
"Som catalanistes perquè
ens n'han fet. Privar-nos de
la nostra llibertat ha convertit
en una militancia allò que tan

sols hagués estat una
circumstància geográfica,

talment com no hi ha
suisistes ni holandesistes,
sinó suïssos i holandesos,
els catalans fórem, si ens

haguessin deixat exercir com
a tot arreu, Catalans. I

haguessim deixat els -ismes
per a qüestions
ideològiques."

TÍSNER (Avellí Artís-
Gener)

Superficie:

69.822,93 km 1

Pobtacio

11.257.632 hab.
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Fa 18 anys que en Josep M Fernandes i Otero de Galicia fa de restaurador de
mobles la ciutat de Llucmajor. Ara está restaurant les banques de l'ajuntament
de l'Església de sant Miguel. Fa 4 anys que te una escola de restauració de
mobles amb matrícula oberta per el primer de novembre. Tel. 971 120 458

Fires de Llucmajor
Exposició d'olis

1 aquarel.les
XI S Q UE T

Del 14 al 16
d'octubre
del 2000

C/. OBISPO TAXAQUET, 23

LLUCMAJOR

Vos hi esperanz

Els Espanyols celebren
el 12 Ocubre, Diada del

Gran Genocidi:

Recordem el que Fra
Bartolomé de las casas retreia
als innobles cercatresors del

seu temps que consumaren el
major genocidi de la història

de la humanitat a l'Amerindia.
que la seva veu els retroni a les

seves oïdes de sords:
"No solament sou enemics de la vostra salvació, ans àdhuc

impediu que tants milers de pobles creguin i se salvin; i no
solament els en els qui ja cremen en els focs eterns a causa de
la vostra crueltat, de les espases i de les altres maneres de lle-
var la vida amb les quals heu posat fi a una tan immensa mul-
titud d'homes, sinó també els qui han evitat la vostra espasa
cruel, donat que, a causa de les vostres maldats, amb prou fei-
nes, o mai, creuran de veritat ... Per això sofrireu suplicis gra-
víssims, no solament per la vostra perdició, sinó també per
aquells als quals sostraguéreu el període de conversió i  penitèn-
cia en ocasionar-los una mort intempestiva i els trametéreu
directament als turments dels inferns, i també per aquells qui,
a causa dels vostres pèssims exemples, miraren amb odi la fe

així mateix, per l'ultratge a tota l'Església Universal i, igual-
ment per la blasfèmia contra Déu.»

(Fra Bartolomé de las Casas denuncia amb valor els cruels
genocides espanyolistes: aplicable a tots els beats i insensibles
que col•laboren amb la criminal política espanyola de genoci-
di contra les nacions sota la seva bota)
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Fa 25 anys qu n'Antoni Vidal és l'amo
del Magatzem de material de construcció
Vidal a Llucmajor. El seu sobre, Maties
Fullana, va obrir aquest magatzem fa
50 anys. N'Antoni és el president de
l'Espanya Atlètic de Futbol.Dirigeix els
benjamins de futbol 7, alevins i infan-
tils de tercera. Tel. 971 660 688

Fa 2 anys que en Ramon Castell ha
obert la Rentaduria Beyro al carrer del
Bisbe Roig de Llucmajor. És una sucur-
sal de la Tintorería que te sa mare al
carrer del Príncep. Tel. 971 660 770

Fa 28 anys que en Joan Garí regenta
la Perrqueria de Senyors Garí al carrer
de sa Fira de Llucmajor. Va obrir aquest
local en Sebastià Salvé fa 50 anys. Tel.
636 945 352

Na Margalida Gual és la madona dels
Magatzems ses Forques a Llucmajor.
Ven material de construcció. A la foto
amb les seves ajudants. Tel. 971 662114

Na Jésica Martines és la madona jove
de la Botiga de Tot i Molt a la Plaça de
l'Ajuntament de Llucmajor. Tel. 658
802 729

Fa 21 anys que na Maria Ramis regen-
ta l'Adrogueria Tomás al carrer de la
Fira de Llucmajor. Tel. 971 661 832
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* Fa un any que en Jean
Oosterlynck, mallorquí
d'ascendéncia flamenca,
regenta la botiga COP Y
QU1CK a Sometimes.
Copisteria i arts gràfiques.
Els propietaris son els ger-
mans Palmer de Calvià.
Tel. 971 744375

* Fa 25 anys que en Jaume
Gost de sa Pobla i na Mar-
galida Pisá de Ciutat
regenten el Bodegon es
Pillar( al carrer Marbella
de Sometimes. Despat-
xen menús a 800 ptes. Tel.
971 260 284

* Fa un any que en Joan
Riera des Coll i en Fran-
cesc Marimon de Lluc-
major regenten el Res-
taurant Carpe Diem a la
carretera de l'Arena1,9 de
Sometimes. Despatxen
les carns, les paelles, el
peix i les pizzes. Se menja
per unes 2000 ptes de mit-
jana. A partir de les 2030,
música en viu a càrrec na
Cistina, la filia d'en Riera.
Tel. 971 743 873

* Fa 7 anys que en José
Bevino de Goa (antiga
colònia portuguesa a la
Índia) regenta una botiga
de moda a s'Arenal. Tel.
971 744 011

Fa 4 anys que en Manuel González des
Coll regenta la botelleria Marta, de la
seva tia Marta Campoy, a les Merave-
lles de s'Arenal. Tel. 971 264 352

Fa 2 mesos que en Joan Martínez ha
obert la botiga de lloguer de cotxes TT
Renta a Car, al carrer de la Porciun-
cula de s'Arenal. Tel. 971 745 813

N'Antoni Gil, que fa 11 anys és el president de l'Associació de Bars, Cafeteries i
Restaurants, i la seva dona na Lola Ginés, acaben de fer-se càrrec del Restau-
rant Cas Cotxé a les Meravelles de s'Arenal. A la foto amb en Martí Cotxé i de la
seva dona Aina Vila que han estat 30 anys al front de l'establiment, moments
després d'haver dos la barrina. Tel. 971 262 049

Són n'Homid Fahandez, jove metge que fa feina a Madrid i el seu germà Fran-
cesc, l'amo jove de l'Estudi de Fotografia Kamal a la Plaça de les Meravelles de
s'Arenal. Dos joves arenalers que triomfen en les seves respectives carreres.
Tel. 971 269 416

III CONGRÉS DE CULTURA CATALANA
(1999-2000)

Cecili Lapresta, presentador de la
tercera jornada psicológica feta a

Fraga, i Enric Larruela, un dels ponents
de l'esmentada jornada dedicada al

Sentiment de culpabilitat. En el marc
del Tercer Congrés de Cultura Catalana,

L'acte es va realitzar el passat 27 de
maig del 2000.

PROPERAMENT: Gandia,

e	
La Safor
42 JORNADA DE PSICOLOGIA

Noti Congrésb ff 
TEMA . Països Catalans, quan les víctimes passen per botxins.

de Cultura Catalana Ponents: Quirn Gibert I Vicent Bello, Psicòlegs.
Uoc: Casal Jaume I (Sant Roe, 10). Dla: dissabte 21 d'octubre 2000. Hora: 8 del vespre.  
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* Eren gent modesta i s'han
fet rics. Són els hotelers de
s'Arenal de Mallorca. I ara
se posen plets per l'herèn-
cia. Els germans Canals de
l'Hotel sant Diego ja fa
temps que se barallen. Ara,
hem sabut que els germans
Ferrà de l'Hotel Dolça
França també tenen un plet
de mil dimonis. Resulta que
la senyora de l'Hotel just
abans de morir fa fer hereu
universal al seu fill Jaime,
consol de Liberia que fou
expulsat del cos consular fa
quinze anys per expedir pas-
saports falsos o cosa d'això.
Ara, el seu germà François
li te plet posat perquè en
Jaime ha falsificat la firma
de son pare en un document
en que aquest renuncia a ges-
tionar el patrimoni fami-
liar. El jutge ha intervingut
els comptes corrents de l'ho-
tel i dels altres negocis de
la familia mentre no s'a-
clareixi això que sembla ser
un robatori en gran escala
entre familiars.

• Fa 3 mesos que l'Ajunta-
ment de Ciutat de Mallor-
ca ha obert l'oficina de
denúncies a la Plaga de les
Meravelles de s'Arenal.

Aquesta oficina está ober-
ta les vint-i-quatre hores del
dia fins el 15 d'octubre,
data en que acaba la tem-
porada alta. Com que tenen
intèrpret, la Policia Nacio-
nal els deriva el 80% de les
persones, les que no parlen
espanyol, -són molt espan-
yols els policies nacionals,
es a dir monolíngues- de
manera que els policies
municipals tenen una fei-
nada. La policia de s'Are-
nal está sota el comanda-
ment del sergent Amengual
que compta amb dos ser-
gents, 6 oficials i 60 poli-
cies. A s'Arenal de la part
de Llucmajor hi ha 20 poli-
cies sota el comandament
d'un sergent, de manera que
hi ha un centenar de poli-
cies municipals, una vinte-
na de nacionals que estan
dins el terme de Ciutat i una
altra vintena de Guàrdies
Civils dins s'Arenal de Lluc-
major durant la temporada
turística alta. Només els ter-
mes de Calva i de Mana-

cor compten amb més for-
ces de seguretat que s'Are-
nal —descomptant Ciutat és
clar- i llavors diuen que
s'Arenal no te entitat per

Ha sorgit un Grup de Defen-
sa del Medi Ambient
G.A.D.M.A. a Binissalem.
Se veu que entre la Fábrica
de ciment de Lloseta i altres
fabriques instal.lades a la
contrada fan malbé l'aire,
l'aigua i les muntanyes. Vet
aquí algunes denúncies i
consideracions fets per
aquest grup: La normativa
en matèria europea en con-
taminació és molt més
estricta que al nostra país.
La nostra comunitat autó-
noma és la més pobre en
pares natural. Els nostres
torrents estan en un estat
deplorable. Darrera un
incendi creix una macro-
urbanització. A mida que
passa el temps minva el
nombre de muntanyes a la
nostra serra. El ciment fet
a Mallorca és un dels més
cars de tot l'Estat espanyol.
No convindria importar-lo?
La cimentera té munts de
carbó i de pirita descoberts,
infringint la normativa.
L'empresa "Polivas" (Con-
sell está ubicada a menys de
2 quilòmetres del nucli urbà,
infringint la normativa. Les
empreses d'activitats con-
taminants estan obligades
sotmetre's a controls periò-
dics de nivell de contami-
nació. La administració no
s'ocupa de realitzar aquests
controls. Els veïns de Can
Buades (griferia) se queixen
de renou, pudor i pols. Les
Llacunes de can Figuera
estan contaminades per
metalls pesats abocats per
can Buades. A la Cimente-
ra de Lloseta se cremen olis
i residus tòxics, enverinant
així el seu voltant. L'em-
presa "Lavanderias Diana de
Consell contamina els aqüí-
fers de la zona per l'aboca-
ment de les seves aigües bru-
tes. Es cremen escòries i
altres productes tòxics a la

Foc Fum
MATEU MARIó DE SANT JOAN

tenir ajuntament propi. 1
potser tenen raó. Per tenir
un batle com en Rabasco,
val més no tenir-ne.
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Manteniment de jardins i piscines
Custòdia de xalets

Ramon de Vallenilla,12
Tel. 971 864 532 Telex: mv1 696278393

07470 Port de Pollença (Mallorca)

Exclusives Xisca S.L.
Lloguer i venda de xalets i apartaments

Necessitam finques, xalets i apartaments per a vendre

Tels. 971 867 286 - 629 643 671 Fax: 971 864 661
La Gola,24 - 07470 Port de Pollença (Mallorca)

Exclusivasxisca@retemaiLes 
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zona des Raiguer.

Na Marga Fullana, de
Mallorca, medalla de bron-
ze. Na Maria Vasco de Cata-
lunya, va fer tercera a una
prova d'atletisme, Nina Zhi-
vanevskavya de Barcelona,
medalla de bronze de nata-

ció, en Joan Llaneres de
Porreres, medalla d'or de
ciclisme. N'Isabel Fernán-
dez d'Alacant, medalla d'or
a judo. I els castellans que
han fet: no res. Els ous en
terra. Per anar amb com-
panys com aquests val més
anar tot sols.

A R E N A    

Fa 4 anys que en Joan Soler de Ciu-
tat v obrir el GimnásAndrómeda al carrer
del Torrent de s'Arenal. Tel. 971 440
211

fa 4 anys que na Trini Águila regenta
la Rentaduria Trini a la carretera mili-
tar de s'Arenal. Tel. 971 743 583

Quim Nadal, baffle de Girona, va refusar retirar la bandera espanyola del balcó
de l'Ajuntament de la ciutat amb motiu de 1'11 de setembre, per aquest motiu
es van fer diferentes accions de protesta a la plaga del Vi de Girona.

Mir Roy, filla de Benavarri, va llegir el manifest del Correllengua 2000, el pas-
sat 16 de setembre, en presència dels promotors deis Casals Jaume 1 de La
Franja de Ponent i altres amics, en sortint d'un dinar fet a la Ribagorça.

Fa 2 mesos que na Francisca Molina
de Ciutat de Mallorca, és la directora
de l'oficina técnica de Correus de s'A-
renal. És la primera dona que dirigeix
l'oficina de correus de s'Arenal i hem
pogut contatr que ho fa de manera efi-
cient i amable, alhora que de manera
enérgica quan cal. Te 18 funcionaris i
contractats a les seves ordres. Les fun-
cionaries que atenen al públic, són totes
dones, la qual cosa demostra que les
dones funcionen be a la nostra socie-
tat. Tel. 971 261 927

Fa 48 anys que en Josep M Cosano
va arribar a s'Arenal, un temps que el
poble era ben petit. L'any 1964 va
començar a fer feina amb en Franc Mojer
que regentava el Bar Pfenning. Quin-
ze anys més tard, quan en Franc es
retira, li va compra el bar i fins avui. Ala
foto amb el seu hereu Josep. Tel. 971
261 090

Fa 2 anys que en Joan Carles Her-
nandez, fill de l'amo de la CafeteriaJoan
Caries, va obrir el Cine Bank s'Arenal.
Compra-venda i lloguer de vídeos i músi-
ca, a la carretera Militar de s'Arenal.
Tel. 971 743 834

N'Onofre Unas ha estat el pregoner
de les Festes de s'Estiu 2000 de s'A-
renal de Mallorca. El pregó, que s'edi-
tarà per les festes de l'any que ve, va
versar sobre "S'Arenal en el record".
N'Onofre, en les eves col-laboracions
mensuals a la revista "S'Unió de s'A-
renal", investiga els primers pobladors
de s'Arenal. De petit fou escolanet i can-
tador a l'església. En Miguel Contestí,
ex president del Reial Mallorca i el foren
els primers baxillers del poble, també
foren els primers advocats de s'Arenal.
L'any 1958, n'Onofre posa la botiga de
records Ondina. L'any '69, amb son pare
i sa mare obrí l'Hotel Magallanes, fa
poc convertit en apartaments. Entre el
'65 ¡'69 fou corresponsal del DdM. Ara,
jubilat, investiga la història recent de
s'Arenal. Tel. 971 261709

Fa 8 anys que la Família Zamudio Van
der Rad regenta el bar Selene a s'A-
renal de Mallorca. Tel. 971 743 821
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Fa 28 anys que n'Eusebi Pomar regen-
ta la Joieria Rellotgeria marina a s'A-
renal. Tel. 971 442 415

Fa 20 anys que na Maria del Carme
Castillo regenta la Perruqueria Mari-
carmen al carrer de la Salut de s'Are-
nal. Tel. 971 441 416

En Caries Riera i el seu germà Vicenç
regenten el Taller de Lloguer de cotxes
i motos Automoto Riera a s"Arenal. Son
pare, en Vicenç Riera d'Eivissa va obrir
aquest negoci l'any 1961.

Són els amos i els dependents de la
Perruqueria Unisex Grup d'Art al carrer
Terral de s'Arenal. Tel. 971 440 732

Llibres de tots
els Països
Catalans.

Llibres infantils
i juguetes.

Llibres de text.

Discos i
cassettes.

Vídeos en
cama.

Servei de
llibres

estrangers.

Carrer d'en Rubí, 5
Tel./Fax: 971 713 821

07002 Ciutat de Mallorca

"És una burla a l'acord del Parlament Balear que va
proposar les sigles IB"

L'OCB farà una campanya per tal que es
mantengui o s'intensifiqui la identificació de
la nostra comunitat a la matrícula dels cotxes

L'Obra Cultural Balear ha man-
ifestat el seu rebuig a l'exclusió a
lo matricules dels vehicles de la
identificació de les Illes Balears i
ha dit que això suposa un menyspreu
i una burla a un recent acord de tots
els grups polítics del Parlament
Balear que recentment proposaren
i aconseguiren fer canviar la históri-

ca indicació PM per la de IB (Illes
Balears).

L'OCB estudiará, a una immi-
nent reunió de la seva Junta, les
mesures a prendre per tal que es
mantingui o fins i tot s'intensifiqui
la identificació del nostre país a les
matricules, encetant una campanya
que possibiliti que els habitants de

Mallorca i de Balears puguin seguir
exhibint als seus vehicles, tal i com
succeeix a diversos països de la Unió
Europea i és coherent amb la plu-
ralitat territorial de l'Estat, el dis-
tintiu de la seva comunitat d'ori-
gen. 12

Palma, 20 de setembre de 2000

Noves matrícules Ni CAT ni IB
A la premsa d'avui he llegit la

crónica del debat que es va produir
a l'Ajuntament de Palma sobre les
noves plagues de matricula apro-
vades per el govern Aznar.

Segons la crónica periodística
el regidor Sierra va manifestar que
un 80% dels espanyols estan d'a-
cord amb l'absència del distintiu pro-
vincial/autonómic. Això podria
motivar la elaboració d'un interes-
sant estudi sociológic, per desco-
brir el motiu per el que tota aques-
ta gent esta empegueida que es
pugui conèixer el seu origen geogrà-
fic. No se quin, per?) algun n'hi deu
haver.

Per altra part, un altra regidor
de con, del que no record el nom,
es manifestà a favor del PM com a
distintiu de Palma.

Molt be, i jo vull la M com a
distintiu de Manacor, però en aquest
cas, quina lletra posaran a Madrid?,
els que no estiguin empegueits de

mostrar el seu lloc de residència?.
Un poc de serietat senyors. Amb

els sous que cobren per no fer res,
com a mínim podrien fer això, res,
i al manco no dir dois.

En quant a les lletres IB a les
matricules, pens que recolzen l'es-
tat de dret, ja que les comunitats  autò-
nomes estan recollides com a enti-
tats supraprovincials, amb parlament
i govern propis.

De moment, el que faré demà
es comprar el diari que ha anunciat
que regalará un distintiu IB amb el
seu exemplar, sense que això supo-
si renunciar a la reivindicació de que
les sigles autonòmiques s'incorpo-
rin al lloc que cal. A dins la placa
de la matrícula. Cordialment 12

Joan Miguel Monjo
Tel 971 843 792
Fax 971 552 928

Mobil 659 945 313
jo.en.el@terra.es

La decisió govemamental espan-
yola empeny al conjunt dels catalans
a una posició humiliant. Enrera que-
den aquells 'petits èxits  quan es va
aconseguir el distintiu `IB' en les matri-
cules dels vehicles. Enrera la incon-
mesurable paciència per esgarrapar
senyals o símbols que dignifiquin el
sentir nacional del poble català. En
vint anys el panorama és desolador.
El nacionalisme pragmàtic i pactista
ha esdevingut en molts sentits 'una
aixecada de camisa'. Després de tot
plegat, no resta si no plantejar clara-
ment el camí de la secessió, pura i
dura.

La democracia 'constitucional' no
té la pretensió de resoldre problemes.
És un magma jurídic a benefici de les-
tatas quo, es dir, del sistema establert.
Les periféries resistents sempre seran
minoritàries, i mai trobaran el camí
'legal' per conrear la seva posició polí-
tica. I dit això, qué més es pot dir?

El tema de les matricules ve de

lluny. En Joan Capdevila del GEN -
Grup d'Estudis Nacionalistes- fa tres
anys ja va anunciar aquesta ofensiva.
Sectors polítics del Govem catalá, com
Francesc Homs o David Madi, igual-
ment

van tractar d'adelantar una solu-
ció al nou problema. De poc ha ser-
vit, fins al moment. Cal confiar en la
capacitat de resposta. Una vegadamés
recorrent a la "desobediència civil",
ara no per passiva (de la qual els cata-
lans en som bons alumnes), si no per
activa: superposant un adhesiu amb
el CAT damunt la E.

Anunciar aquesta substitució,
suprimint la E per posar-hi el CAT,
no és una postura greu. Tot al con-
trari, el propi parc mòbil de l'ad-
ministració de la Generalitat del Prin-
cipat l'ha 'oficialitzat'. En qualse-
vol cas, es tractaria d'un lleu falta
administrativa (com a màxim un san-
ció...) I, això, s'ha d'explicar com
un atenuant, doncs vivim uns
moments de forta intoxicació ide-
ológica. Sembla que qualsevol posi-
cionament advers als cànons de la
'unitat d'Espanya' sigui "apologia del
terrorisme". I, en honor a la veritat,
sembla ser que no hi ha cap mena
de perill.

