los
santos ideales de nuestra causa.

Se aprueba por aclamación el siguiente documen-
to: "Reposan en diversas sepulturas del cementerio de
esta ciudad los restos mortales de gloriosos aviadores
hijos de la noble y hermana nación italiana los cuales
dieron su vida en defensa de la civilización. Un fortui-
to y desgraciado accidente ocurrido en uno de los buques
de la Imperial Armada Italiana surto en un puerto de
esta isla ocasionó la muerte a diez y ocho de sus vale-
rosos tripulantes cuyos restos también se honra esta ciu-
dad en cobijar bajo su suelo.

Ante ello laciudad de Palma debe considerarse suma-
mente honrada en ser depositaria de los valientes hijos
de la Italia Grande, nuestra desinteresada y sincera amiga,
muertos en defensa de un ideal común, y para corres-
ponder a tal honor, el que suscribe tiene la honra de pro-
poner a la Comisión Gestora Municipal acuerde ceder
al Excmo. Sr. Representante de la citada nación en esta
capital, el solar de 8 x 4,5 metros existentes en el ensan-
che del cementerio, lindante con el Jardín del Silencio
y fachada sur-este del mismo, con el fin de que en él
pueda ser construida la eterna y tranquila mansión de
los cuerpos de tanto héroe. Casas Consistoriales, ocho

• treinta y ocho.- Ter-
bid ¡Viva España! ¡Viva el
eo Zaforteza.- rubricado."

(Urgencia núm. 1 de la sessió ordinaria de dia 9 de
setembre de 1938 de la Comissió Gestora Municipal,
presidida pel baile, comandant Mateo Zaforteza Muso-
les)

(2) Se entera sendas
rante IV División Nav
ción solar cementerio,
dos cartas dirigidas
sul de Italia en Palma

nsul italiano y ahrti-
agradeciendo dona-

tura acto continuo de
una por el Sr. Con-

4;51* por el Sr. Excmo. Sr.
Almirante de la IV División Naval Italiana, en las que
muy expresivamente &muestran su satisfacción a la
Corporación Municipal y a su Presidente por el acuer-
do tomado recientemente de ceder un solaren el cemen-
terio para que cobije los restos mortales de los heroi-
cos italianos muertos en defensa de los comunes idea-
les que España e Italia mantienen. Se acuerda darse por
enterada la Corporaesátt,

(Urgencia núm. 1	 plenària de la Comis-
sió Gestora Munic 	de setembre de 1938
presidida pel batle,
les).

(3) El Sr. Valdés (membre de la Comissió Perma-
nent d'Eixample i Munnien) hace uso de la palabra,
manifestando que por la mañana había tenido ocasión
de estar con las primeras autoridades de Mallorca en
un acto oficial en el cementerio de esta ciudad y que de
las mismas escuchó grandes elogios de las recientes
reformas efectuadas en la puerta del sagrado recinto,

por lo cual se sintió satisfecho y orgulloso, y ha queri-
do que participaran de tal satisfacción sus compañeros
de consistorio.

(Tom de precs i preguntes de la sessió ordinaria de
la Comissió Gestora Municipal de dia 4 de novembre
de 1938, presidida pel batle, comandant Mateo Zafor-
teza Musoles).

(4) Se acuerda entrega a buena cuenta al contratis-
ta D. JUAN FERRER, la cantidad de 12.000 ptas. Por
obras en fachada del cementerio.- Se aprueba un dic-
tamen de la Comisión de Fomento, Higiene y Benefi-
cencia-Acció social- que enterada del certificado expe-
dido por el Sr. Arquitecto Municipal -JaimeAleñá- acre-
ditativo de haberse realizado conforme a las condicio-
nes de la contrata, por el contratista JUAN FERRER
GINARD, las obras de construcción del muro de cerra-
miento de la fachada sur-este del cementerio de esta
capital, propone se acuerde la entrega al mencionado
contratista Sr. FERRER la suma de doce mil pesetas, a
cuenta de las veinte y cuatro mil, por la que le adjudi-
có la subasta.

(Punt 13 de la sessió ordinaria en segona conv0-

sió áaést til 18 
de nove

Municipal', presidida pel batle, coman-
novembre de 1938 de la Comis-

dant Mateo Zaforteza Musoles).