L'ambient que ha creat el PP en
relació el seu directe rival (ETA) s'es-
tén a les demés àrees governamen-
tals d'una manera encomiable. El PP,
José Maria Aznar, Josep Piqué i
Mayor Oreja ('mayor sordera') esco-
meten bona part de la seva activitat
política com si no ho fos. I fins jus-
tifiquen que no ho és. Als dubtes o
crisis, no els hi volen donar tracta-
ment polític. Manifesten, des d'una
posició còmode que és una qüestió
técnica i, per tant, resta resolta. En
canvi, s'omplen la boca a cada
moment del seu constant servei a la

democracia i a la constitució.
Democracia i constitució són dos

termes que s'han de conjugar amb "dià-
leg sense condicions" i amb "trans-
parència". Si no és així, fan manipu-
lació barata, amb uns termes que amb
el temps, sols ells seran prou bons per
emprar-los (paradoxes de la història).

La societat catalana té els meca-
nismes per exercir la llibertat d'ex-
pressió, a través d'una densa xarxa asso-
ciativa i de butlletins, i també amb l'e-
xercici d'autoorganització, davant les
maldestres decisions governamentals
-siguin estatals, autonómiques o muni-
cipals-. Aquests dos punts forts esca-
pen constanment als 'dictats del poder'.
I, curiosament, davant una adminis-
tració catalana sense lideratge nacio-
nal (el President Jordi Pujol sense una
successió clara), les tesis populars de
cert aire "anarco" esdevenen atracti-
ves per moltes i molts compatriotes.

La negativa sistemática a tota
forma de transparència no és més que
un refús a la superació de l'engranat-
ge malèvol que está engendrant el PP.
No es possible girar l'esquena a algu-
nes veritats com a punys: la dimen-
sió plurinacional de l'estat espanyol,
l'exhauriment del sistema constitu-
cional espanyol, la nova realitat polí-
tica de la Unió Europea i la fi histó-
rico-política de les monarquies. 12

Llorenç Prats-Sagarra
és editor-adjunt "Catalunya

Campus"
lloprats@teleline.es   

SERRALLERIA METÁ•LICA ROTGER
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Carrer del Convent, 119 - Tel. 971 661 797
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Quo Vadis Vadis?

Les noves
matrícules
espanyoles, sense
distintiu nacional

BERNAT JOAN I MARÍ. PRES.

D'ESQUERRA REPUBLICANA-ILLES BALEARS I PITIÜSES

Sorprèn que si, segons
indicacions de la Unió euro-
pea, les matrícules dels cot-
xes han de portar distintiu
nacional, el govern de l'Es-
tat, en mans d'un PP apa-
rentment cada vegada més
nacionalista (del nacionalis-
me seriós, que és l'espanyol),
no hagi tengut en compte
aquesta indicació. Cosa que,
d'altra banda, els hauria
resultat extraordinàriament
fácil. I que, així mateix, havia
de ser foro temptador per a
ells.

Supós que empesos per
la pressió "nacionalista" (de
la fluixeta, lo és catalana,
basca o gallega) els deu haver
esporuguit, o deu haver pas-
sat alguna cosa rara d ' a-
questes. Si no, no s'explica
que en la tireta blava, junta-
ment amb la bandera euro-
pea, hi hagi col•locat la ini-
cial d'Europa —la E-, en
comptes de col•locar-hi la ini-
cial d'Espanya —que, com tot-
hom sap, a nivell estrictament
no regional, arreu del món
és la S-. No entenc com els
diputats d'Extremadura, de
les Castelles o d'altres terres
espanyoles no han botat com
una sola fera, empesos per
les ganes de lluir el propi dis-
tintiu nacional a les matrí-
cules en comptes de lluir-hi
el propi d'Europa en el seu
conjunt. Potser sí que són "no
nacionalistes", i que el des-
prendiment nacional dels
espanyols és una bona notí-
cia que haurem d'acabar
celebrant amb joia desfer-
mada.

Els catalanistes, media-
titzats com estan per això
d'Espanya (arriben a pensar
més en espanyol que els pro-
pis espanyols), no han sabut
entendre la jugada, i han
considerat que la E representa
Espanya (cosa que només es
pot entendre en clau regio-
nal espanyola, totalment
aldeana i d'un províncianis-
me tronat que tira d'esque-
na. Una altra cosa —molt jus-
tificable, d'altra banda- és
que els posseïdors de vehi-
cles matriculats als Països
Catalans vulguem el distin-
tiu del nostre país a les matrí-
cules. El distintiu dels Paï-
sos Catalans és format per

les lletres CAT, que no corres-
ponen, com han dit —altra
vegada equivocant-se- els
regionalistes catalunyesos,
a cap distintiu "autonòmic".
Si fos un distintiu autonòmic,
el CAT seria equivalent a l'IB
que, amb tot el dret del món,
el vicepresident del govern
balear, Pere Sampol, va
col • locar immediatament al
seu cotxe oficial. I, òbvia-
ment, no ho és. Mentre els
distintius IB (Illes Balears)
o PV (País Valencià) són
distintius "autonòmics",
CAT és un distintiu general,
perquè hi ha usuaris que se'l
posen en els territoris com-
presos entre Salses i Oriola,
per un cantó, i entre Fraga i
l'Alguer, per l'altre  (és a dir,
persones de quatre estats
diferents, i de quatre comu-
nitats autònomes diferents
dins l'Estat del qual nosal-
tres som ciutadans o súbdits
—no és gaire clar qué d'això).
És perfeetament coherent,
per tant, portar al cotxe els
distintius CAT —propi de la
nació catalana- i IB —propi
de les illes Balears. Fins i tot
és ben coherent portar el dis-
tintiu E (Europa), juntament
amb els distintius CAT i IB.
En qualsevol cas, el distin-
tiu corresponent a Espanya
queda fora de circulació entre
nosaltres. I això també em
sembla perfectament lògic
(que els cotxes de Catalun-
ya, del País Valencià o de les
illes Balears i Pitiüses no s'i-
dentifiquin com a vehicles
espanyols). En canvi, em
sorprèn que no s'hi puguin
identificar (amb la S perti-
nent) els vehicles de Madrid,
Toledo, Sevilla o Santander.

Sembla, finalment, que
les autoritats corresponents
ja han deixat molt clar a la
guàrdia civil, la policia
"nacional" i les policies
"autonòmiques" (llegeixi's,
per exemple, mossos d'es-
quadra) que qualsevol CAT
o IB col-locat dins la matrí-
cula pot ser multat. La manca
de distintiu "spanish", en
canvi, no rep cap tipus de
penal ització. No s'hi identi-
ficarán ni els cotxes dels
comandaments militars de
l'exèrcit espanyol, que ja és
dir... fl
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FIRA DE LA VEREMA DE BINISSALEM

Fa 17 anys que en Pere López regen-
ta el Taller Berlín a s'Arenal. A la foto
amb el seu hereu Pere.

La família Comes de Binissalem, que
regenta 4 botigues a s'Arenal, tembé
era a la fira dels eeu poble. Tel. 971
262 661

Fa mig any que na Marga Caldés
regenta la Rentaduria Caltor a la carre-
tera Militar de s'Arenal. Fa 50 anys que
la família Caldés va obrir la rentadudia
Caltor al carrer del Torrent de s'Arenal.
Tel. 971 266 559

	ç 	 Només fa un mes que na Bárbara Corró ha obert el Forn, Es Racó de na Bár-

PI! L—
bara al centre de Binissalem. A la foto amb els seus parents i la seva dependenta.

1.1 ' • 	 : '' ,,•	 ;	 Tel. 971 511 851
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	Fa 6 anys que en Theodorus Kleton	 . ,I
	d'Holanda regenta al Bar Teo i el Res-	 ,14 ,-„,
	taurant Theo a la Plaga de Maria Cris-	 k a ..mikr
	tina de s'Arenal. El bar és un ciber café	 1.	 illill"1

des d'on se poden enviar correus
	

Fa 4 mesos que s'ha fundat el Grup d'Amics de Defensa del MediAmbient GADMA,
electrònics. Al restaurant s'hi pot menja 	 a Binissalem. Són 54 associats de Binissalem i Lloseta que de moment ha fer
el plat del dia per 950 ptes més la begu-	 accions contra la Cimentera de Lloseta i contra la Grifería Buades de Binissa-
da. A la carta s'hi menja per unes 2000

	
lem. La cimentera mata els arbres de la contrada i la grifería contamina les aigües

ptes. Tel. 971 440 477
	

dels pous i de les Ilacunes d'aigües depurades. Tel. 971 870 231

Na Maria Antón Pujol a qui veiem amb
el seu fill Lluís, va posar taula per ven-
dre articles de segona mà a la Fira de
Binissalem. Tel. 971 870 604

N'Antoni Vicenç de Ciutat és mestre
d'escola. Hores perdudes fa artesania
fina en escaiola que ven els diumen-
ges al mercat de Binissalem. Tel. 971
294 444

Fa 17 anys que en Juan González i la
seva dona Maria del Carme Brasero
són els amos de la Correduria Gestió
d'Assegurances al costat de la Plaga
dels Nins de s'Arenal. Tel. 971 267 656

Na Mercé Puig i na Maria Mascará posa-
ren la seva paradeta de venta de qua-
dres a la fira. Na Mercé és la marxan-
da de son pare, en Manuel Puig que a
més de pintar, ensenya a l'Escola de
Pintura de l'Ajuntament d'Ovieu (Ovie-
do) 696 944 991. Na Mascarona pinta
a l'oil i pastel. Tel. 610 619 234



Els vertaders patriotes
del nacionalisme
mallorquí
PERE FELIP I BUADES

ue les festes popu-
lars són el millor
mostrador de la

proj tó de ' una cultura
popular de la cultura d'un
poble, és una afirmació que
no admet controvèrsia. Que
cada poble posseeix la seva
cultura, és una afirmació
que tampoc admet cap dubte.

Idó bé, el fet és que vivim
a Mallorca, una terra i un
poble que está patint una
invasió tremenda de perso-
nes de tot el Món: de Cas-
tella, de l' África, del nord
d'Europa, d'Àsia i d'Amè-
rica.

Aquesta invasió con-
templada de manera benei-
ta amb grans dosis d'estu-
pidesa per part de molts de
mallorquins, ha generat que
els quintacolumnistes del
nacionalisme castellà, deno-
minen com a societat mallor-
quina a aquestes persones de
distinta procedència i fins i
tot formada per persones de
races molt distintes.

Els nacionalistes caste-
llans fan una feinada per tal
que la varietat cultural que
habita les nostres illes (que
ells han propiciat amb la
seva política), domini la
nostra societat. I se servei-
xen de la seva gent més fes-
tiva i cridanera. O sia dels
andalusos, els del "cante",
els del "vinillo", les dels
"faralaes", els del "pesca-
dito frito", els de la "Banca

Palona", els dels "Coros
Rocieres... Els, nacionalis-
tes espanyols, els invasors
dels Països Catalans que
provenen de les terres cas-
tellanes i andaluses, propi-
cien sempre que poden la
seva cultura a ca nostra amb
el propòsit de suplantar la
cultura d'aquesta terra.

Darrerament han arribat
contingents importants d'es-
trangers que enlloc d'a-
prendre la llengua pròpia
d'aquesta terra, aprenen la
llengua del colonitzador
espanyol.

I això no és natural. No
és natural que als pobles i
ciutats de la nostra terra
amb autoritat i població
autóctona, no sia promogu-
da la nostra llengua, la nos-
tra cultura i la nostra mane-
ra de gaudir de la festa.

Davant aquests fets, l'ac-
titud dels governs autònoms
és deplorable. Cal denunciar
la seva poca sensibilitat, la
seva escassa aportació a la
promoció i difusió de la cul-
tura autóctona enlloc de llo-
gar conjunts forasters que no
ens entenen ni ens volen
entendre.

És ben hora que les ins-
titucions governades per par-
tas de la nostra terra amb sen-
sibilitat patriótica contrac-
tin grups que cantin en catan
i deixem de banda els que
canten en altres llengües.

"Jo també em planto"
amb en Lluís Maria Xirinacs
cap a l'assemblea dels Paisos Catalans

Tel: 93 4194747 (tardes)
web: httpll:www.assemblea.org
correu-e: assemblea@assemblea.org

ca , n peix
n'ese

PEIXETERIA
Cð. Jaume Tomás Carden Vn
07608 - k Pil.larl
Tel. 26 21 67

OPTICA
LLUCMAJOR

M.* MAGDALENA MULET COLL
OPTIC - OPTOMETRISTA

Plaga Espanya, 24	 07620 LLUCMAJOR
Telèfon 66 17 17	 (Mallorca)

Carns
Pastes
Paelles

Peix

Correr de l'Arenal, 9
Les Meravelles

Reserves 971 743 873  
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Fa mig any que na Maria Jesús Galle-
go regenta el restaurant Ambar a la Plaga
de Maria Cristina de s'Arenal. Se menja
per una mitjana de 2000 ptes. Els seus
fills, Andreu i David Nicolau juguen a
les categories infantils de s'Arenal. Tel.
971 445 083

Fa 36 anys que en Francesc Rios de
Zamora és maitre d'Hotel al Badia Parc
de s'Arenal. La seva dona Roser Tejei-
ra en fa 29 que és infermera a son Dure-
ta. Tel. 971 441 844

Fa 3 mesos que en Vicenç Bustaman
te de l'Aucelleria de la Plça dels Nins
de s'Arenal, ha obert la botiga Mister
Dog al carrer den Berga del mateix poble.
Perruqueria canina, venta de peixos i
floristeria. Tel. 971 267 664

s'Arenal. Fa 10 anys que está asso-

Fa 25 anys que na Miquela Miralles de
Llucmajor va obrir la Perruqueria Migue-
la al costat d ela Plaga del Mercat de

	 regenta la Cafeteria Les Palmeres a la

i begudes. Tel. 971 440 107

Fa un any que en Josep M. Castanyo

Plça del Mercat de s'Arenal. Entrepans

.	 .
ciada amb n'Antónia Crespo. Tel. 971
440161
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,	 Fa 4 anys que en Miguel Pasqual des
Coll d'en Rabassa va obrir l'empresa
de busseig Top Dive a l'Aquaciti de s'A-

	a un anv aue en "a er ' .s 'e Y iena	 renal. Te una barca ancorada al oort

	

obrir l'Estudi Òptic Europa al carre
	

de s'Arenal i surf quasi cada dia amb
de na Maria Antònia Salva de s'Arenal. 	 els seus parroquians cap el Cap Blanc
És el primer òptic austríac a Mallorca.	 a explorar els fons de la mar- 971 440
Tel. 971 445 237
	

596-639 745 555
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Fa 30 anys que en Brígido Nievas i

	
Fa un any que na Flor Cof reces de Cas-

n'Antránia Nicolau van a vendre les seves
	

talla ha obert l'Herboristeria Herves Vida
hortalisses a la Plaça de s'Arenal. Tel. 	 al carrer Balears de s'Arenal. Tel. 971
971 120 931
	

442 967
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Carta de la Terra: unías per a un
(19/9i

Durant més d'una década,
diversos grups d'arreu del món
s'han esforçat per crear una
Carta de la Terra que enunciï
principis ètics fonamentals per
a una exísténcia sostenible.

El 1997, es formà una
Comissió de la Carta de la Terra,
amb l'objectiu de redactar la
Carta. La Secretaria d'aquesta

Comissió es troba al Consell de
la Terra amb seu a Costa Rica.
La Comissió presentà una ver-
sió final de la Carta de la Terra
després de reunir-se a la seu de
la UNESCO a París, del 12 al
14 març de 2000.

Els objectius de la Campa-
nya Internacional de la Carta de
la Terra són promoure un dià-

leg a nivell mundial sobre val-
ors compartits i l'ètica global;
divulgar la Carta de la Terra
arreu del món i aconseguir
l'aprovació de la

Carta per part de l'Assem-
blea General de les Nacions
Unides, l'any 2002.12

Font: WebVerd

INAUGURACIO DE L'INSTITUT DE S'ARENAL

El passat dia 16 de setembre va tenir lloc la inauguració oficial de l'Intitut de s'A-
renal. V presidir la inauguració el president del Govern Balear Francesc Antic que
estava acompanyat pel conseller de Cultura  Damià Pons, el consellerde Presidencia,
Antoni Garcies, el batle de Llucmajor  lluc Tomás i el director del centre Joan Jaume.
El rector de porto Colom Francesc Camona, nascut a s'Arenal va beneir el recinte
i a continuació, al Teatre-Gimnàs hi va haver els parlaments inaugurals. Ósterior-
ment el direcor del centre va fer lliurament d'un siurell a casa un dels professors
del passat curs en reconeixement de la tasca realitzada.
L'Institut de s'Arenal es va posar en funcionament el curs 99-00. Actualment hi acull
uns 700 alumnes que provenen de les urbanitzacions de la comarca arenalera, des
de Badia Gran fins a s'Aranjassa, es Pillad i can Pastilla. Compta amb 66 profes-
sors que s'encarreguen de 23 grups d'ESO, 3 de batxillerat i 2 de Garantia Social.

Mossen Francesc Carmona, Rector de
Porto Colom i vicari de Felanitx, ensen-
ya religió a l'Institut de Felanitx. El sen-
yor Carmona va néixer a s'Arenal de
Mallorca

Na Margalida Pons és professora de
català a l'Institut de s'Arenal. 971 461
269

SERRALLERIA METÀL•LICA ROTGER
Reixats * Portes * Arrambadors

* Balustrades, etc.

Carrer del Convent, 119 - Tel. 971 661 797
07620 Llucmajor

C/ Andalusia, 10 Llucmajor
C/ Sant Bartomeu, 6 s'Arenal

C/ Gran i General Consell, 36 s'Arenal
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El trot és un esport de dinas-
ties. Els actuals menadors de
cavall de trot tenen antecedents
que els venen de rel. Els seus avis,
besavis i rebesavis ja menaven
cavalls de trot i formaren nissa-
gues que han perdurat fins els nos-
tres dies. Recordem els casos de
la família Es- telrich més cone-
guts com "Pancuit" o Coll que han
tingut i menat trotadors des de el
segle XIX fins a la actualitat.

No se coneixen molts de
esports que tinguin unes dinas-
ties tant antigues com el trot. Es
coneix un cas similar d'esport de
dinasties

En el cas del hockey damunt
herba que personificat en la famí-
lia Amat, han perdurat fins a les
acaballes del segle XX. Aquesta
família de Terrassa ha tingut
membres que participaren per
primer cop a les Olimpíades de
Roma l'any 1960 defensant la
selecció espanyola de hockey
damunt herba.

La quadra que presentem avui
no té gaire tradició en el món del
trot. És una dinastia moderna que
en poc temps de vida ha esde-
vingut una de les millors de
Mallorca i la més representativa
del poble de Capdepera, munici-
pi d'on prové aquesta família del
trot. Es tracta de la païssa dels
germans Garau Fullana. Aquests
dos germans es diuen Isabel
Antoni. Competeixen cada set-
mana als hipòdroms de Son Pardo
i Manacor i sempre donen molt
bon rendiment. Han rebut consells
del seu pare i sobretot del seu avi
Antoni Garau i Rosselló, gran afi-
cionat a les hípiques.

Els orígens de aquesta famo-
sa quadra gabellina es remunten
als anys vuitanta . Bartomeu
Garau, pare de Antoni i Isabel,
era aficionat al futbol i seguidor
del Mallorca. Un dia , decebut per
una actuació del equip barralet,
decidí comprar un cavall de carre-

Etica
Serveis Immobiliaris

Enric Molina Rubia
Director Gerente

Bon Aire, 9
07702 Ma6 - Menorca
Taifa. 971 36 37 45	 Ofic. Barcelona
Fax: 971 36 78 10	 Tel. • Fax 93 415 07 95
eticaeinfotelecom.es	 Móvil: 609326630

res i a partir de aquí varen néixer
esportivament els vertaders pro-
tagonistes d'aquest equip espor-
tiu anomenat Quadra Germans
Garau Fullana. El primer cavall
que tingueren fou "Hivern, que
encara viu i es considerat com el
símbol i mascota de la casa.

Els èxits aconseguits per Anto-
ni i Isabel son nombrosos. Els
darrers foren la consecució de
"Eixerit GF" el passat 17 de
setembre l'hipòdrom de Son Pardo
del premi "Campió de Campions
", lliurat per la Societat de Cria
Equina, el premi "Conselleria de
Esports" per dames (Aconseguit
per Isabel Garau a Manacor,

menant a "César de Saint Pol ")
i el premi "Sa Nostra " de Son
Sardina (assolit també per Isabel
Garau, conduint l'equí "Droit au
But").

Al llarg del temps, Isabel s'ha
convertit en la millor menadora
de dames . El seu prestigi és tan
immens que fins i tot ha pogut
participar en carreres a França i
a Suècia. La darrera competició
que disputà a l'estranger fou en
aquest país escandinau el passat
mes de maig on donà bona impres-
sió. Antoni, a més de conduir els
cavalls de la quadra, els prepara
i els posa a punt perquè puguin
rendir al màxim. Antoni ho ha

aconseguit. Els cavalls que pre-
para, rendeixen tant bé que qual-
que propietari alié li ha fiat algun
dels seus productes. Recordem a
"Estonien " o "Evallon", que per-
tanyen a la quadra "Sa Coya
Blava".

Els germans Garau Fullana,
sempre han preferit els produc-
tes importats que els nacionals.
La majoria dels cavalls seus pro-
venen de França, on aquesta famí-
lia gabellina té bons contactes. No
obstant això, han tingut bon pro-
ductes nacionals. Els millors han
estat: "Uins Chester", "Hivern" i
el "Gran Campió "; "Eixerit GF",
que demostrà el seu millor ren-

diment a Son Pardo el passat 17
de setembre, quedant primer al
"Campió de Campions".

El millor equí estranger que
ha passat per les seves quadres
ha estat sens dubte "César de Saint
Pol" (fill de "Oligo i "Passeri-
nette") Aquest és el cavall que tot
propietari voldria tenir a les seves
quadres. En totes les carreres dis-
putades a Mallorca, ha demostrat
que és un animal complet en tot
els sentits; veloç, segur pel juga-
dors apostants i favorits per guan-
yar a totes les corregudes en les
que participa. Tant si parteix en
autostart com en handicap,
"César" queda o ben col.locat i
en la majoria dels casos primer.
D'ençà que debutà l'any 1998,"
César de Saint Por només ha patit
dos distanciaments.

Els germans Garau Fullana
han sabut ser generosos, cedint
els seus cavalls a diversos mena-
dors del trot mallorquí. Joan Anto-
ni Riera "Es Boveret", Maria
Llinàs, Esther Sáez, Christophe
Audebert, Joan Caries Rotger i la
filla de Tomeu Estelrich "Pancuit",
Pili, han conduït o muntat els seus
trotadors amb èxit.

Aquesta quadra constantment
va renovant la seva plantilla amb
altes i baixes, bé per yentes de
cavalls que ja no els interessen
mantenir o per defuncions.

En aquest moment, deuen
negociar la compra de qualque
cavall francés que segurament
será un fenomen. Caldrà anar a
veure'l i apostar per ell. Se cert
que hi haurà jugadors que guan-
yaren molt de doblers. 

El trot és cosa nostra  

Una quadra en alça: la Garau Fullana
MIQUEL ALEMANY I BATLLE 
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Basta obrir algun d'aquests
"excelsos" poemaris per a
trobar, per aquí i per allá, ecos
evidents de Rosselló-Pórcel o
Vicent Andrés Estellés (o de
Josep Carner, López-Picó o
Caries Riba, en els que volen
ser més "exquisits"). Tot mal
paït, mal digerit, fent evident
la darrera lectura, el semiplagi
per no dir el plagi complet

"Capaltard" acaba de publicar
Record de Praga, i el seu direc-
tor, el nostre bon amic i excel•lent
poeta Vicenç Calonge, em dema-
na expliqui una mica l'origen del
llibre, que en faci, en definitiva,
una "poética". Hauria de parlar
doncs, en primer lloc, de les meves
influències literàries, de la histò-
ria secreta que hi ha rere cada 'li-
bre. Conec autors molt zelosos a
l'hora d'obrir boca. No volen que
ningú (i menys la "competència",
el company de confraria) s'assa-
benti de racons i enfonys, dels mis-
teris de la cuina literària particu-
lar. Guarden el secret amb tant de
zel com si es tractás de l'elixir de
l'eterna felicitat, de la fórmula de
la immortalitat. O será que s'ho
pensen, que són immortals? Ales-
hores poden anar bastint curioses
teories estètiques que sovint, una
vegada llegit el poemari, cauen pel
seu pes. Em referesc especial-
ment a la vana pretensió (llevat
casos excepcionals) de no deure
res a ningú, d'haver "assimilat" a
la perfecció l'herència poético-
literaria de la nostra cultura i estar
ja "per damunt de tot". Inflats, es
creuen "superiors", "únics", una
meravella de l'univers i, sense
que els ho puguis discutir, van pel
món parlant de "noves vies" de la
poesia catalana contemporània,
de la superació dels poetes que els
influïren, potser -no estan segurs
de rebre cap influència de ningú!-
, en un passat llunyà. Cofois,
creient sovint en el que diuen
(quan no són uns mentiders clars
i llampants), ofereixen les seves
obres com si fossin "nous cims de
la cultura actual". N'hi ha per Ho-
gar cadiretes en constatar tanta
vana inflor! Basta obrir algun d'a-
quests "excelsos" poemaris per a
trobar, per aquí i per allá, ecos evi-
dents de Rosselló-Pórcel o Vicent
Andrés Estellés (o de Josep Car-
ner, López-Picó o Caries Riba, en
els que volen ser més "exqui-

sits"). Tot mal pan, mal digerit,
fent evident la darrera lectura, el
semiplagi per no dir el plagi com-
plet. No en parlem, de les influèn-
cies evidents de la poesia caste-
llana (especialment la generació
del 27 que fins i tot trobam, com
no podíem deixar de trobar, en  poe-
tes cultes com Miguel Ángel Riera,
Blai Bonet o Josep M. Llompart!)
i dels refrits -també hi són, es veu!-
de totes les antologies que ha
publicat (entre moltes altres edi-
tori41s) Edicions 62. Aquests dies
repassava el treball de Mara
Manent que publica la Col.lecció
Llibres a l'Abast (número 111) d'E-
dicions 62. Panl de Poesia, llen-
guatge i forma (Barcelona, 1973).
Precisament en el capítol dedicat
a Rosselló-Pórcel ("Notes sobre
Imitació del foc"), Mara Menent
analitza acuradament moltes de les
influències que es troben en la poe-
sia del gran poeta (vegeu págs. 145-
48). Diu Mara. Manent: "...Gil
Vicente hl veYneja amb el vers d'una
cançó anglesa, amb mots de la
Divina Comèdia, amb fragments
d'Apollinaire o de Paul Eluard. Hi
trobarem [en Imitació del foc] sub-
tileses o sumptuositats mallar-
meanes al costat d'una frescor
folklórica; vora el 'caos màgic' de
la imatgeria sobrerealista ens per-
vindrà la treballada música del vers
culterá. El dens aiguafort que ens
recordaria uns certs sectors de la
lírica castellana d'avui no hi és

gaire llunyà de la pinzellada etè-
ria a la manera de Hólderlin".

És evident, com explica Marià
Manent, que "...enla d'aquests
ecos meravellosos de la poesia
popular o de la poesia barroca o
simbolista, Imitació del foc aple-
ga realitzacions admirables de to
escrictament personal". Pern no ens
enganem. Qui mana, en el fons, és
l'experiència cultural i vital del
poeta, que mai no és un ésser aillat
enmig del món, algú que viu de
l'esperit pur al marge de la seva
cultura i de les creacions, lluites i
anhels del seu poble. ¿Podem ima-
ginar un "monstre" d'aquesta mena,
un escriptor sense influències cul-
turals de cap classe? Qualsevol dels
grans" genis de la humanitat

(vegeu els casos de Cervantes,
Ramon Llull, Tolstoi, Virginia
Woolf, Maiakokski, Bartold Brecht,
Neruda, Whitman, Rosselló-Pór-
cel o de pretesa "indiferència"
davant el món en els casos de Kafka
o Pessoa, Borges o Villalonga,
Celine o Pound) han actuat sem-
pre dins les coordenades del seu
temps. La participació o la indi-
feréncia de cada autor no és més
que la resposta concreta que dóna,
segons la seva concepció del món,
a les exigències de la societat, del
temps en el qual li ha tocat viure.
I sinó podem analitzar cas percas,
escriptor, per escriptor, i sabrem qué
significava el compromís d'uns, la
pretesa indiferència dels altres.

Paraules i fets denuncien, a
cada moment, a cada segon, la
posició, les dèries intellectuals
de l'escriptor, els interessos
que -malgrat que ho vulgui
negar- defensa amb cada
poema, amb cada actitud
personal, amb cada silenci

Nosaltres no volem amagar -
ni hem amagat mai!- les nostres
influències culturals. Ni les volem
ocultar ni tampoc, si ho volgués-
sim fer, no en sabríem. Amés, com
explicàvem una mica més amunt,
el poemari (tot poemari, tot autor)
reflecteix prou quin és el món, les
pretensions de l'escriptor. No hi ha
disfressa que valgui. Tanmateix,
per molt que volguéssim dissimular
la nostra posició, per molt que (mit-
jançant els recursos més bárrocs i
simbolistes, amb els jocs de parau-
les més estudiats) volguéssim sem-
blar indiferents, allunyats del món,
de les seves lluites, de la pro-
blemática de cada poble concret
en una ben determinada conjun-
tura histórica, serien les mateixes
paraules que empram, el text escrit,
la nostra actitud personal davant
l'art, davant la vida, qui ens denun-
ciaria i ens faria copsar la inutili-
tat dels nostres estudiats esforços.

Feina estéril, les provatures de
camuflatge i mistificació. Parau-
les i fets denuncien, a cada moment,
a cada segon, la posició, les  dèries
intel.lectuals de l'escriptor, els
interessos que -malgrat que ho vul-
gui negar- defensa amb cada
poema, amb cada actitud perso-
nal, amb cada silenci.

Lluny per tant de la nostra
intenció provar d'amagar les
influències que hi ha rere aquests
trenta-tres anys de conreu cons-
tant de la poesia (d'ençà que l'any
1967 en Josep M. Llompart llegí
els meus primers versos i m'en-
coratjá a continuar en la tasca). Crec
que no podem entendre Record de
Praga (ni els altres onze llibres de
poesia que fins ara he publicat)
sense remuntar-nos a l'origen d'a-
questa inicial vocació poética.

Els poetes antifeixistes dels
anys seixanta i setanta procedim
d'una doble derrota. La victòria de
l'imperialisme feixista espanyol
damunt la nostra cultura i la  victò-
ria de la dictadura burgesa del gene-
ral Franco damunt el poble: exe-
cucions en massa (a les Illes, amb
el suport dels germans Villalonga

i Joan Estelrich, entre d'altres
intel.lectuals), exili, prohibició de
tota mena de possibilitat d'orga-
nització popular (en partits i sin-
dicats, en organitzacions culturals
nostres, catalanes)... D'aquí sortim,
aquest és el temps que ens alletà,
la influència principal, l'origen de
cada mot. En aquella época, com
a joves catalanistes i antifeixistes
no podem anar a cercar els nos-
tres influències -ni molt manco!-
en els sectors que han arrasat amb
tot el que significa cultura i llibertat.
És cert que les primeres influèn-
cies poètiques, les inicials lectu-
res a qué podem tenir dificultós
accés, són les de les generacions
de poetes que han lluitat per la
República (n'hem parlat en altres
treballs). És la presència grandio-
sa, inabastable, de Blas de Otero
i de Jorge Guillén, de Rafael Alber-
ti i de Lorca, de Miguel Hernán-
dez i José Hierro, del gran Anto-
nio Machado (mort, com tantes
d'altres escriptors progressistes,
en una terra que per a ell era d'e-
xili, pobre, malalt, cobert amb una
esparracada bandera republicana
plena de la sang i de la pols de
totes les batalles per la llibertat).

A mitjans dels seixanta ja hem
comprat (d'amagat, a les golfes de
les Ilibrerie,․ ) els poemaris prohi-
bits de León Felipe ¡Gabriel Cela-
ya, de Cernuda, de Claudio Rodrí-
guez i d' Ángel González... El  tus-
tat podria allargar-se fins a l'infi-
nit, ja que, si exceptuam quatre
oportunistes, la majoria dels
intel.lectuals de l'Estat, indepen-
dentment de l'adscripció nacional,
són al bàndol antifranquista. 1 és
ja per aquests anys (anys d'inten-
sa recerca cultural, d'incipient llui-
ta antifranquista) quan començam
a descobrir, amb emoció contin-
guda, la poesia catalana contem-
porània. Recordem que l'any 1963
apareix un dels llibres bàsics per
a la nostra formació cultural (i
humana i poética). Em referesc a
l'antologia Poesia catalana del
segle XX, de J.M. Castellet i J.
Molas.

Són els anys inicials de la
"Nova Cançó" (amb tot el que això
significa pera portar la poesia cata-
lana contemporània a amples sec-
tors socials). Raimon i Joan Manuel
Serrat, Maria del Mar Bonet i
Núria Feliu, Lluís Llach i Ov idi
Montllor, Núria Espert Guillermina
Mota (entre desenes de cantants)
s'encarreguen (amb les dificultats
de tots conegudes) de portar Pere
Quart, Salvador Espriu, Ausiás
March, i Vicent Andrés Estellés,
Miguel Martí i Pol i Salvat Papas-
seit al carrer, ala recerca del públic
que el feixisme els negava.

L'antifranquisme a Mallorca. VII LLIBRE

Poesia i lluita antifranquista (I)
MIQUEL LÓPEZ CRESI4

L'ANTIFRANQUISME A MALLORCA
VII LLIBRE

de NI- López Crespí  
PARES, EDUCAU-ME EN

CATALÀ, A MALLORCA Hl HA
EL MEU FUTUR

Cada quinze dies a 1,°k.131ka, (d'agost de 2000 fins a l'agost de l'any 2001)
Per demanar números endarrerits, telefona al 971 26 50 05 



L'altra calabria:
la dels Grecs
PER QUIM GIBERT, LICENCIAT EN PSICOLOGIA PER LA UAB   

Una borsa d'estudi
pensada per al conei-
xement i difusió dels
territoris minoritzats
de l'Europa Comu-
n tária em va permetre
recórrer la franja ger-
manòfona de l'Estat
belga durant una set-
mana de l'any 1993
amb una dotzena més
d'europeus arribats de
diferents topants.
Domenico Romeo Rij-
tano era un dels parti-
cipants i procedia de
Calábria, l'extrem d'Itá-
lia que Ilepa Sicília.
De seguida, però, em
va matisar que ell era
fill d'una de les colònies gregues
establertes en aquelles contrades
fa anys i panys. L'Europa con-
temporánia ens ha reservat aques-
ta mena de sorpreses tan grates,
tot i que sovint han estat titllades
de defectuoses o d'històricament
errònies. I és que qui acostuma a
prendre's la llibertat de qualificar
quan una comunitat és normal o
desviada són els pols de poder
dominants (polític, mediátic,
econòmic) que es miren les
diferències culturals amb recel dis-
simulat. Fins al punt que la llei
aprovadapel govem de Roma l'any
1999 de protecció de les llengües
minoritàries de l'Estat italià a
hores d'ara no ha tingut cap efec-
te pràctic en la promoció del gre-
cocalabrés, segons ens assegura
l'historiador Franco Mosino.

La 'lengua grega mai ha dei-
xat de ser present, des del segle
VIII abans de Crist, en molts
indrets del que fou la Magna Grè-
cia. Calábria és gairebé el cor de
la Mediterrània i gaudeix duna
situació estratégica immillorable.

Aquest privilegi geogràfic ha
estat determinant perquè els
comerciants hel.lénics més ago-
sarats de tots els temps hi fundessin
ports i mercats. El dinamisme
econòmic i la proximitat maríti-
ma amb la península balcánica han
facilitat un trànsit important de
grecs -també coneguts segons l'è-
poca com bizantins-, que han
sovintejat periòdicament cap a
aquests enclavament de liaba del
sud. Aquest flux continuat de

població grega ha afavorit la per-
vivència de les colònies i el con-
tacte amb món hel.lénic. L'oliva,
posem per cas, esdevingué el
segle passat un conreu molt preuat
en aquests verals arran dels bene-
ficiosos intercanvisestablerts amb
Grècia.

Encara hi ha avui comunitats
d'origen hellénic d'aquests racons
d'Itàlia que han conservat la 'len-
gua, els costums, la religió. Sense
anar més lluny, es calcula que un
10% aproximadament dels veïns
de Reggio de Calábria (Riji en
grec), capital d'aquest sector de
l'Itàlia meridional, són grecoríar-
lants. En el número 159 de Via
Aschenez d'aquesta ciutat hi ha
l'església de Santa Maria della
Catolica dei Greci, on la missa de
8 del matí dels diumenges és can-
tada en grec.

En els rodals de Reggio de
Calábriahi ha nuclis grecoparlants
escampats tant vora mar (Scilla,
Melito di Porto Salvo, Boya Mari-
na, Locri) com a les serres costa-
neres (Condufuri, Boya, Roghu-
di). Tant o més important és la
presència lingüística del grec a la
península salentina (Lecce, San
Vito dei Normanni, Calimera,
Martano...), en el sud de la regió
de Pulla. Ambdós assentaments
històrics són justament a cada cos-
tat de l'arc de la bota itálica: si la
península salentina ve a ser-ne el
taló geogràfic, la Calábria grega
és la punta del peu.

Dels temps del calabrés Roger
de Llúria i de l'expansió catalana

per la Mediterrània i, en particu-
lar en aquesta part d'Itàlia, el pro-
fessor Mosino ha detectat curio-
sitats d'influència grega entre la
marina de Pere el Gran i els seus
descendents. Franco Mosino (Reg-
gio de Calábria, 1932), investi-
gador local i escriptor, en un text
intitulat La testinzonianza cala-
brese (sec XV)di una voce greco-
catalana, destaca l'expressió
"Aiossa!". "Aiossa!" fou un dels
cants dels remadors de les gale-
res catalanoaragoneses de les Dues
Sicílies que incorpora Coletta di
Amendoléa, poeta medieval de
Calábria, en la seva producció.
"Aiossa!", en paraules del filòleg
Joan Coromines, no era més que
una mena d'invocació religiosa dels
remadors per tal d'augmentar les
seves forces. I el mateix Coromi-
nes explica que probablement
s'hauria originat a partir del grec
"hágios", mot que vol dir 'sant',
'sacre'.

"Tale voce greco-catalana,
attestata nel Regno aragonese di
Napoli (sec.XV), dimostra anco-
ra una volta come il gergo dei mari-
nai e dei pescatori suite coste del
Mediterraneo risentisse del plu-
rilinguismo regionale, provocato
dai continui rapporti nella attivi-
ta nautica e commerciale", sen-
tencia Mosino.

En moments en qué el greco-
calabrés i altres parlars fan figa
davant la complicitat de l'Europa
dels estats, cal reinventar crits d'à-
nim com els d'aquells catalans
abrandats.

DIBUIX: TONI GIBERT, NINOTAIRE
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A dos pams de terra
CECILI BUELE I RAMIS. DIPUTAT DEL

PSM-ENTESA NACIONALISTA AL

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

No fa l'alçada d'un ca assegut,
el Iloc que ocupen als vehicles
motoritzats d'arreu del món les pla-
gues de les matrícules dels cotxes.
Gairebé són a ras de terra. Molt poc
els falta per arribar-hi.

Com una petita mostra de la més
rància i prepotent bravejada mas-
clista i mesetária, amb grans dosis
del militarisme més predemocrá-
tic, el President del Govern espan-
yol s'ha baixat del carro triomfal
que li dóna la majoria absoluta al
Parlament de l'Estat per manifes-
tar que ell no participa al debat de
les xapes dels cotxes perquè això
no és al seu nivell.

Fa aquestes afirmacions, en fer
una referència explícita al debat cele-
brat recentment al Congrés dels
Diputats relatiu a les plagues de
matrícula dels vehicles: només
duran els distintius europeus i
espanyols, prescindint de qualse-
vol símbol o sigla de cap comuni-
tat autónoma. I fa les dites afirma-
cions a la caserna militar de la
KFOR, amb motiu de la visita que
Id a les tropes espanyoles desta-
cades a Kosovo, pocs dies després
de l'entrada en vigor d'una Ordre
ministerial que ordena el disseny
de les matricules a tot l'Estat espan-
yol.

Des del grup parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista, sí que
volem baixar a aquest nivell tan baix,
i ens permetem reclamar del Pre-
sident del Govern espanyol que
també hi baixi. Abans que s'hi vegi
empès per fets incontestables, nosal-
tres li ho demanam bé, de paraula.
Amb el dret que ens dóna el fet de
tenir la voluntat de construir una
Europa que respecti les distintes
regions que la composen. Respec-
te que, com a President d'un govem
democràticament establert, podem
exigir-li que practiqui.

Perquè hi ha detalls en la vida
dels pobles que, sense deixar de ser
detalls, tenen i mantenen una certa
importància. Relativa, és ben cert;
però importància.

Una "zapa d'un cotxe" és qual-
que cosa més que "una xapa". De
la mateixa manera que "un pedaç
nacional" és qualque cosa més que
"un pedaç". Com una "lletra enya"
és qualque cosa més que "una Ile-
tra". I això, ho sap molt bé el Pre-
sident del Govem espanyol i el Par-
tit Popular que el sustenta. Els sím-
bols són qualque cosa més que la
matèria de qué estan fets. Les pla-
gues de matrícula d'un cotxe, són
qualque cosa més que una xapa:
serveixen també per identificar
certs aspectes que els són inherents
i que, a més a més, van circulant
per aquí i per allá, a la vista de tot-
hom i de manera incontrolada.