(5)Se acuerda aprobar abonar a D. JUAN FERRER
11.500.- ptas. Por obras en fachada sur-este del
cementerio de esta capital.- Se aprueba también un
dictamen de la misma Comisión de que habiendo reci-
bido comunicación del Sr. Arquitecto Municipal, D.
JAIME ALEÑÁ, por la que comunica haberse reali-
zado conforme y en cantidad suficiente obras en la
fachada sur-este del cementerio de esta capital, para
que sean abonadas al contratista de las mismas D.
JUAN FERRER GINARD 11.500.- pesetas, como
segunda entrega a buena cuenta del mayor importe
de la subasta, la Comisión de Fomento propone sean
entregadas al referido Sr. FERRER las indicadas
11.500.- pesetas.

(Urgencia núm. 4 de la sessió ordinària en sego-
na convocatòria de la Comissió Gestora Municipal
de dia 30 de desembre de 1938, amb la presidència
del batle, el comandant Mateo Zaforteza Nfustojes)

JUAN FERRER GINARD du
uestes obres al cementen,
iÌdjudicatari de moltes d'

nido
públi
corn

d' . de les óhins de pavimentació que
segona meitat de l'any 1938 es varen fer als carrers
~beque, &partero, Arxiduc Iluís Salvador, Reina
Maria Cristina, Arturo Rizzi, Temple, Ramon Llull,
General Goded... i a les places del Progrés. García
Orell, Temple, Sant Francesa: 4n
Via Portugal, etc.. figura com a
tagista,

de septiembre de
cer Año Triunfal! -
Duce! ¡Viva Franco!
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La façana del Cementeni Municipal, seixanta anys enrera
Qui tengui l'oportunitat de pas-

sar per davant la porta principal del
cementeni municipal de Palma pot
observar que hi figura, ben visible,
una inscripció que assenyala l'any
1938.

Encuriosit per aquesta observa-
ció, se m'ocorre anar a la recerca
de dades sobre el que es va fer l'any
38 al cementeni municipal de Palma.
Amh diverses consultes efectuades
al Llibre d'Actes que es conserva a
l'Arxiu Municipal, n'he pogut
ex treure algunes dades que trob ben
sucoses i eloqüents.

LA BATLIA DE PALMA,
L'ANY 38

El mes de febrer de l'any 1936,
com a resultat de la victòria elec-
toral del Front Popular, Emili Dar-
der recobra la batlia de Palma per
a la coalició republicano-socialis-
ta. Cinc mesos després, dia 19 de
juliol del mateix any, el general
Goded declara l'estat de guerra.
L'endemà mateix, el baile Emili Dar-
der és detengut i empresonat. Seria
afusellat el mes de febrer de l'any
1937. Al dia següent de la detenció
i empresonament del batle Darder,
dia 20 de juliol del 36, el cap mili-
tar encarrega governar Palma al
comandant Mateo Zaforteza Muso-
les, qui s'hi exerceix com a batle i
hi presideix una Comissió Gestora
Municipal.

Aquesta Comissió Gestora que
constitueix la Corporació Munici-
pal, l'any 38, arriba a comptar amh
19 membres, 5 dels quals són Tinents
de Baile que romanen al front dels
9 Districtes en qué es distribueix la
ciutat.

Les tasques de la Corporació
Municipal, l'any 38, són duites a
terme a través de les anomenades
Comissions Permanents. La Comis-
sió Permanent responsable dels
'assumptes relatius al cementeni
municipal de Palma és la de
"FOMENTO, HIGIENE, BENEFI-
CENCIA Y ASISTENCIA
SOCIAL". Al front d'aquesta Comis-
sió Permanent, l'any 38, hi ha Ramon
Rotger Piza, que és Tinent de Batle,
i uns altres tres gestors més, mem-
bres de la Comissió Gestora Muni-
cipal presidida pel batle, el coman-
dant Mateo Zaforteza Musoles.

SESSIONS PLENÀRIES
AJORNADES

Una de les característiques més
notòries de les sessions plenàries
municipals de l'any 38 és que gai-
rebé totes s'han de suspendre en pri-
mera convocatòria, per manca de
quórum, i es realitzen dos dies des-
prés en segona convocatòria.