El Govem del Partit Popular
• pretén fer desaparèixer del mapa
de la circulació mundial - n'im-

pedeix que hi figurin - les sigles i
els símbols d'unes comunitats autò-
nomes que, en l'etapa democráti-
ca que vivim, són precisament les
que conformen l'Estat espanyol. En
pura racionalitat democrática,
aquest Estat ja no es pot concebre
sense aquelles Comunitats. Per al
partit que governa l'Estat espan-
yol encara sí. Haurem de veure qué
en diu aquest mateix parta a les
Comunitats.

I és precisament aquí on no val
baixar a debatre el Sr. Aznar. Per-
qué sap molt bé que en sortirà per-
dent. S'estima més amollar-ne una
de grossa, d'aquelles amb les quals
farà sortir de pels quatre cantons
ibèrics l'exclamació gairebé uná-
nime de "Olé, torero"; que no aten-
dre respectuosament i fer una mica
més de cas a les observacions, força
assenyades, que li provenen de les
forces polítiques amb marcat accent
nacionalista, les quals - i això és
el que més Ii cou - s'estan enfor-
tint com mai pertot arreu.

Per una lletra tan insignificant
com la "enya" - que está inclosa
dins el nom castellanitzat d'Es-
panya - sí que s'han d'orquestrar
i muntar campanyes propagandís-
tiques al més alt nivell i s'han de
muntar croades multitudinàries al
més baix. Ningú no ha de consen-
tir que aquesta lletra tan insignifi-
cant arribi a desaparèixer del mapa
de les lletres. És una lletra massa
sagrada, perquè el seu so es pugui
arribar a reproduir gràficament de
la manera com es fa en altres
indrets d'Europa ("ny" o "gn").
-i,No és estrany que, a aquest nivell
tan baix, sí que hi vulgui davallar
el partit del senyor Aznar?

Per unes sigles, en canvi, que
facin lluir a les plagues de matri-
cules de vehicles el nom de cadas-
cuna de les desset comunitats autò-
nomes que conformen l'Estat
espanyol, això ja és una baixesa
tal que no s'ha de permetre que hi
davalli tot un senyor President.

Hom arriba a pensar que, amb
això, allò que vol i desitja el PP no
és cap altra cosa que quan hom senti
l'olor d'Espanya, respiri a fons i
eixampli el pit. Mentre que, si li
arriben els aromes perfumats d'al-
guna autonomia, val més que tot-
hom arrufi el nas i giri el cap a un
altre vent. 12

Ciutat, 21 de setembre de 2000



Forjar el carácter
PER RICARD COLOM

COLOMTAUBE@ HOTMAIL.COM

"El carácter no pot desplegar-se  fàcilment i calla-
da. Sols a través de l'experiència d'assajar i el sofri-
ment, l'anima s'enfortí, inspira l'ambició i atenyé
l'èxit".

(Hellen Adams Keller,1880-1968,escriptora
estadounidenca) .

Hollen Keller	 Woodrow WIlson

"El carácter és un derivat, produït en la gran
fábrica del deure quotidià".

(Woodrow Wilson, president dels Estats Units
durant la Primera Guerra Mundial, artífex de la
independència nacional de multitud de nacions euro-
pees, com ara Polònia o els estats bàltics).

"El carácter és una victòria, no pas un regal".
(Anònim).

"Les petites bondats, les petites cortesies, les
consideracions xicotetes, habitualment practicades
en el nostre tracte social, donen un encís major al
carácter que no pas el desplegament de talents i
fites magnífiques".

(Mary Ann Kelty).

"Cap canvi de circumstàncies no pot reparar
un defecte de carácter"

"Carácter és fer allò que cal quan ningú no hl
guaita".

(Ralph Waldo Emerson,1803-1882,polític i
pensador nordamericá) .

"No hi ha pas tal cosa com un home fet a ell
mateix. Ens composem de milers d'altres. Tots els
qui qualque voltastan portat amablement amb nosal-
tres, o ens han adreçat una paraula d'encoratjament,
han entrat en la formació del nostre carácter i dels
nostres pensaments, així com del nostre  èxit'.

(George Matthew Adams).

"No direm pas que cada home és l'arquitecte
de la seva pròpia fortuna, per?) ens és permès dir
que cada home és l'arquitecte del seu propi carác-
ter".

(George Dana Boardman).

"La feblesa de carácter és l'únic defecte sense
esmena".

(François, Duc de La Rochefoucauld,1613-1680,
cortesà, intrigant i moralista escèptic francés).

"Els caràcters no canvien. Els parers es trasto-
quen, per?) sols els caràcters es despleguen". (Ben-
jamin Isaac Disraeli,1804-1881, comte de Bea-
consfield, estadista i escriptor juevo-anglès).

"El carácter de l'home és el seu destí".
(Heráclit d'Efes, ca.540-475 a. de C., filòsof

grec) .

"La realització del sentit propi, el més pregon
possible, però sempre personal, és la sola fita de
tota vida individual".

(Hermann Alexander von Keyserling, 20.7.1880
a Livónia, Imperi Rus-26.4.1946 a Innsbruck,  Àus-
tria; filòsof i científic alemany) .

"En comptes de dir que l'home és la criatura de
la circumstància, fos més adient de dir que l'home
és l'arquitecte de la circumstancia. És el carácter
el que basteix una existència fora de la cir-
cumstáncia. Dels mateixos materials un home
construeix palaus, un altre cabanes; l'un magatzems,
altres les viles; les rajoles i el morter són morter i
rajoles fins que l'arquitecte en pot fer alguna cosa
més".

(Thomas Carlyle,1795-1881, historiador, crí-
tic i pensador social escocès).

"El tamany de la persona és la seva decisió de
ser més fort que no pas la seva condició".

(Albert Flat-Nosed).

"L'important no és pas el que ens fa el destí,
sinó el que nosaltres en fem".

(Florence Nightingale, feminista i infermera
britànica, 1820-1910).

"Els grans esperits han trobat sovint l'oposició
violenta de les ments dèbils"

"La feblesa d'actitud s'esdevé feblesa de carác-
ter"

"Qualsevol que mai no ha comès una errada
mai no ha assajat res de nou".

(Albert Einstein 1879-1955, físic americà i
matemàtic, Premi Nobel de Física 1921).

"El carácter és la virtut dels temps difícils".
(Charles De Gaulle,1890-1970, militar i esta-

dista francès).

"Mai molt va costar poc".
(refrany català).

"On no hi ha esperança, no pot haver-hi esforç".
(Samuel Johnson, crític i escriptor britànic).

"Els qui basteixen canals per a l'aigua domi-
nen les aigües; els constructors de sagetes les fan
rectes; els fusters dominen la fusta; i els savis domi-
nen llurs pròpies ments".

(Dhammapada, La vida 10:145, llibre guia budis-
ta). SI
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El PSAN denuncia l'ordre
d'entrada a presó de tres
joves independentistes

Després de la l'ordre d'ingrés
a presó de tres joves indepen-
dentistes de Vilafranca del
Penedès, dictada pel jutjat penal
núm. 13 de Barcelona, arran
dels fets del 12 d'octubre de
1998, i emparant-se en la con-
dició d'insubmissos dels tres
joves.

El Partit Socialista d'Allibe-
rament Nacional, PSAN, vol fer
públic:

- La seva total solidaritat amb
els tres joves que estan patint en
la seva carn la drástica solució
que dona l'estat espanyol al movi-
ment independentista, la repres-
sió més dura i dolorosa.

- Considerem que és una
sentència de caire polític, que
castiga a aquells i aquelles que

Pels treballadors i per la majo-
ria de la població, la vertiginosa
escalada del IPC suposa una pèr-
dua real de poder adquisitiu, en
especial en sectors de treballadors
que han perdut les clàusules de
revisió automática en els seus
convenis (empleats públics,
banca...).

Per altra part, les promeses
sobre les grans avantatges que
havia de reportar la Unió Econó-
mica i Monetària Europea s'han
esvaït i ens amenacen amb una
crisi de conseqüències imprevisi-
ble. I sobre l'euró se confirma la
seva debilitat extrema front del
dólar, cosa que fa créixer la
dependència europea dels Estats
Units i les grans multinacionals.

Els govems duen anys priva-
titzant sectors estratègics: carbu-
rants, telecomunicacions, transpon
aeri, energia, etc.. Per això, tenen
molt poques possibilitats d'in-
fluir sobre els seus preus. Les tari-
fes de tots aquests sectors, lluny
de reduir-se per la competència
s 'han encarit i les companyies pro-
pietàries o que gestionen els ser-
veis s'estan folrant (llevat del
transpon aeri). Aquest creixement

lluiten per una Catalunya lliure,
i dona aixopluc al feixisme més
recalcitrant.

-Aquesta sentència, és un avís
a tots els joves que s'han oposat
a l'exèrcit espanyol, i crimina-
litzant del moviment antimilita-
rista, després de l'èxit de les con-
vocatòries contra la desfilada de
la victòria del PP del passat mes
de maig.

Així mateix, el PSAN fa una
crida a la denúncia arreu de la
nació catalana d'aquest fet i a la
immediata retirada de l'ordre d'in-
grés a presó dels tres joves.

Partit Socialista
d'Alliberament Nacional dels

Països Catalans
29 de setembre del 2000

brutal de beneficis (companyies
petroleres) és, en si mateix un ele-
ment d'inflacció.

L'Euró, com tothom sap a
aquestes altures, significa que els
govems europeus han renunciat a
tenir un política monetària pròpia.
Per això, cada govem és incapaç
d'afrontar les repercussions de la
depreciació de l'euró i, per tant,
l'encariment del pagament de les
importacions, i la compra de cm.

Llavors, dues eines bàsiques
de política económica—control de
preus i de productes estratègics i
política monetària- ja no estan en
mans dels govems. D'aquesta
manera, sols els queda als govems
mà dura i seguir privatitzant, des-
regulant i reduint els costs sala-
rials unitaris.

No seria hora que els respon-
sables de CCOO i UGT, enlloc de
fer declaracions responsables i
d'alta política se reunissin per
explicar als treballadors i prepa-
rar la defensa davant les mesures
del govern i una ofensiva en la
propera negociació col•lectiva?

Pere Felip i Buades

No seria hora que
CCOO iUGT

expliquessin el que passa?

Carrer de
Manacor, 121-C

Tel. 27 85 18
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El millor diputat
La construcció de la classe

política és inversemblant. For-
mada de brillants excepcions, es
configura apática i distanciada.
Molt sovint s'ha discutit sobre
la funció dels partits polítics.
Molt més encara entorn la dis-
juntiva dels moviments socials.

Comenten que el polític efi-
caç, per exemple el president
Jordi Pujol, es pregunta cada matí
quina manifestació pot encapça-
lar, després de repassar la prem-
sa. La seva iniciativa política
resta mediatizada per la pròpia
dinámica social. I la dinámica
social sempre és canviant, al dic-
tat de l'economia i els mass-
media.

Els més discutits represen-
tants dels 'polítics' són els dipu-
tats. I els diputats habitualment
tenen un obscur origen: la con-
fecció de les llistes electorals.
Un obscur origen no pot fer sinó
oferir un gris i trist paisatge. La
majoria de 'representants del
poble' són fruit de la insulsa diná-
mica interna dels partits, o les
coalicions. I, en definitiva, les
pretensions dels ciutadans que-
den postergades en l'ordre de
prioritats dels candidats.

Molt pocs partits manifes-
ten clarament obrir les llistes
electorals, i molts menys ho fan
predicant amb l'exemple en les
seves decisions internes. El canal
d'expressió política que havien
d'ésser els partits polítics, d'a-
questa manera, va quedant des-
prestigiat.

Molt pocs joves, volen arri-
bar a ésser diputats. L'atractiu
envers aquesta opció és míni-
ma. I, sense l'ambició dels més
preparats, l'ocupació de diputat
cada dia será de més baix relleu.

La majoria de diputats fan
seguidisme d'unes vàcues ins-
truccions dels portaveus parla-
mentaris. Alguns, fins i tot, s'han
avorrit en l'exercici de diputat,
fins l'extrem de no voler reno-
var.

Empleats de l'administració

i professionals liberals confor-
men el gruix del perfil profes-
sional deis diputats. Persones que
cerquen una sana notorietat
pública es desenganyen davant
d'un treball deslligat de les seves
pròpies opcions. Sorgeix, en la
majoria deis casos, alguns ho han
manifestat públicament, una
forta frustració. Molt d'ells, sen-
ten en el seu interior, com siesta -
fessin la societat. Encara, molt
més en el cas del Parlament
català, on degut a les seves limi-
tades funcions converteix la
camera en un romàntic balnea-
ri sota la batuta d'un tebi Presi-
dent.

La societat no perceb les
suposades tasques del Parla-
ment. I, en canvi, si coneix de
les becaines d'alguns U-lustres
diputats. I poc a poc, el distan-
ciament entre la societat i la
cámara es cada vegada més
gran. Molts ciutadans ja no van
a votar. Molts esperen l'ocasió
del discurs demagògic, que acabi
amb la proliferació de 'paràsits
i vividors'.

Un dels antídots davant
aquesta situació és la persona-
lització de l'activitat pública.
Noms i cognoms, al servei de
la transparencia. Noms i cog-
noms, per donar la cara, i sense
embuts, admetre errors o ges-
tes. L'aparença de democracia
que tantes persones continuen
defensant necessitarevulsius. I,
curiosament, els que menys es
mullen són els propis diputats.
La mordassa que conformen les
pesades digestions en les ses-
sions vespertines de les cama-
res está alentint el ritme polític
d'aquesta sabia institució. I, a
aquest pas, potser l'acabaran
matant. Cap diputat ho está
denunciant. El millor diputat no
existeix. 12

Llorenç Prats-Sagarra
és editor-adjunt de "Catalunya
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La Guerra psicológica del P P contra la veritat

La manipulació i falsificació
"divertida" de la història en els

segells de correus "mu appañole"
1.- "El hombre de Atapuerca"

(Burgos) resulta ser un hoo-
ligan (dels neonazis, potser,
donada la seva época
prehistórica?).

2.- "Pinturas de Altamira" (San-
tander).

3.- "Fenicios", que anaren per
Andalusia (no hi ha segell per
als grecs, perquè vingueren
devers Catalunya, castigats!).

4.- "Tartessos",també d'Anda-
lusia i olé, no sia que tinguem
déficit de "tonadilleros".

5.- "Iberos y celtas", tots juntets,
com si mai haguessin cons-
tituït cap Estat unit! (per a
evitar qualsevol pensament
de separatisme neolític?).

6.- "Dama de Elche", l'únic
segell on apareix res dels
països catalans, si bé conve-
nientment castellanitzat fins
i tot el topònim, no sia cosa.

7.- "Cartagineses",que també
anaren devers el sud i cre-
maren Sagunt.

8.- "Hispania Romana", com si
la tal "Hispania" (que incloïa
Portugal i de vegades el nord
d'Àfrica) hagués estat res
més que una província de
l'Imperi.

9.- "Viriato",que era lusità, o
sia, de l'actual Portugal, hi
apareix amb un escut que és
ni més ni menys que el
mapa/bandera d'"Appaña".
Sobretot no ens oblidem de
llur obsessió: "Appaña, Appa-
ñ a , Appaña, aña, aña...
".0leeé, torero!.

10.- "Numancia" (Sòria) (de
Sagunt no se'n recorden) és
un partit de futbol entre un
militar roma i uns numan-
tins, per allò de l'equip d'allà
dalt.

11.- "Acueducto de Segovia" (a
Castella, com no!), perquè
a colònies som tan multise-
cularment estúpids que sem-
bla que ni els romans ens bas-
tiren monuments, tot i que
Tarraco era la capital de la
Hispània romana, cosa que
aquests fatxes espanyols que
manen a Correus ni esmen-
ten, com era d'esperar-hi.

12.- "Vandalos, suevos y alanos",
resulten ser punkis armats
amb cara de bèstia amenaçant
un roma (incitació a la violen-
cia contra la cultura?).

13.- "Los visigodos", resulten
estar sota el comandament del
rei de bastos.

14.- "Recaredo",e1 rei visigot qui
es convertí al catolicisme,
una concessió a Roma, ara
que és tan integrista. Hi veu-
reu tres visigots prenent la
comunió en vestit de mari-
neret.

15.- "Los árabes", un mapa hispà-
nic dividit entre zona mora i
cristiana i on la cristiana está
tota d'una mateixa color,
sense diversitat de regnes,
com si formassin ja Ilavors
un sol regne i una "Unidad
de destino en lo Universal".

16.- "Don Pelayo", un personat-
ge que ni tan sols existí, com
a prototipus de la "hittoria
d'Appaña" del P.P.

17.- "Camino de Santiago", uti-
litzat multisecularment per
a castellanitzar Galiza i
separar-la de Portugal. Sens
dubte, "Santiago y cierra
España!".

18.- "Reinos de taifas", uns quants
moros (amb la pell més fosca,
sens dubte, que la que devien
tenir els andalusins, els quals
eren mediterranis com
nosaltres, no pas semítics
com els àrabs, com aquests
volen fer-nos creure) mirant-
se malament. Les "taifes"
cristianes no apareixen enlloc,
no sia cosa que algú s'ado-
ni que "Appaña" no exis-
tia i no ha existit eterna-
ment, com ells pretenen
amb tota la barra.Tots jun-
tets, com si no hi haguessin
hagut mai problemes entre els
regnes cristians.

19.- "El Cid", un bandoler mer-
cenari, dedicat a cremar
moros, màxim símbol de
l'expansionisme castellà
contra Valencia, no hi podia

faltar, en aquest pandemó-
nium de l'integrisme impe-
rial granespanyol.

20.- "Las Navas de Tolosa", un
soldat cristià s'hi menja el
rejo la reina jugant als escacs
amb un moro.

21.- "Alfonso X el Sabio", con-
temporani del nostre Jaume
I el Conqueridor. Com era
d'esperar, sols hi compten
els reis castellans, per a
aquests al.lèrgics a la diver-
sitat.

22.- "La Dinastia Trastámara", un
rei vestit amb escuts de Cas-
tella:Lleó. no hi podia fal-
tar la Dinastia castellana
amb la qual comença la
nostra esclavització sota
el jou castellà.

23.- "La Inquisición", amb "des-
dramatización", un simple
frare amb una lupa que és el
símbol triangular de Déu,
com si la Inquisició (que ells
voldrien restablir per?) no
poden) tingués res a veure
amb Déu, blasfemament.

24.- "Los Reyes Católicos": dues
corones, en una diu "Esp"
i en l'altra "aña". Appaña,
Appaña, aña, aña, aña...

BREU: DESVERGONYIT -
I,PER SUPOSAT, ANTI-
CIENTÍFIC
ANTIHISTÓRIC CAR-
NAVAL DE L'INGTE-
GRIS ME ESPANYOL
DEL P.P. TAMBÉ ALS
SEGELLS (NON
VOLIEN ELS SEGELLS
PLURILINGÜES, ELS
NOSTRES EDUCATS,
REALISTES I CULTES
ONCLES TOM?) 12
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Desconcertant Democràcia Peruana
Interpretar correctament unes

setmanes de moguda política tan
increïble, embullada i retorçuda
com la que s'ha donat al Perú en
aquests mesos, resulta un exerci-
ci cada cop més mal de fer. El ritme
que estan adoptant els esdeveni-
ments a l'antic regne dels inques
resulta tan frenètic que no permet
d'arribar a pair bé tots els fets que
hi succeeixen. Quan no hi plou, hi
cau calabruixada! O, si voleu,
sempre plou damunt banyat!

Només fa unes setmanes, que
hi era del tot clar que l'inclit Mon-
tesinos, l'assessor presidencial,
mantenia al Perú molt més poder
que el mateix Fujimori, el Presi-
dent de la República. Que aquest
poder omnímode de I 'ínclit asses-
sor anava molt més enllà dels
límits fronterers de la República
peruana. I que amb aquest poder
anava controlant el país andí i d'ai -
tres indrets diversos del planeta.

Això era així, només unes set-
manes més enrera. Tengué la capa-
citat de mantenir segrestat tot el

país pràcticament durant una quin-
zena de dies ben seguits. De mobi-
litzar la diplomàcia llatinoameri-
cana al més alt nivell, inclosa la
OEA i la més alta representació
diplomática dels Estats Units de
Nordamérica. I a hores d'ara,
almanco al nivell més personal, se
n'ha sortit ben bé amb la seva, acon-
seguint de ser acollit a Panamá. Ja
veurem on anirà a parar amb els
seus ossos.

I tot això hi passa, malgrat que
no hi ha dubtes que, fins i tot als
ulls del mateix govern peruà, es
tracta d'un autèntic criminal, al qual
ha estat permès d'abandonar el país,
possibilitant-li 'n la fuita, amb l'a-
val dels països més poderosos
d'Amèrica.

Hom pot demanar-se si és pos-
sible que un "simple assessor pre-
sidencial", identificat com a cri-
minal, ben aglapit "in fraganti"
mentre compra desvergonyida-
ment congressistes electes, hagi
aconseguit commoure tot un país
i tot un govem, alhora que hagi

obtengut el supon dels governants
més forts d'aquest planeta?