Es veu que els membres d'a-
questa Comissió Gestora Municipal
estan molt més preocupats per altres

assumptes, que no per assistir a llar-
gues i fatigoses reunions plenàries.
"Es hora de trabajar y no de hablar",
havia afirmat el batle Zaforteza
Musoles al discurs de presa de pos-
sessió dels 8 gestors que havien estat
nomenats per completar el nombre
de 19 requerit.

EL TEMA DEL CEMENTERI

Gairebé totes les sessions plenà-
ries de la Comissió Gestora Muni-
cipal, l'any 38, solen tractar, entre
d'altres, algun tema relatiu al cemen-
teri municipal de Palma: són tras-
passos de capelles, o bé col•loca-

cions i ampliacions de panteons, o
traspassos i construccions de sepul-
tures; també hi figuren reparacions
de nínxols, o col•locacions de lapi-
des a nínxols, com també obres de
construcció d'un cotxe fúnebre tirat
per cavalls, o la compra de palla per
als cavalls dels cotxes fúnebres; així

mateix hi apareixen assegurances de
responsabilitat civil del cotxe fúne-
bre, o pagaments d'alguns enterra-
ments i funerals, etc. etc.

L'any 1938, emperò, les actua-
cions municipals fetes al cemente-
ni municipal de Palma vénen mar-
cades per dos fets molt singulars:

Primer fet remarcable
Un d'aquests fets és la donació

d'un solar, que l'Ajuntament de
Palma fa a les autoritats italianes,
perquè hi siguin enterrades les res-
tes mortals d'uns aviadors italians
i deis tripulants d'una nau de l'es-
quadra italiana, que han perdut la
vida en un accident mortal -segons
diuen les actes-. (1)

Es tracta de la donació munici-
pal d'un solar de 8 x 4,5 metres, que
es fa efectiva mitjançant acord ple-
nari de la Comissió Gestora Muni-
cipal presidida pel batle, el coman-
dant Mateo Zaforteza Musoles, dia
9 de setembre de 1938. (2)

Aquest solar donat per l'Ajun-
tament de Palma a les autoritats ita-
lianes, és el que, fins a l'actualitat,
es troba situat just a l'entrada del
recinte del cementeri, abans d'en-
trar a l'anomenat "Jardín del Silen-
cio".

Segon fet remarcable
L'altre fet remarcable, l'any 38,

al cementeni municipal de Palma és
l'obra de construcció de la façana
principal, la mateixa que es conser-
va a l'actualitat, amb l'aixecament
del mur de tancament de la zona sud-
est del recinte funerari. (3) (4)

La Corporació Municipal, pre-
sidida pel batle, el comandant Mateo
Zaforteza Musoles, encarrega les
obres de construcció d'aquesta faça-
na a un contractista que, per aquest
concepte, rep la gens menyspreable
quantitat de 24.000.- pessetes. (5)

Amb aquest encàrrec, es dóna la
curiosa circumstància que el con-
tractista que rep la comanda muni-
cipal de fer la façana del cemente-
ni municipal és el mateix que, a gai-
rebé totes les subhastes públiques
que fa l'Ajuntament de Palma, hi
figura i apareix com a adjudicatari
de les obres de pavimentació dels
carrers de l'eixample de Ciutat. El
constructor de torn, vaja! (6)

Curiosa coincidencia, la que
s'está donant en aquesta empresa
constructora, tan ocupadíssima com
está en la realització d'obres públi-
ques arreu arreu de Palma!

Per?), és aixícom s'actua al cemen-
teni municipal, i és això el que s'hi
fa, per part de l'Ajuntament de Palma,
seixanta anys enrera, l'any 1938.

Cecili Bucle i Ramis
Regidor del PSM-Nacionalis-

tes de Mallorca a l'Ajuntament
de Palma

Ciutat, 8 d'agost de 1998.



• Fa 18 anys ue en Tomeu Tous
regenta el Bar es Conf it a son
Carrió. És el bar més antic del
poble. Són del Barca

Fa 20 anys que n'Antoni Nicolau fa feina
a la Calza Rural de son Carrió. Des de
fa un parell d'anys n'és el director.

Traduir la Biblia: Disipar errors

Ajuda Evangélica dels Països Catalans
Els binumarien són un

grup ètnic de Papua Nova
Guinea que descobrí no fa
gaire, gràcies a la traducció
de la Bíblia a la seva llengua,
la dignitat que la dona té
davant de Déu.

Durant generacions, els
binumarien havien cregut que
originàriament Déu no havia
creat la dona, sinó que com
a càstig, havia convertit a un
home en dona. Les conse-
qüències d'aquesta creença
errònia eren devastadors per
la posició i la identitat de les
dones binumarien. I no sols
això: les relacions conjugals
estava sota sospita i la con-
cepció com un perill per a la
comunitat. Quan els lingüis-
tes Des i Jenny Oatridge de
l'Institut Lingüístic de Vera-

no (Sil), organització vincu-
lada a PROEL, foren a viure
amb ells, quedaven 112 per-
sones a aquesta tribu. Des la
mateixa manera que algunes
espècies animals estan en
peril I d'extinció, els binuma-
rien també ho estaven, amb
la diferència que, en aquest
cas, la mancança era una falsa
idea que havia tret arrels antre
ells. Però una volta que s'i-
niciá la traducció de la Bíblia,
l'entusiasme va córrer pel
poble perquè el relat del Ili-
bre del Gènesi sobre la cre-
ació, a la fi estava escrit en
el seu idioma i deia que "Déu
va fer l'home a la seva prò-
pia imatge, home i dona els
creà". Aquesta declaració
afirmava que ser dona era
qualque casa bona, perquè era
el resultat directe de l'acció

creadora de Déu. La vida de
les famílies se transformà
com a conseqüència d'aquest
coneixement i 20 anys des-
prés el nombre de binumarien
s'havia triplicat.

D'aquest cas podem treu-
re'n dues conclusions: la pri-
mera és que encara hi ha
molts grups ètnics que no
disposen de la Bíblia en la
seva llengua, la segona és que
la mancança de la Paraula és
un camp abonat a la supers-
tició i l'error, pea) la presèn-
cia de la mateixa és garantia
de coneixement vertader.

Segons dades de l'Etnòleg,
l'enciclopèdia més completa
sobre llengües vives, en el
Món se parlen unes sis mil
sis centes llengües, de les

quals tenen la Bíblia completa
un poc més de tres-centes i
el Nou Testament vuit-cen-
tes. Això vol dir que encara
hi ha molts de milions de per-
sones per a les quals la Bíblia
és un llibret tancat, incom-
prensible, perquè no está tra-
duït a la seva llengua.

Precisament aquest és el
propòsit de PROEL (Promo-
tora Espanyola de Lingüísti-
ca): proveir de mitjans
(humans, econòmics i tècnics)
a fi que se cumplesqui la
visió de Joan a Patmos: "Des-
prés d'això vaig mirar, i vet
aquí una gran multitud, la
qual ningú podio contar, de
totes nacions i tribus i pobles
i llengües, que estaven davant
del (ron i en la presencia de
l'Anyell"(Apocalipsi 7:9).11  
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Fa 3 anys que n'Antònia Llodrá de
Manacor regenta una sabateria a sa
Coma.

Fa 9 anys que n'Antónia Alcover de Mana
cor regenta l'Apotecaria Alcover a sa
Coma. Mossèn Antoni M°Alcover, autor
de les Rondaies Mallorquines i del Dic-
cionari Alcover-Moll, era oncle del seu
padrí.

Fa 6 anys que na Sherley Lyon d'An-
glaterra regenta el Bar Top HM al carrer
de Ilevant de s'Illot. El seu soci és en
Marcelo Mancilla, argentí d'ascendén-
cia mallorquina. Són del Barça.

La sangonera espanyolista
Julio Iglésias

amb els genocides

(Poema sobre els
assassinats del
franquisme)

Vosaltres, els morts, condemneu

La vida

I la joventut.

Vosaltres, els jutges, voleu

Privar-me, tan sols de viure.

I el meu destí viu malgrat vosaltres,

Inaugura un procés insubornable

On vosaltres sereu jutjats.

Vosaltres, els botxins, arrenqueu,

Com ocellots Afamats de rapinya.

Els òrgans i els membres que han d'obrar

I acariciar les esperances cobejades.

Descarregueu, ara, la vostra rábia!

Brega inútil i suicida:

Construir dics innobles d'escombriaires,

Tallar arbrets que han de créixer a les ribes,

no poder mai estroncar les deus d'aigua clara.