L'única hipòtesi que hi pot
semblar raonable rau en el fet que
1 ' ínclit Montesinos disposa d'in-
formació suficientment controla-
da per fer trontollar o mantenir amb
la boca closa tota aquesta xarxa
de governants que li han parat la
fuita del país. Hi són en joc quan-
titats multimilionàries, escàndols
inconfessables, CIA, màfies, etc.
Com elements més remarcables
que s'hi han de tenir del tot pre-
sents.

Hom ha de creure i pensar que
la gran brutorada que hi ha d'ha-
ver al davall, deu ser ben espan-
tosa! I, costi el que costi, no se la
vol remoure, al preu que sigui, per-
qué no se senti la pudor que en
sortiria. S'està cercant, per això
mateix, una sortida que eviti des-
tapar tanta brutícia. Perquè són
molts, i també són massa, els pei-
xos grossos que n'han de rebre forts
esquitxos.

En una situació com la descri-

ta, cap dels protagonistes que hi
són cómplices no es mereixen ni
la més mínima credibilitat. Molt
manco quan pretenen comportar-
se com a nous conversos a les for-
mes democràtiques. Les seves
mans són plenes de sang i de misè-
ria humana. L'ínclit Montesinos és
un autèntic criminal. I en Fujimo-
ri, com a mínim, esdevé un enco-
bridor de criminals: encara és l'ho-
ra que hi hagi d'amollar una parau-
la de condemna, quan, de fet, n'ha
amollat ben moltes d'elogioses.

Des d'aquesta perspectiva,
resulta molt difícil fer pronòstics
amb un mínim de credibilitat i con-
sistència. Qui dies passa, anys
empeny, semblaria ser el més ade-
quat al moment d'ara. S'intentarà
marejar la perdiu. Deixar que la
memòria col.lectiva es vagi esvaint
de mica en mica. Anar eliminant
proves. Anar cansant la gent. Fer
tombar el cap amb la d'una
renovada democràcia. Fer una
estoneta de silenci i de "mutis por
el foro". Per tornar altre cop a fer

sofrir el poble. Tomar a entrar en
escena victoriós. Tornar a mante-
nir el poder amb façana democrá-
tica.

El fet és, emperò, que això no
és només problema del Perú. És
així que s'estan organitzant i mun-
tant a hores d'ara, pertot arreu, els
poders polítics i econòmics: hom
tendeix a conformar-se amb la
façana, i sols amb la façana, d'as-
pecte democràtic. I cada cop impor-
ta manco el fons de la qüestió.

Allò que passa és que, al Perú,
això s'hi está mostrant amb tota
la dura cruesa, amb tota la nua dure-
sa i amb tota la crua nuesa que
caracteritza un país arrelat en zona
andina.

I a Europa, qué? Passa que hi
tenim dos cèntims del mateix.

Mallorca, 2 d'octubre de 2000.

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa

Nacionalista
al Parlament de les Illes Balears
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937 551 915- 676 80 78 05

Contra la farsa del petroli, contra els preus abusius del carburant
Recolzem les mobilitzacions de la pagesia, els pescadors i transportistes

Les causes de 1 'increment del	 petroli i nuclearitzant els països
preu del petroli i dels carburants 	 d'Occident.
són múltiples i estructurals del	 L'augment del preu del petro-
propi sistema capitalista. Allò que iii dels carburants, encareix el cost
tothom sap d'ençà de la crisi de de la vida, ja que reprecuteix en
1973, és que el petroli és una ener- els preus de les coses més bási-
gia escassa i que cada cop ho será ques (alimentació, transport, roba,
més; ja que la demanda augmen- vivenda...); alhora evidencia la
ta el 2% i les reserves minven el 	dependència de la classe treballa-
3% cada any.	 dora envers les polítiques finan-

En comptes d'invertir en la ceres del capital; els pagesos, els
investigació i en promure el desen-	 transportistes, els pescadors i en
volupament d'energies altemati-	 definitiva els treballadors i les tre-
ves i renovables, la pobra imagi-	 balladores acabem pagant la crisi
nació del capitalisme sols ha sabut	 generada pel capital.
posar pedaços a la situació: mili-	 Pel que fa a la pagesia i als pes-
taritzant les zones del planeta on	 cadors, no poden fer repercutir l'en-
hi ha gran part de les reserves de cariment del carburant en els seus

productes, perquè no controlen el	 A més a més, cal afegir la
seu preu sinó que aquest depèn de següent observació: el preu del
la demanda. Això está empitjorant petroli i dels carburants s'apuja no
la situació objectiva de super-	 pas per la pròpia determinació de
vivència del sector priman als Paï-	 l'OPEP (Organització dels Països
sos Catalans.	 Exportadors de Petroli) sinó en fun-

Ni tan sols la demanda d'una ció de la guerra monetària entre
rebaixa parcial del tram d'impos- els EUA (amb el Dólar i el tracat
tos recaptats per la Hisenda espan- del Nafta) i la Unió Europea (amb
yola, ha estat atesa pels govemants	 l'Euro i polítiques econòmiques
del PP, ja que la seva política fis-	 comunes). Tot plegat evidencia que
cal i el propi sosteniment de l'Es-	 la inclusió dels Països Catalans en
tat depèn dels impostos indirectes; la Unió Monetària Europea —que
casualment, això perjudica molt mai ha estat referendada democrá-
més a la classe treballadora i alli- ticament pel poble català- objec-
bera en bona part a les compan- tivament ens perjudica, perquè no
yies capitalistes i els sectors benes- 	 tenim el control efectiu sobre la
tants de la pressió fiscal directa. 	nostra economia.

Per tot plegat, Maulets- el
jovent independentista revolucio-
nad vol manifestar:

1. Maulets recolza totes les mobi-
litzacions de la pagesia cata-
lana, dels pescadors, els trans-
portistes i sectors socials afec-
tats per l' increment dels preus
del carburant; assmunint la
demanda de la rebaixa de l' im-
post d' hidrocarburs com a
mesura transitória,peró indis-
pensable per assegurar la super-
vivència del sector primari.

2. Mauletsfa responsables imme-
diats de la situcació, al govern
espanyol del PP anzb la seva
política fiscal antisocial, i ales
companyies Repsol, Cepsa i
BP que s'enriqueixen en base
al monopoli del mercal (venda
i deistribució)dels carburants.

3. Maulets fa una crida a la llui-
ta i a la mobilització ciutada-
na contra la dependència envers
les polítiques del capital (Unió
Europea, transnacionals...)
—causants de la misèria del
80% de la humanitat- i per a
imposar una progressiva subs-
titució del petroli i altres ener-
giesfóssils per unes noves ener-
gies renovables i a l' abast de
tothom

Països Catalans,
29 de setembre del 2000
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Seattle, Washington, Praga... Contra el capital, guerra social!
Josep H. i Eva C., militants de Maulets, són detinguts per la policia txeca

La resistència global al capi-
talisme ha foragitat els banquers
reunits a la cimera del Fons
Monetari Internacional (FMI) i
del Banc Mundial (BM) de Praga.
Les pomposes limousines i les
estadístiques pedants dels gestors
del capitalisme mundial, han
estat contestades per un ampli
ventall de moviments socials de
resistència popular, arribats d'a-
rreu d'Europa. En aquest gruix
de gent combativa i anticapita-
lista també hi ha pres part Mau-
lets.

No manquen raons pera repu-
diar les reunions del FMI i del
BM, ja que entre d'altres perles

, ambdues institucions són les
principals responsables de la
injustícia i l'exclusió social, de
la degradació ecológica del Pla-
neta. Malgrat els avenços tec-
nológics, les polítiques de libe-
ralització i ajustament estructu-
ral imposades per el FMI-BM,
perpetuen la desigualtat tot impo-
sant el domini del mercat, del
diner i de les coses damunt de
les necessitats i els drets bàsics
de les persones i dels pobles.
Aquesta situació causa bona part
de les guerres, la fam i les epidè-
mies (SIDA, cólera...) que devas-
ten gran part de la humanitat.

Emperò, el FMI-BM s'entesta

a negar l'evidència i a silenciar
totes les veus dissidents.Grácies
al control dels ressorts polítics i
econòmics dels estats i dels mit-
jans de comunicació criminalit-
zen i reprimeixen les manifesta-
cions anticapitalistes; així va
succeir en les cimeres anteriors
a Seattle (novembre 1999) i a
Washington (abril 2000), i així
han tornat a tractar les expres-
sions alternatives i crítiques al
capital en la Cimera de Praga:
càrregues policials i més de 1000
persones detingudes, entre les
quals hi ha dos militants de Mau-
lets (Josep H. i Eva C.).

Davant de tot plegat, Mau-

lets vol expressar:

1. Maulets se solidaritza amb
totes les persones i col•lectius
repressaliats pel fet d' haver
expressat el rebuig i la ràbia
col-lectiva envers la celebra-
ció de la Cimera del FMI-BM
a Praga; responsabilitzant a

estat txec de les possibles
vulneracions dels drets
humans básics de les perso-
nes detingudes —dues de les
quals són militants de Mau-
lets-

2. Maulets denuncia el carác-
ter antidemocrátic de totes les

polítiques econòmiques dutes
a terme -al llarg del darrers
cinquanta anys- per les ins-
titucions de Bretton Woods
(FMI-BM), ja que atempten
contra la dignitat humana, els
drets dels pobles i la super-
vivència ecológica del Planeta

3. Maulets s'afegeix a la lluita
dels pobles per l'abolició del
capitalisme i per a l'establi-
ment d'un món més just, més
solidari, plenament sosteni-
ble i en pau. 12

Països Catalans,
29 de setembre del 2000

L'any 1900 jo encara no havia
nascut. Me trobava a les Améri-
ques fosques com diem a Mallor-
ca o amb els àngels com diuen a
França. Els meus pares, si que
havien nat, pes) encara eren nins
i no es coneixien personalment.
Mon pare habitava Fornalutx
amb els meus senyoravis i el seu
germanet Bartomeu de sis anys.
Mon para el 1900 tenia 8 anys.

La mare encara no tenia cap
germà ni germana —almanco no
en tenia cap fins a finals de maig-
i habitava a Epernay amb els seus
pares. Només tenia tres anyets.

L' any 1900 —any recordat per
la història universal com la Belle
Epoque- nasqueren moltes per-
sones com per exemple la que,
el 1936, es convertiria en la reina
consort d'Anglaterra i que el 4
d'agost passat complí el seu pri-
mer centenari. Però, apart de la
reina anglesa, aquí a la vall de
Sóller o a la llar de la gent mallor-
quina tenim referències de més
natalicis. Esmentarem el cas de
la Madona de can Lleig a Tuent,
Catalina Bernat Vicenç morta fa
10 anys, que era mare d'en Sal-
vador i d'en Bernat Sastre al cel
siguin tots.

Pero) l'any 1900 nasqué el
germà de ma mare, el meu oncle
o conco Antoni Bisbal Albertí,
fill dels meus padrins Antoni
Bisbal Llaneres i Maria Albertí
Escales. Nasqué el 29 de maig a
Epernay on els padrins tenien un
magatzem d'alimentació. Ma
mare, la germana gran, tenia tres
anys i tres mesos fets.

En 1912 els meus padrins
decideixen tornar a Fornalutx
amb els seus quatre infants. El
conco que havia cursat les pri-
meres lletres a Eperany aprendrà
aquí comptabilitat i teneduria de
llibres amb mestre Salvador Elias
Capellas, el fundador de la Creu
Roja a la nostra estimada vall.
Arribada l'hora del servei mili-
tar el farà com a soldat d'infan-
teria de primera classe al Regi-
ment nombre 61 a la Caserna o
Quarter del Carme on actual-
ment es troben unes oficines i
l'ambulatori de l'Insalut. Les
diferències d'interpretació entre
els jus sanguinis que aplicava la
legislació espanyola i el jus solis
aplicat per la legislació francesa
serien causa posteriorment d'al-
gun malentès que gràcies a Déu
es pot solucionar després d'una
breu estada de pocs dies a la presó
militar de Chalons sur Mame.

E124 de maig de 1928, a l'Es-
glésia parroquial de Fornalutx,
Antoni Bisbal Albertí es casa amb
Maria Rullan Albertí, filla de
Miguel Rullan Garau i de la
difunta Francisca Albertí Esca-
les de cas Bufó. Nasqueren cinc
nines i dos nins entre el 19 de
Juliol de 1929 i el 24 de desem-
bre de 1940, tots ells a Reims on
el conco ja s'havia instal-lat per
compte propi i dedicat al nego-
ci de l'alimentació seguin la més
ortodoxa tradició mallorquina.

El 1930, per santa Margali-
da, mor la padrina Maria Alber-
tí a Fornalutx. La notícia de la
mort de la mare será un cop fort

pel fill. El 1948 —devuit anys des-
prés- morirá el padrí Antoni que
havia estat deu anys jutge de pau
a Fornalutx. Aquest mateix any
mor el sogre de l'oncle, Miguel
Garau Rullan, l'amo en Miguel
Puput de sa Calobra que es tro-
baya precisament a Reims pas-
sant una estada amb la seva filla,
gendre i néts. És enterrat al
cementiri del Sud d'aquella
població i vint i cinc anys des-
prés els ossos seran traslladats al
Cementiri de Fornalutx.

El conco afronta amb corat-
ge les difícils èpoques del Front
Popular amb repercussions per
la guerra civil espanyola, la inva-
sió alemanya de França que l'o-
bliga a vuit mesos d'estada força-
da a Lourdes i tot el període de
la guerra civil, alliberament de
França, -que no fou tan de color
de rosa com algú imagina- i la
post guerra. És un home feiner i
té bona reputació entre els seus
clients.

El 1954 celebra les noces
d'argent del seu casament amb
la comunió solemne del seu fill
petit. 1965 i 1970 són any de noces
de dues de les seves filles. Ven-
dran una neta, cirscunstancial-
ment nascuda a Ciutat de Mallor-
ca i inscrita en el Registre Civil
de Ciutat, i tres nets nascuts tots
ells a Reims o al manco a prop
d'aquesta ciutat. Seran l'alegria
del padrí que els veurà per llur
primera comunió.

Però el dia de la Beata, festa
de santa Catalina Thomás de
1976,1 'oncle Antoni perd la seva
estimada esposa. Les despulles
son dutes a Fornalutx per ésser-
hi enterrades. La meya tia havia
nascut aquí el 10 de maig de 1905.

Vidu, Antoni Bisbal Albertí
—en Toni Nyrvi- seguirá treballant
o almanco ajudant als seus fills
que s'han fet càrrec del negoci
que els ha traspassat son pare.

Quan compleix vuitanta anys es
retira i deu anys després, el 13
de novembre de 1990, li arriba
l'hora de la mort. Ha complit els
noranta anys i també el seu cos
será traslladat a Fornalutx on jau
prop de la seva esposa i dels seus
pares o sigui els meus padrins.

El conco i jo tenguerem unes
relacions tenses. No era sant de
la seva devoció com tampoc ho
era mon pare, el seu cunyat.
Això, no és nogensmenys cap obs-
tacle per no reconèixer-li la qua-
litat d'haver estat un bon fill pels
meus padrins; un bon espòs per
la seva dona; un bon pare pels
seus fills i bon padrí (papi) pels
seus néts. Que Déu l'hagi per-
donat les seves culpes. Al Cel el
vegem.

Ara no voldria acabar aquest
escrit sense fer menció d'una altra
persona nascuda l'any 1900.
Aquesta persona no és sollerica
ni fornalutxenca. Tampoc te res
a veure amb Mallorca ni tan sols
amb Espanya. Es tracta d'un
sacerdot francés Joseph Donay,
canonge de la Catedral de Reims
que entre 1951 i 1970 fou el rec-

tor de la parròquia de Sant Tomás,
la meya darrera parroquia a
Reims, quan jo era nin.

Joseph Donay —cognom que
cl pronunciar Doné- havia nas-
cut a Creux Molhain en el Depar-
tament de les Ardennes pertan-
yent l'arquidiocesi de Reims- el
3 de juliol de l'ara recordat 1900.
Moriria els 78 anys per la Pas-
qua Florida del 1978.

Doncs aquesta capellanet
francés, que havia estudiat a
Roma on fou ordenat prevere a
l'església de Sant Lluís dels Fran-
cesos el 29 de maig de 1926 —o
sigui el dia que el meu conco feia
26 anys- per els meus pares i per
mi mateix, fou un bon amic que
ens ajudà espiritual i material-
ment. Gràcies a les seves influèn-
cies, abans de venir a Mallorca,
vaig poder cursar un curs d'en-
senyança secundària al Semina-
ri Menor de Reims. La seva amis-
tat ens acompanyà sempre fins a
la seva mort per mitjà del but-
lletí parroquial de Sant Tomás que
enviava puntualment o alguna
postal de Reims. És just que el
recordi.

Recordant llur
centenari
JoAN ESTADES DE MONTCAIRE I BEBA',
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PETITS ANUNCIS

BORSA
IMMOBILIÀRIA

Llog per dies apartament a
Palmanova. És ideal per
trobades amoroses. Tel.
469441.

Deixaria cambra doble a
casa compartida, jardí i hor-
tet. Molt econòmic. Prefe-
rentment gent jove. A Santa
Ponga, urb. Galatzó. Tel.
671419.

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

SERVEIS
PROFESSIONALS

S'ofereix jardiner amb conei-
xements de cuina. Dema-
n a u per en Lluís. Tel.
604790.

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

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

S'ofereix pintor empapera-
dor, econòmic, seriós, rápid
i net. desplaçament per tot
Mallorca. Tel. 203239

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

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

Cerc feina per fer a ca me-
ya. Tipus cerámica, saba-
tes o similar. Tel. 297067.

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

Es confecciona o arregla
qualsevol pega de vestir, cor-
tines, coixins, etc. Tel.
771005.

Es passen treballs a máqui-
na i per ordinador. Netedat
i rapidesa. Tel. 771005.

Gabinet de Psicología. Neu-
rosis, trastorns de carácter,
psicoteràpia infantil, depres-
sió. Tel. 427193.

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

S'ofereix mariner amb expe-
riéncia pera tenir cura i nete-
jar vaixells. Lluís 971 604
790 - 609 723 707.

Representants musicals que
es posin en contacte amb
"Marejol" per contractar
actuacions a les Illes. Som
un grup capdavanter al Prin-
cipat. Tel. 933 593 632.

Necessit dona a hores per
fer net. Hi ha molta de feina.
Tel. 971 867 286

Tenc una empresa de man-
teniment de jardins i de pis-
cines a la zona nord de
Mallorca. Tel. 971 864 532
- 696 278 393.

PERSONALS

Atenció, catalans i catala-
nes independentistes. Vull
cartejar-me amb tots vosal-
tres. Estic boja pel bon rock
c,atalá: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'agra-
da, pero, en especial la que
surt de Mallorca a càrrec
d'en Tomeu Penya. Inde-
pendentistes, si somnieu
en una nació lliure plena de
música catalana i de vibra-
cions nostres, escriviu-me:
Francesc Bujet. Passeig del
Migdia, 32-2-3-17200 Pala-
frugell.

Ens agradaria cartejar-nos
amb allots i allotes que com
nosaltres estiguin pen-
jats/penjades per Lax'n
'busto i que defensin la nos-
tra !lengua. Raquel Llagos-
tera Costa. Gardènia, 4-
08880 Cubelles.

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

Pensionista de 78 anys,
1'80 d'altária, català. Vull
conèixer senyora pensio-
nista entre el 50 i 70 anys,
per no estar tot sol. Tenc
bona pensió i pis amb 5 habi-
tacions idos banys. Cerca'm
al 462536. Ferran.

Hola! Som una allota fela-
nitxera. Som molt indepen-
dentista, i estic boja pels
Sau, pels Ocults i pels Pets.
Segur que si m'escriviu feim
una gran amistat. Som molt
divertida. Adéu. M. Glòria.
Carrer d'en Magallanes,29-
07670 Porto-colom.

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

Cerc famella maca, román-
tica i amb les ungles Ilargues.
Escriviu a: Oscar carrer
Blanquerna, 58 - 07010
Palma.

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

Hola, Em dic Raquel i tenc
14 anys. Tenc ganes d'es-
criure'm amb gent de 14 a
16 anys. Si vols escriu-
re'm... Raquel González-C/
Ansel Calvé, 13, 1 2 32-08950

Esplugues de Llobregat
(Barcelona).

Som un alemany de 38
anys, cerc amigues i amics
pera sortides i més. També
vull estudiar la llengua
mallorquina. Escriu-me a la
Bústia Postal 97 - 07080 Ciu-
tat.

Sóc un noi de 31 anys. Sol-
ter. No minusvàlid. Voldria
mantenir correspondència
amb noia minusválida que
tengui bon carácter, culte,
es senti sola. Escriu a la Bús-
tia Postal 163 - 08400 Gra-
nollers (Vallés Oriental).

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

Atenció: administrativa cerca
amigues i amics per a sor-
tides, excursions, i a l'estiu
anar a la platja. Bústia Pos-
tal 1400-07080 Ciutat.