1 amb tot,

Amb tot el vostre fracàs i la vostra desfeta,

Amb tot el que tinc i estimo, amb tot,

Amb tota la joia de viure i caminar endavant,

Amb tot, la mort.

La mort per a mi.

La més injusta de les sentències.

La més bestial de les venjances.

(recollit a Barcelona, per via oral) SI

Aquest supermilionari exjugador del Real Madrid, sempre envoltat de
femelles de lloguer, qui ara cobra els favors al PP pel seu recolzament durant
les seves campanyes electorals, a Jugoslávia fa el mateix amb els genoci-
des dalla (els "socialistes" serbis) i també els canta, entre camp i camp
d'extermini. Psicópata!.

Jaume Tallaferro
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Estudi d'astrologia i tarot * Aurora Negre * Tel. 971205825 - 939008402

ÀRIES 21 Març a 20 Abril 

Aquests dies és comença a moure de debò l'as-

sumpte de la feina. Si en tens, és moment de fer

ajustaments i ampliacions de possibilitats. Si no

la tens és molt bon moment per trobar-ne així que

és important que moguis totes aquel les amistats o

influencies que puguin ajudar-te.

És molt probable que a casa sorgeixin problemes

domèstics com a rompudes de canonades o bé

plagues d'insectes. No cal que t'enfadis ja que no

pots evitar-ho únicament solucionar-ho.

L'amor tendra uns dies molt intensos i apassio-

nats.

Millors dies, 5,6,13

TAURE 21 Abril a 20 Maig
Vosaltres trobareu amb aquests dies uns dels

millors moments de l'estiu. Les vacances encara

no han acabat. Si be ja torneu a treballar encara

queden moltes bauxes i alegries. Vos sentireu espe-

cialment animats i estimats. Això vos fa estar mes

alegres que mai. És important per aquests de vosal-

tres que no tingueu parella, saber aprofitar aquest

bon moment per començar una relació.

Amb la feina us trobareu igualment apreciatsiaixò

pot donar-vos bones oportunitats de  millores.

Haureu d'anar amb compte de no fer massa dis-

pendis.

Millors dies, 7,8,15

BESSONS 21 Maig a 20 Juny 
No són els dies més meravellosos per vosaltres

així que es millor deixar tot lo que suposi decisió

per més endavant. El dia de l'eclipsi especialment.

Els que espereu novetats laborals del que ja está

setnbrat, les tindreu a la fi.

No és bon moment per els viatges ni per les ope-

rae ions.

Amb la parella podeu esperar facilment alguns

enfrontaments especialment motivats per qüestions

econòmiques que no s'aclariran fins més endavant.

Si no teniu parella no és un dels millors moments

per trobar-ne.

Millors dies,1,2,9

CRANC 21 Juny a 20 Juliol 

Els eclipsis lunars afecten als crancs més que a

cap altre signe. No és estrany que els dies que

envolten al 6 vos trobeu intranquils o en proble-

mes per dormir. Tampoc és convenient prendre

decisions importants.

Sentirás que lo més important aquests moments

es el tema econòmic. Que els doblers són lo pri-

mer i que sembla que la gent es mida per el seu

potencial econòmic. Això farà que treballis més

que mai. Poden presentar-se bones oportunitats

econòmiques mitjançant el germans o amics molt

de prop.

Millors dies, 5,6,14

LLEÓ 21 Juliol a 20 Agost
Són dies per sentir-te molt actiu, animat, espor-

tista i amb gran vitalitat.

Pel que fa a l'economia són bons moments. Els

doblers es guanyen amb mes quantitat pena a par-

tir del dia 8 és quasi segur que gastarás mes del

compte i el proper més pagarás les conseqüències.

Pel que fa a l'amor és un temps meravellós per

gaudir sense tenir massa preocupacions ni tampoc

massa responsabilitats. Si no estás compromès,

aniràs donant llargues al tema sense decidir-te. Si

tens parella vos dedicareu a les bauxes d'estiu.

Millors dies, 7,8,15

VERGE 21 Agost a 20 Setembre
Per els que esteu pendents de decidir un assump-

te amorós i esteu donant temps i mirant els bous

des de la barrera, la situació canvia i haureu de

decidir si aneu endavant o endarrera.

El tema de la feina té especial importancia aquests

dies ja que és molt possible que surtin bones opor-

tunitats de canvis o bé de promocions dins la matei-

xa feina i que els vostres meras vos siguin reco-

neguts.