Capritxós, especial, dife-
rent i atractiu jove de 27
anys, cerca dona indepen-
dent i intel.ligent que vulgui
companyia, carícies, mas-
satges i sexe durant les
seves estades al principat,
a canvi d'ajuda económica.
Manel 907843901-
973603214.

Hola, al.lotes, noies, ragaz-
zas. Som dos joves de 24
anys, morens i atractius que
desitjan conèixer al.lotes
enrollades i catalanopar-
lants, si és possible, per a
fer acampades, organitzar
festes, sortir e marxa i pas-
sar-ho bé durant l'estiu. Som
genials. Anima't que ets
jove. Escriu a C/ Joan Alco-
ver, 1 Algaida (Mallorca)
C.P. 07210.

Hola, soc un noi de 16 anys
i estic interessat en carte-
jar-me amb gent que també
defensi l'alliberament nacio-
nal dels països Catalans.
M'agraden "Els Pets"
"Brams" i "Jo t'ho diré". Enric
Blanc. C/ Montcada, 1 -
08291 Ripollet.

Naturalesa, la mar, la mun-
tanya, una pel.lícula, un
café... si ests dona, atracti-
va i divertida, t'he de conèi-
xer urgentment. Bútia pos-
tal 1174 - 07080 Ciutat de
Mallorca.

COMUNICATS

Si vols rebre la revista LI-
LLA gratis, la pots demanar
a Edicions Bromera, Polí-
gon Industrial, 46600 Al-

zira. Tel. 96-2402254

Pera tots aquells i aquelles
que vulguin Iluitar contra
l'invasor, contra els traïdors,
contra l'explotació obrera, i
per una terra lliure i catala-
na, els Maulets tenim obert
l'apartat de correus 349 C.P.
43480 de Salou (Tarragona),
per a qualsevol informació
o collaboració contra l'o-
cupant.

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

Professora titulada fa clas-
ses de solfeig, piano i har-
monia. Individuals i en grup.
Tel. 756114. Magdalena.

Universitària fa classes de
repàs d'EGB i català a la
zona de Pere Garau de Ciu-
tat. Tel. 243383.

Si voleu intercanviar adhe-
sius, revistes, informació,
etc, sobre el tema d'allibe-
rament nacional, escriviu a
l'Associació «Xavier Ro-
meu». Apartat de correus,
36. 43480 La Pineda. Tar-
ragona.

El Consell Nacional Català
ofereix diversos llibres, gra-
tuïtament, a tot aquell que
els els demani, al voltant dels
drets i història de la comu-
na pàtria catalana. Podeu
escriure a l'Apartat 15.071
de Barce-lona-08080.

Si voleu rebre informació
sobre les Joventuts d'Es-
guerra Republicana (JERC),
i rebre els nostres butlletins,
escriviu ara mateix a: JERC-
Illes. Santiago Russinyol 1,
àtic. 07012 Ciutat de Mallor-
ca.

Estam interessats en un
intercanvi cultural amb per-
sones i institucions deis Pai-
sos Catalans que desitgin
informar-nos sobre el pas-
sat i el present del dits paï-
sos i estiguin interessats en
qüestions vinculades a l'Ar-
gentina. Escriviu-nos a: Bai-
gorria 1337 .200 Rosario-
Argentina.

Acció Cultural del País Va-
lencià i el Bloc Jaume 1 ja
ésa Internet. Si voleu inter-
canviar propostes d'acció i
Iluita, o informard'activitats,
etc., podeu connectar:
ACPV @vIc.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
andalusa. Podeu adreçar-
vos a: LLENGUA (Ense-
niansa a Dittansia dela
YenwaAndalussa) P. Pedro
Romana, 1-4-2-14007 Còr-
dova.

Si ques recibir el PuxaAstu-
rias en to casa, y de baldre,
sólo tienes qu'enviar la direi-
cion a: EndechaAstur-Puxa.
Cai Llangreu, 10, 22-Xixon
33206-Asturies.

La meya collecció té 20.000
adhesius polítics. Faig expo-
sicions. Crec persones que
hem facin arribar enganxi-
nes de l'Esquerra Revolu-
cionària. Paniello-Apartat
139 - 22400 Monsó-Osca.

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

Lluita, la revista de l'inde-
pendentisme valencià és a
I nternet: http://www. estel-
net. com//lluita.

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

Oferim de franc cursos
bíblics i subscripcions a
revistes cristianes en català:
Ajuda Evangélica dels Paï-
sos Catalans. Apt. de
Correus 1.022. 12995 Cas-
telló. Tlf. (964) 207607.

Els Castellers de Mallorca,
necessitam gent!! Si t'a-
grada passar-ho bé. Si vols
tenir nous amics sans i salu-
dables. Si t'agrada fer pinya
amb un projecte nou: Fes-
te Casteller!! Vine a veu-
re'ns!! Assagem els dis-
sabtes a l'Escola d'Adults
son Canals. Carrer son
Canals, 10. Telèfon 452414,
Isidre.

Pintors, escultors, fotògrafs.
etc., interessats en exposar
les seves obres, així com
gent interessada en com-
prar o simplement en visi-
tar l'exposició del moment,
podeu passar pel Café es
Museu. Carrer Guillem
Timoner, 10-Felanitx.

Grup folclóric sense gaire
pretensions cerca sona-
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dors i sonadores, cantai-
res i gent engrescada per
seguir fent coses. Actuam
alguna vegada, no guan-
yam gaire, però ens ho pas-
sam d'allò més bé. Ens reu-
nim els dimecres a les
2030 al Rafal Vell (Antiga
escola). Som gent acolli-
dora. Trucau al 971 505374

Els nacionalistes interes-
sats per un sistema d'in-
tercanvi cultural i turisme
alternatiu per a nacions
sense estat, podeu infor-
mar-vos a: Turisme Alter-
natiu: Bústia Postal 1.171
Castelló 12005. Es tracta
d'un sistema de llarga tra-
jectória provada arreu del
món, molt adabtable i
econòmic.

Les persones interessa-
des en les activitats de les
Associacions i clubs
UNESCO poden adreçar-
se a la Federació Catala-
na de la Unesco: Mallor-
ca, 207-08036 Barcelona.
Tlf. 932534367.

Necessitam persones amb

idees i ganes de tirar enda-
vant la nostra Ilengua i la
nostra cultura. Associació
la Brúxola. Tlf. 93 4353323.

Coleccionau Fanzines?
Voleu saber que fan els/les
independentistes del Tarra-
gonès? Subscriviu-vos al
Butlletí del Col-lectiu inde-
pendentista "El Timbaler de
Bruc". Per 600 peles el
rebreu cada dos mesos
durant un any. Bústia Pos-
tal, 7- 43893 Altafulla.

Si us interessen les Ilen-
gues minoritzades de més
a prop, adreçeuvos a: Lien-
gües Vives. Bústia Postal
5224/08008 Barcelona.

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

Coleccionista d'adhesius
compra, camvia, recolleix
material d'esquerra revo-
lucionaria o independen-

tista. Coleccionisme I.S.G.
Bústia Postal, 135-48980
Santurzi-Biskaia.

Col.laboreu! Ajudeu-nos!
Per un projecte de docu-
mentació d'indrets de les
Illes i deis Països Catalans
necessitem targetes pos-
tals (noves o utilitzades de
"Escudo de Oro" Bibliote-
ca Catalana de Krefeld -
Box 1665 D-47716 Krefeld
Alemanya. Tel. 07-
49215126635.

Classes particulars. Totes
les assignatures i tots els
nivells. Petits grups. Pro-
fessors/es titulats. Preus
econòmics. Telf.
971467931. Ciutat de
Mallorca.

Classes particulars d'he-
breu, grec i llatí a tots els
nivells. Jordi 971242795

Piano Blues, Jazz, Rock.
Classes particulars. Har-
monia moderna.
971242795 Nanel.

A tots els valencians que
vulguen contribuir a la

construcció nacional del
País Valencià. L'associa-
ció cívica Tirant lo Blanc
us espera. Som els nacio-
nalistes valencians.
963879408.

Sóc professor d'una
DIWAN (escola bretona) i
escric i Ilig català. Envieu-
me Informació sobre els
Països Catalans, espe-
cialment de tema d'en-
senyament: Gràcies. Joel
Donnart-44, Hent Frina-
o udou r, Penc'hoad-F-
2 2 8 6 O Plourivou
Breizh/Bretanya - Estat
francés.

El Call, la revista dels jueus
dels Páissos catalans és
a internet. http:/www. for-
tu necity.com/victorian/cold-
water/252.

Acaben d'editar-se els
Evangelis segons sant
Mateu, sant MARC I SANT
Lluc, en versió intercon-
fessional, en Ilengua cata-
lana, en cassettes i CD. El
seu preu per joc és de
3.000 ptes. Posteriorment

s'editarà l'evangeli segons
santJoan. També hi ha edi-
tat tot el Nou Testament en
Braile en llengua catalana,
i edició interconfessional.
Són 22 volums, i es poden
demanar a Mn. Joan Magí,
Parròquia de sant Pere i
sant Pau, 43007 Tarrago-
na.

Ha nascut Correfoc!!! Una
revista de literatura i  Histò-
ria catalanes. 64 planes
250 ptes. Col.labora-hi o
fes-te'n subscriptor. Tlf.
971 200 810. Lluís.

A Ciutat estam creant el pri-
mer equip de rugbi català
de Mallorca. Els Almogà-
vers. Interessants cridar al
971 200 810. Lluís.

BORSA DEL
MOTOR

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

VENDES

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

Venc figures d'escaiola noves
per decorar o policromar:
àngels, betlems, fruites,
flors... per lots o a la menu-
da. Trucau capvespres i ves-
pres al 971 29 44 44.

Videoco nso I es, jocs, cómics
a preus realment assequi-
bles: Infomanga, carrer de
sant Geroni, 2 Tel 636 720
814 Manacor.

Compraria videojocs, vide-
oconsoles cotxes. Telefo-
nau al 636 720 814. Sant
Geroni, 2 local 3-07500
Manacor.

Venc mobles usats en bon
estat. Tel. 971 867 286.

Infomanga Ii ofereix: lloguer
de videojocs, canvi i com-
pres de Pel.lícules, informá-
tica etc. Sant Geroni, 2.636
720 814 Manacor.

SUBSCRIVIU-VOS-HI, ANUNCIAU-VOS-HI

Violencia pressió integrista a tota l'Africa Central i Oriental
Ghana (Golf de Guinea):

Pressió islamista
Bro Johnson escriu a la Missió Evangé-

lica de Carmel: "Ens trobem davant rivades
i fams. Hi ha centenars d'aldees i vilatges sense
cap testimoni cristià. Molta gent ens demana
de venir-hi a explicar-los l'evangeli, però hi
ha ben pocs cristians preparats. Hi ha regions
amb un 99% d'analfabetisme. Més de 30 grups
musulmans reben importants quantitats de
diners de diversos paisos àrabs, que invertei-
xen a bastir mesquides i a escampar l'Islam,
sobretot entre el jovent sense esperances. Si
al 1975 sols hi havia un 2% de musulmans,
ara superen el 20%.Un parell de les més impor-
tants festes musulmanes han estat ja introduïdes
com a oficials. El Govern ghanés ha format
una "Autoritat Nacional de la Formació Islá-
mica", pera fomentar l'ensenyament  islàmic.
Hi ha musulmans en llocs clau del Govern,
des d'on malden per imposar l'Islam.

Nigèria preill de Guerra
Religiosa a causa del

confessionalisme
musulmà

Després de l'arribada al poder del presi-
dent Obasanjo (5.1999), expresoner polític dels
corruptes militars hausses musulmans, i con-
vertit al cristianisme dins mateix de la presó,
a muntó escoles cristianes confiscades per l'Es-
tat als anys '70 han estat restituïdes a les esglé-
sies. També l'antiga Biafra, formada per Igbos
i d'altres ètnies de majoria católica, ha recu-
perat, si més no, la veu (com Catalunya, és la

zona més rica -petroli a manta- i la més  sis-
temàticament espoliada).

Els musulmans acusen Obasanjo d'afavorir
els cristians i la complexa amalgama de l'ar-
tificial Estat nigerià (amb cents de llengües i
ètnies distintes) es troba vorejant la guerra
religiosa: problemes derivats d'Estats-Fran-
kesteins heretats del colonialisme europeu,
massa diversos com per a entendre's.

Obasanjo també ha de lluitar contra una
corrupció omnipresent que li val gran quan-
titat d'etunics. Obansanjo s'ha envoltat de cris-
tians practicants i aprecia que preguin per la
seva difícil tasca.

La xaria imposada en diferents provín-
cies no ha pas d'ésser aplicada, pes) els cris-
tians, sobretot els exmusulmans, temen el pit-
jor.

Hi ha províncies on els musulmans ni tan
sols són majoritaris però que, sota la pressió
d'una ínfima minoria amb poder polític (com
a ca nostra Vidal Quadras i el Foro Babal, amb
el supon dels jutges forasters, la Brunetemediá-
tica i la majoria absoluta del PP a Madrid),
volen també aplicar-hiel confessionalisme de
la xaria (o l'integrisme de la imposició obli-
gatòria del castellà fora de Castella). Hi ha
hagut importants manifestacions anti-xaria,
amb centenars de morts, talment que, tot i estar
en vigor d'ençà el 27-1-2000, ha estat provi-
sionalment suspesa. La xaria obliga a coses
com que les dones (totes, també les cristia-
nes) han de dur vel, o que marit i muller no
poden pas ser vists plegats en públic.

Nigèria, com molts altres estats subsaha-
rians o saharians, té un nord musulmà i un
sud cristià. Al nord hi ha un fort clima anti-
cristiá (tal com a l'Espanya profunda hi ha
prou racisme anticatalá). Malgrat això, mis-
sioners autòctons són ben actius entre les tri-

bus musulmanes i animistes.
El 20-2-2000 els cristians es manifesta-

ren unànimement a Kaduna (al nord) contra
la imposició de la xaria. La situació  derivà
cap a enfrontaments contra els musulmans,
amb un miler de víctimes (la majoria cris-
tians).La xaria fou suspesa pel Govern el 29-
2.

A la província de Zamfara, unes setma-
nes després d'entrar en vigor la xaria, 6 lla-
dres tenien ja una sola mà. Cristians sense la
barba obligatòria han estat rebutjats de cen-
tres oficials.

Els seminaris organitzats per Portes Ober-
tes ensenyen als cristians no sols a portar l'E-
vangeli als musulmans sinó l'amor envers els
musulmans.

Txad (Sahara Central)
Islamització

És un altre Estat muiltiétnic, entre Líbia i
Nigèria, on l'Islam avança des del Nord, i on
la minoria cristiana troba entrebrancs creixents.
Una església al S.W. de Txad fou cremada
dues vegades en poc temps. Els escadussers
cristians d'aquell indret es troben molt des-
coratjats i pensen de marxar devers una regió
més segura.

Sudan: Caos,
terrorisme i misèria

La situació hi continua essent caótrica. Al
sud revoltat contra el govem genocida inte-
grista de khartum hi ha enfrontaments tribals.
Khartum, a més, sosté un grup terrorista
ugandés, l'Exèrcit del Senyor, el qual, tot i el

nom (com els partits que es declaren "fede-
ralistes" a França, però ataquen tot allò que
no sia jacobí) ataca paradoxalment cristians.
Vuit responsables cristians de primera línia
perderen la vida quan aquests ten-oristes els
llençaren una granada, i 3 més es troben greus
per les cremades.

Altrament els cristians del nord del Sudan
viuen en condicions infrahumanes, totalment
marginats per la majoria musulmana i pel
govern reaccionan. Han de sobreviure sols
amb els projectes de creació de petites empre-
ses adaptades, facilitades per grups cristians
des de l'estranger. La misèria hi és immensa
i les esglésies nordsudaneses solen dependre
de l'ajut estranger.

Tanzània (África
Oriental) atacs dels

integristes
Bro Mkli escriu: "Tenim pensat de visi-

tar 15 aldees costaneres, així com a Zanzíbar
i illes Pemba, i d'escampar-hi també tractats.
En cadascuna de les 5 regions oferirem cur-
sos, duts per evangelistes de diverses deno-
minacions eclesials. Volem abastar tot el país
i que tots els cristians entenguin qué vol dir
ser musulmà i es plantegin d'atènyer els musul-
mans.

Tanzània també corre el perill de veure's
sotmès a la xaria (llei confessional islámica),
tal com volen els fonamentalistes, els quals
ataquen obertament els cristians i han propo-
sat que Tanzània a l' organització de la
Conferencia Islámica, organit7arió que vol ajun-
tar tots els musulmans per a conquerir Jeru-
salem..." (tal com explica l'Apocalipsi sobre
el que s'esdevindrà al final dels temps).



Cessió gratuita de
l'Hospital Militar

Davant les declaracions efectuades
recentment per la diputada del PP, Sr Rosa
Estarás, relatives a la reconversió de
l'Hospital Militar de Palma en un centre
sociosanitari, des del Grup Parlamentan
del PSM-Entesa Nacionalista, volem
manifestar:

Primer.- D'entrada, deim que sí a
aquesta proposta. I com més aviat millor.
Ja fa massa anys que n'estam reclamant
la utilització civil. Les necessitats socio-
sanitàries d'una ciutat com Palma, d'una
illa com Mallorca i d'una comunitat autó-
noma com les Illes Balears, té i manté
moltes mancances en els serveis socio-
sanitaris que s'hi estan dispensant; parti-
cularment els referits a la molt deficient
atenció a persones majors, malaltes, totes
soles, sense recursos suficients, sense fami-
liars que les ajudin.

Segon.- Perquè aixóresulti el més efec-
tiu possible, consideran.' 'que s'hi han d'es-
tablir certes condicions indispensables que
mantenguin la proposta ben fermada i dei-
xin de ser paper banyat:

a) Que el Ministeri de Defensa
cedeixi gratuïtament les instal.lacions a
l'administració autonómica o local;

b) Que el Govem de l'Estat es com-
prometi a col.laborar en el manteniment
del 'edifici i del conjunt de les instal•acions
actualment existents;

c) Que el Govem de l'Estat inclo-
gui partides pressupostàries destinades a
les atencions que s'hi dispensin en el futur.

No consideram acceptable, per pan del
Grup Parlamentan del PSM-Entesa Nacio-
nalista, que es pretengui carregar les ins-
titucions públiques illenques amb el mort
d'unes instal.lacions obsoletes que ni el
mateix Govem de l'Estat ha sabut man-
tenir en bon estat.

Molt manco que, des del Ministeri de
Defensa, es pretengui fer-hi un altre nego-
ci de carácter immobiliari, come! que s 'ha
conveniat amb altres instal.lacions mili-
tars, (els casos de les casernes militars
d'Automobilisme i d'Artilleria, ala carre-
tera de Valldemossa, en són dos exem-
ples lamentables).

CONCLUSIÓ: Si és cen que la dipu-
tada Sr Rosa Estarás "s'hi vol deixar la
pell en la defensa de les Illes Balears davant
del Congrés dels Diputats" — tal com es
va comprometre públicament a les darre-
res eleccions generals -, ara té una bona
oportunitat de fer-ho: que no s'afanyi tant
a passar pilotes a la teulada del Govem
autonòmic.

Que lluiti aferrissadament perquè
aquestes Illes nostres puguin disposar, com
més aviat millor, d'unes installacions mili-
tars, que siguin cedides gratuïtament a l'ad-
ministració autonómica o local i que
siguin mantengudes permanentment amb
recursos provinents de l'Estat.

Cecili Buele i Ramis
Diputat del PSM-Entesa Nacionalista
al Parlament de les Illes Balears
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L'exemple Irlandés
No he estat mai partidaria de

copiar estratègies polítiques uti-
litzades en contextes diferents al
de Catalunya, per?) sí crec que,
en alguns casos, podem extreu-
re un seguit d'ensenyances ana-
litzant els processos d'allibera-
ment nacional d'altres pisos, i
és per això que penso que els cata-
lans tenim molt a aprendre del
cas d'Irlanda.

L'independentisme irlandés
és, sense cap mena de dubte, un
dels millors exemples del que sig-
nifica un moviment d'allibera-
ment nacional en estat pur, és a
dir, no subliminat a cap tipus d ' i-
deologia que pugui hipotecar el
futur i el present de la lluita per
la llibertat d'una nació.

Irlanda, nació que porta ja
més de 800 anys en lluita per la
seva independència, ha vist com
entre els seus màrtirs i activis-
tes hi ha tota mena de persones,
amb ideologies diferents i, de
vegades, contraposades, per?)
que s'uneixen com una pinya al
voltant del desig de llibertat
nacional. És cert que el Movi-
ment Republicà ha patit nom-
brosos casos de divisió interna
i d'enfrontaments entre els pro-
pis patriotes irlandesos (l'e-
xemple més sagnant seria el de
la guerra civil de 1922-23), però

aquests enfrontaments han estat
motivats per qüestions d'estric-
ta estratègia política de cafre inde-
pendentista, i no com a conse-
qüència de sectarismes de tipus
social o religiós.