És possible que vos trobeu amb la necessitat de

fer algunes reparacions a casa com la pintura o les

persianes.

Millors dies, 5,7,14

BALANÇA 21 Setembre a 20 Octubre 

Et sentirás aquests dies cansat de la gent i del trui.

No cal enfrontar-te amb ningú basta que te retiris

uns dies sol i el cansament de la gent passarà. És

especialment important tenir-ho amb compte per-

qué pot ser que et sentis cansat de la parella i te

qüestionis la continuïtat. Per altra banda la pare-

lla et pareixerà mes exigent que abans. Tot és una

sensació teva i no és tracta de rompre llaços.

Estar sol, també te servirá per esquematitzar els

canvis de feina que pensis que són necessaris i

veuràs les coses amb més clares.

La salut és bona, tots aquests dies, però manca

l'activitat els dies de l'eclipsi.(6)

Millors dies, 1,2,9

ESCORPÍ 21 Octubre a 20 Novembre 
Amb els que fa al terreny laboral pots trobar-te

amb lluites dins l'empresa i amb la necessitat de

defensar el teu lloc. Tot això que te semblarà un

cataclisme al cap i a la fi pot ser molt beneficiós

per tu ja que trobaràs algú amb bones influencies

que te faci costat i lo que sembla un problema aca-

bará sent una sort.

Són dies per estar especialment atractiu i encan-

tador amb el sexe oposat i en tot i això et trobaràs

sol. Aprofita per meditar i centrar la teva vida emo-

cional si no tens parella. Si en tens et semblarà

que no et fa massa cas.

Millors dies

SAGITARI 21 Novembre a 20 Desembre
Aquest dies te sentirás cansat i amb poca capaci-

tat de decisió. Si fas feina per el teu compte, dona

responsabilitats als altre per poder alleugerar-te.

No és moment per prendre decisions econòmiques

ni tampoc de canvis de casa.

Si tens viatges programats per aquests dies te tro-

baràs segurament amb retards inesperats i problemes

de poca importancia. Fer repassar el cotxe i mira

bé de no deixar res d'importancia.

L'amor. Si ja tens parella no tendra canvis però si

no la tens estarás pendent d'una amistat amb la

que voldràs més. Tot es tracta de que decideixis

parlar-ne.

Millors dies, 2,3,11

CAPRICORN 21 Desembre a 20 Gener 
Són dies molt bons per viatjar sobretot per aquells

que ho faceu a l'estranger.

Els assumptes amorosos te duran un poc trasbalsat

aquests dies i és que estás especialment sensual. Pots

trobar-te amb diferencies d'opinió amb la parella si

la tens i aquesta vegada no te donaran la raó. Lo que

semblarà un cataclisme sentimental no és més que

una barrumbada d'estiu i tot tornará al seu lloc amb

poc temps. Si no tens parella els romanços poden

ser molt agradables i feliços però és necessari que

pis més es ment als assumptes de la feina

Millors dies, 1,2,10

AQUARI 21 Gener a 20 Febrer
És molt possible que aquests dies te surti una des-

pesa inesperada.

El treball no será un terreny calmat; si has complit

amb el teu comiat ara és el moment de trobar el

premi. L'ambient amb general no será bo i ehauras

d'enfrontar a rivalitats.

Si no tens parella aquests dies trobaràs bones opor-

tunitats a l'entorn deis teus amics o fins i tot amb els

veïns. Si tens parella semblarà que cercau les dis-

cussions per qualsevol cosa.

És important que tenguis cura el teu estómac ja que

pot ser tenguis algunes moléstiesdegut ala alimentació.

Millors dies, 1,2,10

PEIXOS 21 Febrer a 20 Març 

Són dies per gaudir encara de les bauxes i de les

aventures romàntiques. Si no tens parella trobaràs

oportunitats de formar-la a alguna de les bauxes que

aniràs. Si tens parella viuràs uns dies especialment

romàntics com en temps passats.

La teva imatge aquest estiu ha canviat i els amics te

veuen diferent has guanyat amb popularitat peróaixó

també cansa de debò i será necessari que descansis.

Trobaràs que algun fill teu ha tornat gran, sense que

tu te n'adonis.

Hauràs d'anar amb compte amb la gargamella que

pot causar-te alguna molestia

Millors dies, 3,4,11. 12

Antònia Munar, 17/09/61 - 14 h 10m Palma
Estimada Antònia. Com tu saps el teu signe És Verge. El teu ascendent Sagitari.
Ets una persona amb una forta necessitat d'ordre al teu voltant, tant pel que fa a l'ordre de les coses materials com a l'ordre dins les teves idees

i projectes. T'interessen els assumptes de salut i fins i tot pot ser tinguin a veure amb la teva feina. La feina és un terreny afavorit dintre de la teva -
carta, pot ser el més fácil de fácil de la teva vida.

Te presentes a la gent com una persona molt independent i original, com si no haguessis de menester a ningú. Al fons això no és aixl Efectiva-
ment ets independent pel que fa a la feina però necessites una parella que faci de motor per dur endavant les leves il•lusions.

Te preocupa massa la societat i el teu entorn, també l'opinió que la gent es fa de tu. Com a  conseqüència d'aixO te preocupes massa de l'exterior
i pots arribar a descuidar l'interior Al temps una  conseqüència d'aquesta preocupació és el fet de no ser massa demostrativa amb les teves emocions.

La teva mare ha tingut molt a veure amb la formació de la teva imatge, la forma de presentar-te i comportar-te amb la gent. Ha tingut una influen-
cia bastant forta amb el teu aspecte amb general. El teu pare ha format la teva filosofia i ha marcat els tipus d'estudis.

L'assumpte de la parella pot ser el més dificultós de la teva carta. Te costará trobar una persona que realment valgui la pena. Abans de trobar-
la i ha històries que tu t'agafaràs seriosament i no acabaran bé, conseqüentinent te sentirás fracassada sentimentalment. La teva parella definitiva
la trobaràs al voltant dels trenta-cinc o sis anys. Segurament amb un home una mica més gran que tu.

Pel que fa als fills hauràs d'anar amb compre de no ser ?musa possessiva.

Per aquells de vosaltres que desitjeu que la vostra carta es publiqui al nostre
periòdic podeu omplir la papereta i enviar-la a:

L 'ESTEL. Apartat 124-07600-s'Arenal de Mallorca

LLOC DE NAIXEMENT 	
HORA DE NAIXEMENT 	
(aclariu si es abans o passat el mig dia)

NOM 	

I DATA DE NAIXEMENTE 	



En Matas vol autopistes,
Parc Bit i modernitats;
però en llibres i revistes
les paraules són mal vistes,
si no són "modalitats".

Li encanten tecnologies,
darrer crit de novetats;
però té moltes manies,
si la llengua romp les vies
d'estretes "modalitats".

Per la !lengua castellana

vol pedagogs il.lustrats:

per la própia, tan ufana,

així Matas com Zaplana

només vol "modalitats".

Hi ha coses que són dramátiques,

si a un li canten veritats,

el cobreixen de tomátigues

o el moten de Limite "Matigues",

quan xerra en "modalitats".

Anim. Matas! Fé destrossa,

romp la Ilengua, romp els prats...

1. quan caiguis dins la fossa,

que et facin tanta destrossa

com tu amb les "modalitats"!

Es GALL

Jaume Matas: Vida
Miracles -XII-

Ben vist és gran malifeta

que un toix mani els il.lustrats...
Mal xerra i mal interpreta,

quan diu: Cal tenir "respete"
sols a les "modalitats".

S'afua contra la ciència,
l'Institut i els seus lletrats;
la llengua está en decadència,
si només té la presència
de nostres "modalitats".

L1 ,211'1,
BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Adreça 	
C.P.

Poblad() 	
C.I.F. 	 Tel 	

M'interessa una subscripció

ANUAL 3-500 PTS

Rebut domiciliat a un banc o caixa

Banc/Caixa 	
Adreça 	
Núm. entitat 	 Núm. sucursal 	
Compte núm. 	

Firma

Ompliu aquesta tarja i enviau-la al
Apartat de Correus 124

07600 s'Arenal de Mallorca

PROU d'IMPOSTOSI
ABUSIUS

Prou de peatges a les autopistes!
Prou a l'electricitat més cara (1 Europa!
Prou als telèfons rnés tars i dolerns d'Europa!
Prou a la vergonya de la RENFE!