Sovint se'ns ha volgut pre-
sentar el conflicte irlandés com
un enfrontament trivial motivat
per qüestions religioses, on dues
comunitats, una católica i una
altra protestant, s'han dedicat
sempre a matar-se per imposar
la seva religió a l'altri; tanma-
teix, aquesta interessada visió
oferta per molts polítics i mit-
jans de comunicació no té cap
fonament, car 1 'únic que es cerca
amb aquesta argumentació és,
precisament, diluir el carácter
nacionalitari de l'enfrontament
en un magma ideològic alié a la
realitat histórica del conflicte (no
en va el propi Joan Fuster assen-
yalà al seu moment que "totes
les guerres pretenen ésser gue-
rres de religió"). Normalment
es mostra als patriotes irlande-
sos com a fervorosos catòlics
papites, i no se sol explicar a la
gent que, entre els més il•ustres
patriotes irlandesos, s'hi troben
una gran quantitat de protestants:
Theobald Wolfe Tone, Robert
Emmet, Thomas Davies, Char-
les Stewart Pamell , De fet, la

primera organització indepen-
dentista irlandesa de caire polí-
tic, la United Irishmen, fou fun-
dada l'any 1791 per una colla de
joves protestants il•lustrats de
Dublín, entre els que es trobava
el propi Wolf Tone, i es tracta-
va d'una societat secreta oberta
a totes les confessions que tenia
com a únic objectiu l'establiment
de la República Irlandesa. La
United Irishmen organitzà la
revolta de 1798 amb l'ajut dels
camperols, dels catòlics i dels
protestants presbiterians.

Anys més tard, una altre grup,
liderat pel periodista protestant
en 'Thomas Davies, el Young Ire-
land, inventa l'actual bandera
irlandesa en la qual s'uneixen
harmònicament tres colors: el
verd, que representa la terra
irlandesa; el blanc, en represen-
tació dels catòlics; i el taronja,
com a reconeixement de la comu-
nitat protestant. I tot això sense
oblidar-nos del gran nombre
d'agnòstics i ateus que sempre
se han arrenglerat amb els fenians
(patriotes).

D'altres han volgut veure en
el conflicte anglo-irlandés una
simple continuació de la lluita
de classes teoritzada per Marx i
Engels, segons la qual els inde-
pendentistes irlandesos serien
la classe obrera i progressista,
mentre que els anglesos repre-
sentarien la classe burgesa i con-

servadora explotadora dels pri-
mers. Aquesta visió és també
errònia, car en el Moviment
Republicà hi han militat sempre
gents amb diferents sensibilitats
socials: des de socialistes com
Connolly fins a tradicionalistes
i/o conservadors com De Vale-
ra. Tanmateix, tots els patriotes,
socialistes o conservadors, sem-
pre han perseguit el progrés i el
benestar del poble irlandés en el
seu conjunt, i que passava (i
passa) per la reunificació i la inde-
pendéncia de l'Illa.

Que el Moviment d'Allibe-
rament Nacional Irlandés ha estat
ideològicament unitari, sense
caure en divisionismes per qües-
tions de tipus social o religiós,
ho podem constatar fàcilment si
observem els contactes interna-
cionals que han tingut, al llarg de
la història, els independentistes
irlandesos en general i, més con-
cretament, la organització arma-
da IRA. A tot el llarg del segle
XX, l'IRA a rebut supon econò-
mic i logístic i/o supon moral de
sectors tan distants ideológica-
ment entre si com poden ésser
l'Alemanya nazi d'Adolf Hitler
durant els anys 30, el dictador de
Líbia en Gaddafi, càrrecs electes
del Partit Republicà dels Estats
Units o l'esquerra abertzale basca,
entre d'altres. Com podem veure,
un ventall ben ample de simpa-
titzants amb la causa republica-

na, i els irlandesos, amb bon cri-
teri i amb un gran sentit d'estat.
s'han tapat el nas amb una mà i
han parat l'altra per rebre els diners
necessaris pera la seva lluita. Per
contra, els catalans. sense cap sen-
tit d'estat i amb nul-la visió polí-
tica, ens dediquem a aixecar
punys, a atacar aquells que no ens
fan cap mal (els Estats Units o
Anglaterra, entre d'altres) i a
negar la possibilitat de pactes amb
els nord-americans o amb qui
sigui per tal d'aconseguir la inde-
pendéncia de Catalunya. És això
intel•igent i positiu?; si els cata-
lans acceptem el dret dels irlan-
desos a pactar amb qui els inte-
ressi per tal d'aconseguir els seus
objectius polítics, per qué ens tan-
quem portes a nosaltres matei-
xos i no ens dediquem a fer una
gran pinya patriótica entre inde-
pendentistes de diferents tendèn-
cies socials i cerquem els ajuts
d'allà on els en puguin donar?
Els sonsos es dediquen a feresca-
ra fa 1 1 s amb les mans, els
intel-ligents es tapen el nas amb
una mà i paren l'altra per rebre
els ajuts necessaris, i els molt
intel.ligents paren totes dues
mans, sense donar-li importan-
cia a la possible pudor que,
momentàniament, els pugui
omplir els nassos. Tot sigui per
la llibertat del nostre País.

Alexandra Arnau

Immigrants
Vaig sentir per la radio que Espan-

ya necessita 200.000 immigrants per
cobrir la falta de mà d'obra. No vaig
donar importancia a la notícia, ja que
no afecta gens ni mica la meya vida
de carnívor. Per?) vet aquí que aquell
matí vaig ser espectador involuntari
d'una conversa sobre el mateix tema.
Tres homes grans van venir caminant
cap el meu arbre i van començar a
petar la xerrada: "Ho heu sentit?", va
dir un amb conya, "d'aquí uns anys
tots serem "moros". "Això que dius
és una bajanada", va contestar un altre,
"si aquesta gent ve aquí és per qué
els catalans no volem fer segons qui-
nes feines, i a més recorda que Cata-
lunya és terra d'acollida". "Si, però
com expliques que hi hagi atur i que
a la vegada no hi hagi mà d'obra? No
creus que és una contradicció?", va
preguntar-li. "No té perquè ser-ho,
ja que l'atur es pot donar només en
alguns sectors productius", va con-
testar.

L' anca va escoltar les paraules
del seu interlocutor amb interés, va
gratar-se la cabellera blanca i va dir:
"Potser tens raó, però recorda que no
és Catalunya la que demana immi-
grants, en tot cas és la burgesia la que
necessita mà d'obra barata per tenir
més beneficis, i el que em sorprèn és
que l'esquerra caigui en la trampa i
doni suport a les tesis dels empresa-
ris. Si aquests demanen que vinguin
més immigrants és perquè hi surten
guanyant, no fotem!". El segon home
va tomar a exposar els seus arguments:

"això és maniqueisme, nano, saps que
la societat no pot funcionar sense
aquesta mà d'obra que tu qualifiques
de barata, ja que sempre hi haurà fei-
nes que no voldrà fer ningú. Fins i
tot et diré que hi ha feines ben paga-
des que són tan dures que pocs cata-
lans les volen fer". L'home de la cabe-
llera va replicar com un llamp: "Ets
tu el maniqueista, saps que Catalun-
ya ha rebut més immigrants quan la
classe obrera estava més afeblida, i
te'n posaré dos exemples: les dicta-
dures de Primo de Rivera i de Fran-
co. La solució per fer funcionar un
país no és la immigració, sinó la qua-
lificació de tots els treballs i la desa-
parició de l'atur".

El tercer home no deia res, fins
que els altres van demanar l'opinió:
"Jo el que penso és que si mai surt
un partit que els foti fora els votaré,
i tant me fa que a això u diguin extre-
ma dreta, xenofòbia o el que sigui.
A mi els "moros" em molesten i no
els vull al meu país". Els seus com-
panys se'l varen mirar astorats, com
si haguessin vist un fantasma. La con-
versa va acabar de cop i els tres homes
van tornar al camí del parc, en silen-
ci, sense mirar-se a la cara, com si ni
es coneguessin..."

Article publicat a la columna "El
Racó del Mussol", signada pel Corres-
ponsal de Collserola. Ala revista Cata-
lunya de la Confederació General del
Treball de Catalunya CGT, febrer-
mal-1 2000, número 22.



Servei gratuït de traducció
automática del castell al català

(20/9/2000)
L'associació Softcatalá i la Uni-

versitat d'Alacant ofereixen un
servei gratuït de traducció automá-
tica del castellà al català a través
de la xarxa.

El sistema anomenat inter-
NOSTRUM, desenvolupat sobre
plataforma Linux, ha estat dis-
senyat pel Departament de Llen-
guatges i Sistemes Informàtics de
la Universitat d'Alacant per enca-
me de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo (CAM). Es tracta d'un sis-
tema de traducció automática del
castellà al català amb les seves
variants dialectals, que permet als
usuaris traduir qualsevol text de
fins a 2.048 caràcters

El sistema actual encara és
experimental i s'actualitza de forma

regular aprofitant la flexibilitat
que dóna la xarxa Internet. Es pot
accedir a aquest nou servei des de
la página web de Softcatalá
www.softcatala.org/traductor.

Softcatalá, associació sense
ànim de lucre que treballa per a la
normalització de la llengua cata-
lana en el sector informàtic rela-
cionat amb Internet, té la intenció
d'integrar aquest nou servei en la
propera versió del Navegador 6,
la versió en català del popular nave-
gador Netscape (Mozilla).

MallorcaWeb col-labora amb
Softcatalá des de la seva creació
donant suport tècnic en la desca-
rrega online gratuita de tots els pro-
grames que tradueix l'organitza-
ció. S2

Welcome! Un segle de
turisme a les Illes Balears

(19/9/2000)
L'exposició Welcome! Un segle de

turisme a les Illes Balears fa un reco-
rregut per la història del turisme a les
Illes Balears, des deis primers visitants
de principis de segle fins al turisme actual.
La mostra, amb l'ajut de nombroses esce-
nografies i ambientacions, introdueix el
visitant en un viatge en el temps a tra-
vés del qual podrá entrar en un cine-
matògraf de principis de segle, en una
discoteca dels anys 60 o en un finger
d'avió, entre d'altres.

L'exhibició, que podrá visitar-se del
20 de setembre al 26 de novembre de
2000, a la seu de la Fundació "la Caixa"

a les Illes Balears, es planteja des de tres
punts de vista: la societat preturística de
principis del segle XX i la posterior evo-
lució económica i social que va propi-
ciar el turisme a partir dels anys 60, el
boom turístic i la seva relació amb l'a-
viació y, finalment, els anys 80-90 amb
el nou aeroport i l'aparició de les noves
modalitats turístiques i nous conceptes
com ara la desestacionalització, el desen-
volupament sostenible, l'esponjament o
la qualitat.

El comissari de la mostra, organit-
zada per la Fundació "la Caixa", és en
Jaume Martorell.

Ocupat un vaixell en defensa
dels llocs de treball

Port de Barcelona.- Els i les 135
treballadores del ferry Barcelona-
Mallorca, propietat de l'empresa Buque-
bús España S.A. van iniciar una vaga
indefinida el passat 13 de setembre i
parallelament han ocupat el vaixell, que
en aquests moments es troba ancorat al
port de Barcelona, facilment visible per
totes les pancartes que hi ha penjades
i les pintades que omplen la zona. El
conflicte va començar quan l'empresa
va enviar una nota a l'oficialitat del vai-
xell on agraïa els serveis prestats i anun-
ciava una rápida liquidació de la com-
panyia, presumptament comprada per
l'empresa estatal Transmediterránia; en
saber això, tota la tripulació (capitans
inclosos) van iniciar la vaga, per tal d'im-
pedir el seu acomiadament, i van rete-
nir el vaixell per tal d'utilitzar-lo com
aval i garantir que l'empresa pagui les
indemnitzacions pertinents, així com tots
els sous atrassats; encara que com
declaren elles i ells mateixos, la seva
reivindicació final sigui mantenir els

llocs de treball, tant a Transmediterrá-
nia com a qualsevol altra companyia.
També denuncien intimidacions per
part dels propietaris de l'empresa, que
seria una societat argentina possible-
ment relacionada a feixistes enriquits
durant la dictadura de Videla; i el fet
que, tot i l'obligació legal de l'empre-
sa de garantir-los l'alimentació mentre
es troben a bord, aquesta encara no ha
portat res de menjar, que l'han de pagar
de la seva butxaca (tenen els sous retin-
guts), per que tampoc cap altra insti-
tució ni sindicat els ha ajudat de cap
forma. De moment encara no han
començat les negociacions, però es cal-
cula que ho faran en breu,  perquè la tri-
pulació no está disposada a rendir-se i
el desallotjament está pràcticament des-
cartat, pel fet que, en un vaixell, la máxi-
ma autoritat és el capità (i aquest dóna
suport a l'ocupació), i no pot ser subs-
tituit mentre es trobi en vaga.

Contra-Infos 25/9/00
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Energía solar: com escalfar aigua
Tot va començar l'any 1996 quant vaig fer obres de rehabilitació a casa meya,

una casa vella en un poble.
Al fer aquesta instal-lació vaig començar a pensar en la possibilitat d'escal-

far aigua amb energia solar. Vaig anar a la fira de Biocultura, on tenien una ins-
tal•lació ja feta: el termo, la placa solar i els accessoris valien prop de 300.000
pts. Vaig abandonar la idea, -ja que en aquells temps no podia pagar-ho - el que
sí vaig fer és deixar el circuit de calefacció preparat pel dia que pogués dur a
terme el projecte solar.

Va ésser finalment a l'Agost del 1999, després de  llegir llibres sobre aquest
tema i d'assessorar-me en un arquitecte, quan vaig començar a fabricar la placa
solar. A la primavera del 2000 una vegada construida, vaig pujar-la a la teulada
per fer la instal-lació aprofitant el termo que ja tenia de 80 1. Ben aviat vaig veure
que realment funcionava molt bé, però que tenia poca capacitat de reserva d'ai-
gua calenta, ja que només m'era útil per l'aigua calenta que podia utilitzar durant
el dia. Seguidament vaig instal-lar un segon termo de 150 I. i al juny del mateix
any ja tenia aigua calenta.

Tot el material m'havia costat aproximadament 140.000 pts. Si es vol comp-
tar la feina calculo que cap a les 10 hores. Jo considero que el cost de la feina
no cal comptar-lo ja que aquesta ha estat molt creativa i m'ha portat moltes satis-
faccions en el camp de l'experimentació.

Informació Técnica
La placa.- Está construida sobre un radiador de calefacció de xapa de panel

simple de 800x1050 mm. Pintat de color negre en la cara on hi toca el sol.
Aquest radiador está posat dins una caixa formada per una planxa de ferro

de 1 mm de gruix, una planxa aïllant en la part posterior i en la part anterior,
amb una separació de 30 mm, hi ha un vidre de 5 mm. Als costats hi ha una fusta
de 15 mm de gruix sobre la que s'arrepenja el vidre per  mitjà d'un angle de plan-
xa. La sortida i l'entrada d'aigua estan fetes amb tub flexible per facilitar les
connexions. La idea de construcció es del llibre "Ingenios Solares", de José Manuel
Jimenez, "Super" ed: Pamiela ecologia, ISBN 84-7681-248-5, de lectura reco-
manable.

Per a un millor rendiment crec que faria falta un altre radiador com aquest.
Per a qui vulgui comparar la quantitat de radiació solar, aquesta instal-lació está
situada a Catalunya a 41 2 de latitud Nord.

Termos.- Per a mi són escalfadors d'aigua aïllats per conservar l'aigua calen-
ta. Els que tinc jo són mixtes, poden escalfar amb una resistència eléctrica o bé
amb un serpentí per on faig circular l'aigua calenta.

Normalment faig servir l'opció del serpentí, tinc un termo de 80 1 i un altre
de 150 1.

Instal-lació.- He fet un circuit tancat entre les connexions de la placa i el Ser-
pentí de cada termo, amb la possibilitat de poder tancar el del termo de 80 1. En
aquest circuit hi ha una bomba de re-circulació de les que es posen als circuits
de calefacció, també hi ha un purgador a la part més alta del circuit, una válvu-
la de seguretat, una altra d'alimentació i un manómetre. A l'hivern tinc previst
substituir el purgador per un petit dipòsit d'alimentació per poder posar-hi anti-
congelant.

Dins de la placa hi ha un termostat d'una máquina de rentar, per aturar a la
bomba de re-circulació quan la placa és freda.

El tub del circuit és de polietilé de 20 mm, aïllat, a l'exterior, i de tub de coure
de 18 mm, a l'interior. Els enllaços del tub de polietilé són de llautó de máxima
qualitat, ja que els de material plàstic es deformen amb la temperatura. Reco-
mano substituir el tub de polietilé per tub de coure a la sortida de la placa ja que
quan aquesta no funciona a la sortida pot haver-hi prop de 80 2 C.

Funcionament
Quan la placa és prou calenta el termostat intern engega la bomba de re-cir-

culació, aquesta envia l'aigua calenta de la placa al serpentí del termo i aquest
serpentí una vegada calent escalfa l'aigua freda que ha arribat de la xarxa d'ai-
gua. L'aigua freda entra primer al termo gran, la sortida d'aquest está connecta-
da a l'entrada del termo petit, aquest té la sortida a la conducció de l'aigua calen-
ta de la casa. El consum d'aigua calenta es fa a partir del termo petit per?) com
que la seva entrada d'aigua ve de l'altre termo ja és calenta, el seu termostat no
arriba a posar en marxa gairebé mai la resistència. Resumint diríem que el termo
gran de 150 1. funciona com acumulador i el termo petit de 80 1. funciona com
a suport.
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La formació dels pobles de Ilengua catalana,
segons l'eminent arqueòleg Pere Bosch-Gimpera

PER RAMON GALÍ I HERRERA

El nostre mestre, el Dr. Pere
Bosch-Gimpera, ha trobat al
llarg dels seus estudis que en el
fons de tots els fenòmens hispà-
nics "actuen lleis pràcticament
eternes". Aquestes lleis deriven
de la mateixa formació dels
pobles d'Hispània, que s'inicia
en èpoques molt reculades i s'a-
rrodoneix vers el segle VI abans
de Jesucrist (época de les pri-
meres exploracions gregues).
Llavors les diverses nacionali-
tats hispàniques que perduraran
a través dels segles ja estan
definitivament esbossades en
els seus contorns generals.

Les dominacions romana,
visigótica i musulmana són fets
que no alteren la realitat dels
pobles hispànics. Per dir-ho amb
paraules del nostre mestre, són
"superestructures que, en tren-
car-se, deixen altra vegada al
descobert la vida espontània de
les nacionalitats de la Penínsu-
la. Les quatre nacions peninsu-
lars modernes: Països de Llen-
gua Catalana, Bascónia, Caste-
Ila i Portugal, no van néixer pas
a l'Edat Mitjana. El seus orígens
són immensament més antics.

Els primers vestigis de l'e-
xistencia humana a la Penínsu-
la i a les Illes corresponen a l'è-
poca anomenada Paleolític infe-
rior, o sigui entre 500.000 i
25.000 anys enrera. En els nos-
tres Països, les troballes d'a-
questa época van ser fetes a Ban-
yoles, a les coves de Capella-
des i a la Coya Negra de Xàti-
va. Les restes d'utensilis corres-
ponen a una cultura molt tosca
coneguda per complex cultural
musteriá. I els fòssils humans,
a la subespécie home de Nean-
derthal, que a penes té a veure
amb l'home actual. Així, la
població que hi pogués haver a
la Península durant el Paleolí-
tic inferior, no va tenir cap
influencia en la formació dels
pobles hispànics.

Paleolític superior (25.000-
8.300 abans de Jesucrist).- El
Paleolític superior es caracteritza
per un utillatge de pedra molt
més fi i pel predomini de tipus
humans semblants en tot als
d'ara. És a dir, de l'home que
(no sabem si encertadament) s'a-
nomena horno sapiens. El Pale-
olític superior es desenrotlla en
un clima fred que correspon a
la segona meitat de l'últim perí-
ode glaciar. Dura, doncs des de
la data molt imprecisa encara
de 25.000 anys abans de Jesu-
crist (apogeu de la glaciació) fins
a l'any 8.300 abans de Jesucrist,
data aquesta ja molt concreta,
en la qual s'inicia el període

mesolític amb un canvi total de
clima a causa de la desaparició
dels glaciars.

La superioritat de l'utillatge
i de la intel.ligència dels homes
del Paleolític superior va pro-
duir un gran canvi en la vida.
Les armes disparades (l'arc)
augmenten enormement els
objectius de cala. La vida gira

• a l'entorn de la cacera: és l'èpo-
ca dels caçadors superiors. La
concepció de la vida és essen-
cialment mágica. La manifes-
tació més important pera nosal-
tres de la cultura del Paleolític
superior, són les pintures rupes-
tres. anomenades així perquè es
troben en coves o en penyes dels
barrancs on es celebraven les
caceres. Sembla que deriven de
creences màgiques (màgia
simpática), que pressuposen
certa relació entre les escenes o
animals pintats amb la cacera o
entre empreses (guerres).