PERCIUÉ MADRID NO ES  QUEDI AMB ELS NOSTRES DINERS  
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Dins es curs de dos mil anys,

Hi ha hagut transformacions,

Jesucrist amb sos sermons,

I els Beatels, amb sons estranys.

Varen ésser uns tamanys,

De sorpresa sortigueren,

Molta de gent remogueren .

Diferent de lo d'abans.

Jesucrist se va llençar,

Amb els seus hàbils sermons,

Lluità, als explotadors.

Que al seu esclau rebentà.

Sent de cos, com ell germà,

Tanta diferència hi havia,

En això no hi consentia,

A sa lluita se tirà.

De moment cas no en farien,

D'aquell pobre pelegrí,

El veien sense vestí,

Els rics de ell se'n riurien.

Emperò estudiarien,

El seu hábil parlament,

Conquistant la pobre gent,

Que tot moment el seguien.

Jamai havien tengut,

De ningú oposició,

El fariseu i el senyor,

Visquent sa vida a gust.

Aquest mos dará disgust,

Si no li posam barreres,

Les seves grosses quimeres,

Mos faran perdre es remug.

En consell se reunien,

Pel cas poder estudiar,

Amb el Pelegrí acabar,

Amb les seves profecies.

Partirem sense manies,

Sense gens de compassió,

Els direm: "es un traïdor",

Jutjat dins les sagristies.

Com un volcà va explotar,

Sa tan grossa propaganda,

Duent els rics s'avantatge,

Sa gent varen conquistar.

Que l'havien d'enclavar,

A una feixuga creu,

"El qui en noltros no creu,

el mateix càstig tendrá.

Com que duien sa batuta,

Els fariseus i els rics,

No eren mai discutits,

No admetien disputa.

Aquella molt grossa junta,

Dictava al seu favor,

Lo que deia en és sermó,

Era una cosa justa.

Varen acordar crear,

Una sèrie de misteris,

Sa gent de obediències,

Será la que mos seguirá.

Direm que ressuscità,

I que va pujar al Cel,

El Pare Etern el seu bel,

A Ell Ii feu arribar.

Fa 40 que sortiren,

Cinc joves espabil.lats,

Dins Anglaterra formats,

Els joves conquistarien.

Ritmes nous introduïren

Amb uns cants coordinats,

De guitarra acompanyats,

Formant fines melodies.

El cabells tallats durien,

Amb molt bona proporció,

Vestits del mateix color,

Cridaven ses simpaties.

S'atenció ells cridarien,

A tota la joventut,

Aquell tan agut conjunt .

Conquerí cancelleries.

I la reina d'Anglaterra,

A ells los condecorà,

Per haver sabut conquistar,

La gent de tota la terra.

Aquest ritme de guitarra,

I el seu cant també humà,

Tothom l'anava a escoltar,

Tant de dreta com d'esquerra.

Gran transformació hi hagué.

A dins sa societat,

El jovent tot disparat,

Cap por a res ja tengué,

S'orde d'aquell temps primer,

Prest va ser arraconat,

Allò que era sagrat,

A la banda, romangué.

Sa joventut va partí.

Amb una nova estructura,

La va trobar molt aguda,

Amb so bailar i vestir.

Ritme nou s'introduí .

Tothom sabia hallar

Un se posava a botar

Per alegria tenir.

A mils els conjunts sortiren

Per els Beatels imitar,

Molts no varen arribar

A guanyar ses simpaties.

Ses discoteques obrien.

Amb conjunts desenfrenats,

De renous molt reforçats,

Que els sentits destrossarien.

Sa joventut ha romput,

Podem dir, totes barreres,

Cadascú duu ses quimeres,

Així com a ells los surt.

De fet ells viuen a gust .

Anar de moda i bailar,

Es doblé no estimará,

Gastar-lo ho troba just.

Els grans Beatels despertaren,

Aquel! dragó adormit,

Que de molt de temps antic .

Els capellans predicaven.

A sa gent acovardiren,

Amb sa gran por del Dimoni,

Els joves tal repertori,

Per viure, el detestaren.

Ses esglésies van tancant .

Els joves no tenen fe,

Se creença que hi va haver.

Avui la van censurant.

Allò que va augmentant.

Ses modes i discoteques,

Aquestes regles modernes .

Tothom hi va combregant. š2
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