El Paleolític superior ha dei-
xat senyals abundosos sobre la
Península Hispánica. Més enca-
ra: ja que els pobles d'aquesta
época constitueixen "la més pri-
mitiva base étnica de la Penín-
sula". Trobem de seguida un
doble element de població: el
primer estratament emparentat
amb els pobles del sud-oest de
França i establert al Pirineu i a
la costa cantábrica; el segon, amb
arrels indígenes i algunes infil-
tracions del primer, pea) amal-
gamat per gent de procedencia
nord-africana, que és la que li
dóna el carácter i la seva espe-
cialíssima cultura. Aquest ele-
ment de població, que els arqueò-
legs han convingut d'anomenar
capsiá (de Gafsa, en Batí "capsa",
a l'África del nord), s'estén des
de la província d'Almeria per tota
la costa oriental: Múrcia, Valen-
cia, Catalunya fins al Cogul; terra
endins ocupa el Baix Aragó i
fins a la sena d'Albarrací. Ara
bé: l'element cultural que carac-
teritza plenament aquests dos
grups de població és l'art, les pin-
tures rupestres precisament. A
través de l'estil emprat per cadas-
cun d'aquests dos pobles, podem
endevinar la seva distinta psi-
cologia i moltes de les seves qua-
litats característiques. Mentre la
gent de la cultura franco-cantá-
brica té un estil que podem ano-
menar naturalista, realista, obser-
vador minuciós dels detalls,
amb el qual pinta animals aïllats;
el poble de cultura capsiana, en
canvi, té un estil expressionis-
ta, sobrerealista per dir-ho així
i es demostra més interessat a
representar escenes mogudes
(danses, caceres, combats), més
atent a copsar el moviment que
no pas el detall. D'aquest art

expressionista que va ser l'art
de la nostra terra fa deu mil anys,
s'ha trobat restes -algunes de les
quals són autentiques obres mes-
tres- al Cogul, a Tivissa, a Cala-
patá (Baix Aragó), a la Coya
Remígia (Morella), al Barranc
de la Valltorta, a la Coya de l'A-
ranya (Bicorp, província de
Valencia). Les restes més céle-
bres de l'art naturalista estan a
la coya d'Altamira (província de
Santander), on es veuen els seus
famosos bisons. Segons Pere
Bosch-Gimpera: "El punt de
partida de l'evolució ulterior del
poblament d'Espanya de carác-
ter indígena, es troba ja en
aquests dos grups del nord i l'est
de la Península". Vuit mil anys
abans de Jesucrist ja apunta un
germen de la nostra personali-
tat étnica.

Mesolític.- (8.300-3.000
anys abans de Jesucrist). Aquest
període es caracteritza per un
gran canvi climàtic, amb retro-
cés dels glaciars. El clima és més
càlid que l'actual (clima opti-
mum). Aquest escalfament fa
que els grans animals del perí-
ode fred: el mamut, el bisó, es
vegin obligats a emigrar cap al
nord; el ren no para fins a Escan-
dinávia i el més corpulent de tots,
el mamut, acaba per desaparèi-
xer. La cultura de caçadors supe-
riors resulta impossible, a la nos-
tra terra, despoblada de caça
major, mentre a l'interior de la
Península, on el canvi climàtic
no va ser tan gran, va continuar
en part aquell genere de vida.
Tot això determina una serie de
fenòmens molt importants, mal-
grat que la població mesolítica
no sofreix cap canvi essencial
respecte a la de l'etapa anterior.
En primer lloc, assistim a una
regressió cultural curiosíssima,
que es produeix simultàniament
a les dues zones: la de Catalunya-
Valencia i la del Cantábric-Eus-
kadi-Pirineu, com a conse-
qiiéricia del trastorn de la vida
ocasionat pel canvi climàtic. La
gent torna a la primitiva
recol-lecció d'aliments a l'atzar,
mancada de caça. Es caracte-
rística d'aquesta época l'ali-
mentació a base de mol•luscos,
tant en el litoral català com en
el cantàbric. La indústria de la
pedra torna a ser molt primiti-
va i es caracteritza per la peti-
tor dels atuells (microlits), de
vegades simples palets de riera
trencats, amb el tall de tal mane-
ra que sembla apropiat per des-
prendre mol•luscos de les roques.

Aquesta cultura degenerada
té dos orígens: un de llevantí,
que és una degeneració clara del
capsiá (Coya del Solà d'en Pep,
al sud de Tarragona) i un d'as-

turiá, que, malgrat aquest nom,
s'estenia pel nord de la Penín-
sula des de Galícia fins a Cata-
lunya, on ja arribava bon xic can-
viat (cultura del Montgrí, a les
goles del Ter). Així en el Prin-
cipat subsistien encara els dos
tipus de població, com en el Pale-
olític superior, malgrat la dege-
neració de les cultures. Simultà-
niament, elements capsians del
sud de Catalunya, a la percaça
tal vegada d'un clima més fresc,
inicien una emigració capa! nord
i fins passen el Pirineu i pro-
dueixen una expansió capsiana
en un territori francés immediat.

Mentrestant, a l'altiplá penin-
sular, seguint les cadenes mun-
tanyoses de Ilevant a ponent, s'es-
tén l'anomenat art rupestre
esquemàtic, evolució compro-
vada de l'art llevantí expressio-
nista o capsiá del Paleolític
superior.

Com ja hem dit, a Castella
no s'estronca del tot la tradició
de la cala i per això subsisteix
allí aquell art màgic relacionat
amb les caceres, que cada vega-
da es fa més convencional i esti-
litzat. Poc a poc, aquest art evo-
luciona vers una màgia funerà-
ria, amb predomini de figures
humanes estilitzades i signes
incomprensibles. Aquest art es
connecta després, en el període
eneolític, amb els sepulcres
megalítics i s'estén gairebé a tota
la Península. A Portugal, vora
el Tagus, sembla que coinci-
deixen les cultures de tradició
capsiana amb les influencies de
l'anomenat asturià.

El Mesolític és una etapa bon
xic estranya, però d'una
importància cabdal, ja que és un
punt de partida dels grans
avenços del Neolític. Tenim,
per exemple, que la gent de la
cultura del Montgrí, degenera-
da i pobríssima, va ser, en canvi,
la qui va començar la domesti-
cació d'animals. Qui sap si va
ser la seva extrema miseria alió
que la va dur en aquesta idea!
Ara bé: l'ús d'animals domesti-
cats, la ramaderia, ja és un tret
de cultures molt més avançades,
que correspon a l'època següent,
el Neolític.

Per totes les dades que es
tenen, la població del Mesolí-
tic a la Península Hispánica
seguia essent dispersa i escas-
sa potser més encara que en el
període anterior.

Neolític i Eneolític.- (3.000-
1.900 anys abans de Jesucrist).
El Neolític s'inicia amb grans
avenços culturals. Podem resu-
mir-los així: agricultura, domes-
ticació d'animals i ramaderia,
invenció de la cerámica, puli-
mentació de les pedres, les quals

s'usen amb un mànec de fusta,
ja sigui com a destral o com a
aixada per treballar el camp. De
seguida (tercer mil•lenari abans
de Jesucrist) apareix el coure
(període Eneolític). Sembla
també que és en aquest període
que apareixen els teixits. Les
coves perduren encara com a
habitació, per?) poc a poc es van
construint cabanes amb troncs
d'arbres i ben aviat amb pedres.
Apareixen els primers poblats,
situats generalment sobre petits
turons i fortificats.

Les relacions entre pobles
van prenent importància amb els
inicis de la navegació i del
comerç.

Aquesta etapa és decisiva en
la formació dels pobles de llen-
gua catalana i en general a tots
els pobles hispànics. Quatre
grans nuclis de població, amb
les seves corresponents cultu-
res, integren la Península en
aquesta época: el poble de la cul-
tura de les coves, el poble piri-
nenc, el poble almeriá (ante-
cessor dels ibers històrics) i el
poble de la cultura dels sepul-
cres megalítics de Portugal. Per
la fusió dels tres primers, sota
el predomini numèric i cultural
dels almerians, apareixerà el
poble ibèric històric de Cata-
lunya, l'Aragó Oriental, Valèn-
cia i les Illes.

El poble de la cultura de les
coves

A principis d'aquest perío-
de, tenim que el poble de tradi-
ció capsiana, amb pintures rupes-
tres esquemàtiques del Mesolí-
tic, es va estenent per la major
part de la Península. Els arqueò-
legs han convingut d'anomenar-
lo poble de la cultura de les coves,
perquè habitava en cavernes
naturals. Es caracteritza, sobre-
tot, per una cerámica decorada
amb incisions, que predomina-
va al centre, ponent i sud d'Es-
panya. En canvi, en els nostres
Països predominava una cerá-
mica amb relleus. La divisòria
entre aquestes dues ceràmiques
deu ser la Serralada Ibérica.

Sembla, doncs que el poble
de la cultura de les coves, de
tradició capsiana, es dividia en
dos grans grups. Però l'element
cultural més característic és la
cerámica anomenada del vas
campaniforme, que a través del
poble pirinenc (i per via de
comerç, no pas per invasions),
es va estendre a gairebé tot
Europa.

El poble pirinenc

És l'avantpassat del poble
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basc històric, al mateix temps que el descendent dels
grups franco-cantàbrics del Paleolític, més o menys
modificats. Són pastors seminómades. Els seus ele-
ments de cultura són com si diguéssim escollits de les
altres cultures hispàniques: el sepulcre megalític de
Portugal, els gravats de l'art rupestre, puntes de sage-
ta de la cultura d'Almeria, etc. La cerámica  pròpia dels
pirinencs és sense decoració, encara que coexisteix amb
la del vas companiforme de la cultura de les coves, del
qual fan els pirinencs un objecte de tràfic comercial i
així l'escampen per tot Europa. Cap a mitjans de l'E-
neolític (entre 2.500 i 2.300) el poble pirinenc es va
estendre, baixant del Pirineu, fins a la línia Montsec-
Bages-Barcelona. Després, en una expansió cap al nord,
va arribar fins a les goles del Roine i en algun moment
va atènyer els Alps. Són importants les restes de sepul-
cres megalftics trobades al Corredor d'Espolia, com
també les galeries cobertes de Romanyá de la Selva,
de Folgueroles, Riner, etc.

El poble almeriá

Com ja hem dit, és el que es va transformar des-
prés en el poble ibèric històric, amalgamant sota la
seva hegemonia i predomini numèric, els altres ele-
ments ètnics dels nostres Països. Els prehistoriadors
l'han anomenat almeriá pel simple fet que els primers
¡loes on va començar a desenrotllar-se un cop arribat
a la Península es troben a les immediacions d'Alme-
ria. Els almerians són d'origen saharià, berbers de raça,
parents del gran poble camita que va crear l'alta civi-
lització egípcia. La vida dels nostres avantpassats abans
d'arribar a la nostra terra, ens és molt poc coneguda.
Sembla que ja al nord d'África es destaquen les restes
d'aquest poble per la seva cerámica sense decoració,
acompanyada d'abundoses puntes de sageta. El camí
seguit pels saharians no és tampoc segur, ni la causa
per la qual van emigrar del Sáhara ancestral (segura-
ment la dessecació progressiva d'aquella immensaregió,
causada pel canvi climàtic del Mesolític). S'ha supo-
sat que van viure algun temps a la regió dels Chotts,
al sud de Tunísia i que van passar d'allí a la contrada
d'Oran travessant les abruptes collades del Tell-Atlas.
D'Oran salten a les proximitats d'Almeria en una data
que voreja l'any 3.000 abans de Jesucrist. D'Almeria
s'estenen cap al nord pel litoral i passen a ser la pobla-
ció predominant de la Hispània oriental, o sigui de la
nostra pàtria.

El desembarc dels nostres avantpassats els saha-
rians-almerians vers l'any 3.000 abans de Jesucrist a
les costes sud-orientals de la Península és, doncs, un
dels més grans esdeveniments de la prehistòria de la
nació dels catalans, aragonesos orientals, valencians i
balears.

El poble almeriá coneixia l'agricultura, la ramade-
ria i la mineria, com així mateix la navegació (ja que
va saltar d'Oran a Almeria). Era altament bel.licós i
emprenedor. Les troballes almerianes es distingeixen
sempre per la gran quantitat d'armes, puntes de sage-
ta, especialment. Vivia en poblats, sobre turons forti-
ficats. Coneixia, a més, el bronze. El contrast entre ell
i el poble de la cultura de les coves, no pot ser més net:
rarament es troben armes entre les restes d'aquest darrer.
I, no obstant, no hem d'oblidar que ètnicament uns i
altres havien de ser molt semblants, a causa de l'ana-
logia del seu origen.

Els almerians esborren al seu pas la població ante-
rior, si bé no de cop i molt menys exterminant-la, sinó
assimilant-la lentament a la seva pròpia manera de ser.
Sembla que van passar a ser el poble únic del País
Valencià, del sud-oest del Principat (fins a la ratlla Sol-
sona-Sitges, de l'Aragó oriental i de les Illes Balears
(que ells van colonitzar); a les regions extremes, la
població va ser només iberitzada.

També es va estendre el poble almeriá Ebre amunt
(per l'Aragó occidental) i per l'Alta Mitxa. La seva
influència cultural es deixa sentir àdhuc sobre el poble
pirinenc.

El poble dels sepulcres megalítics de Portugal

Sembla que la població de Portugal és el resultat
de la fusió de pastors descendents de la cultura astu--

nana del Mesolític, amb el poble de tradició capsiana
de la cultura de les coves. Caracteritzen el poble indí-
gena de Portugal els sepulcres megalítics, especial-
ment els grans dòlmens. La cultura portuguesa d'a-
questa época presenta molts problemes complicats. Els
sepulcres megalítics es van estendre per tota la Penín-
sula durant l'etapa final de l'Eneolític (2.300-1.900 anys
abans de Jesucrist, si fa no fa) sense que això vulgui
dir una invasió del poble de Portugal, sinó una simple
expansió cultural.

Cal imaginar l'Eneolftic com una época de grans
relacions comercials, per mar i per terra ferma.

Aquestes relacions estan en connexió amb el desen-
rotllament de la metal-lúrgia a la regió d'Almeria dut
a terme amb gran empenta pel poble almeriá. Sembla
que Malta era el punt més avançat de la influència egea
i és possible que per la passera de les illes (Malta, Sicí-
lia, Sardenya, Balears) s'establissin molt aviat relacions
indirectes amb els egeus. També al llarg de les costes
de Portugal hi havia relació amb França, Anglaterra i
Irlanda.

Resumint

Durant el Neolític i l'Eneolftic apareixen d'una mane-
ra clara alguns dels pobles que formen el substrat  bàsic
de la Península. El poble almeriá, amb absorció d'ele-
ments del de les coves i del pirinenc, és el germen prin-
cipal de la futura Nació de Llengua Catalana. No obli-
dem que

Històricament Múrcia també pertanyia a la nostra
nació. Del poble pirinenc occidental sortiran els bas-
cos històrics.

Manca sols un element que acabi de polaritzar i
definir els pobles peninsulars: eren els celtes de l'Edat
de Ferro. Amb ells sorgiran els pobles castellà i por-
tugués.

Edat de Bronze.- (1.900-900 anys abans de
Jesucrist).

Es caracteritza per l'ús d'aquest metall en substitu-
ció de la pedra i del coure, en els atuells i les armes.
No representa aquesta etapa una revolució o un canvi
veritable. Les condicions de vida segueixen sent les
mateixes de l'etapa anterior.

Durant aquesta edat no hi va haver tampoc noves
immigracions ni desplaçaments de pobles a la Penín-
sula. Va ser una época d'estabilitat.

El poble almeriá segueix tenint gran importància.
El seu centre cultural continua als volts d'Almeria, on
pren volada la indústria del bronze coneguda amb el

nom d'El Argar. Aquesta indústria s'estén de sud a nord
per tot els Països de Llengua Catalana. Al Principat se
sap que es practicava per la troballa de la mina de Riner
(Solsonès). La cerámica almeriana també es va este-
nent fins al Principat, on coexisteix amb cerámica del
tipus de les coves. Lentament, sota la  influència pre-
dominant de la cultura almeriana, s'unifica la cultura
del vessant oriental de la Península. Irradiacions cul-
turals arriben a gairebé tots els àmbits d'Hispánia.

Entre 1.600 i 1.400 es produeix un dels fets més
importants en la prehistòria dels Països de Llengua
Catalana: els almerians o ibers colonitzen les Illes  Bale-
ars, que sembla que encara eren desertes, salpant de
les costes d'Alacant. Hi ha a les Illes restes de la cul-
tura d'El Argar amb bronzes i cerámica des d'aquella
data aproximada. Les Balears coneixen una época de
gran prosperitat produïda pel comerç marítim dels
metalls, que continuava fent-se per petites etapes a tra-
vés de la passera de les illes.

En aquesta época pertanyen els poblats fortificats
amb torres de planta circular conegudes per talaiots i
també les anomenades navetes o sepultures allargades
i amb falsa volta sostinguda per pilars, que exterior-
ment recorden la forma d'una barcassa capgirada.

A la fi de l'Edat del Bronze es va esfumant el focus
cultural de la regió d'Almeria. El poble almeriá s'o-
rienta decididament cap al nord, cap als nostres Paï-
sos. Sembla que aquest fet ve provocat per les rela-
cions comercials atlántico- mediterrànies a l'entorn
dels metalls.

La primera Edat del Ferro i les dues onades
céltiques (de 900 a 500 anys abans de Jesucrist)

t

El ferro era conegut en el Pròxim Orient des dels
segles XV o XIV abans de Jesucrist. El primer poble
que sabem segur que el posseïa era l'hittita, de l'Ásia
Menor. A la Península es coneix per primer cop vers
l'any 1100, arribat per via comercial (dipòsit de Cam-
potéjar, província de Granada i Talaia Joana a Mallor-
ca). Però l'ús general del ferro a la Península arriba
amb les invasions céltiques.

Les invasions céltiques són un dels altres grans fets,
de transcendència inapreciable, de la prehistòria hispá-
nica, ja que amb l'establiment dels celtes a l'alta pla-
nície castellano-lleonesa, a ponent de la sena Ibérica,
s'assenta definitivament la gran divisòria histórico-
geográfica entre la nostra nació i la de l'interior de la
Península. De retruc, les invasions céltiques provo-
quen, per reacció, els fets que han d'amalgamar deci-
didament la població dels Països de Llengua Catala-
na sota l'hegemonia ibérica. El poble almeriá, fusio-
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nant-se amb les restes del poble de la cultura de les
coves i amb la petita part de poble pirinenc que sub-
sistien a la nostra terra, constitueix la nació ibérica, el
poble que més tard parlará, des de Salses a Oriola i de
Maó al Matarranya, la gloriosa llengua catalana.

La primera onada céltica

És la dels Urnenfelder (el poble de les urnes), ano-
menat així perquè enterrava dins d'urnes, en grans camps.
Empès per l'avanç d'altres pobles, a finals de l'Edat del
Bronze emigra de Bohèmia al sud d'Alemanya, i d'a-
llí a França. De França penetra a Catalunya pels pas-
sos de les Corberes, vers l'any 900 abans de Jesucrist
i s'estableix a la província de Girona, al Vallés, al Mares-
me, a la plana d'Urgell, fins al Baix Aragó. S'hi está,
en minoria militar dominadora, fins que els ibers del
sud de Catalunya reaccionen i emprenen una magní-
fica contraofensiva vers l'any 650: un altre fet impor-
tantíssim per a la unificació dels nostres Països, ja que
els ibers esborren tot rastre dels celtes al seu pas, i
avancen en marxes triomfals fins més  enllà del Piri-
neu. Grups insignificants de celtes van quedar-se en
illots copats a l'Empordà, a la Garrotxa (Besalú), al
Conflent, al Baix Ragó... Tots aquests grups van ser
absorbits a la llarga per la població indígena i no han
deixat per tant cap rastre apreciable, tret dels del Con-
flent i el de la regió Terol-Segorb. Remarquem que en
aquest darrer ha estat funest per a la nostra pàtria: ha
constituït una punta de fletxa, una avançada castella-
na apuntant a la cintura dels nostres Països, en un punt
estratègic, la importància del qual vam poder comprovar,
per desgràcia, encara, durant la nostra passada guerra
contra l'exèrcit espanyol.

Eren celtes de la tribu dels beribraces, nom que
sembla que vol dir el poble del castor.

La segona onada céltica

Provocada també per desplaçaments d'altres pobles
sobre llocs d'origen, va arribar en diverses glopades,
des de l'any 700 més o menys fins al 570, pels passos
del Pirineu basc.

Portaven l'anomenada cultura de Hellstatt, amb el
ferro com a element principal. S'estenen per la planí-
cia castellano-lleonesa, on esborren la població ante-
rior i per Galícia i Portugal. Tracten de dominar tota
la Península, però topen amb la resistència dels bas-
cos al nord, dels tartessis al sud i dels ibers a l'est. Els
ibers, tanmateix, han d'abandonar al domini  cèltic les
seves zones marginals: l'Aragó occidental (que d'ara
endavant será la Celtibéria) i l'Alta Manxa (la Car-
petánia), que així deixaran definitivament de formar
part de la nostra Etnos. Els celtes van organitzar la vida
política, militar, social i jurídica del centre de la Penín-
sula, marcant-hi el seu segell especial,  enèrgic i rígid.

La integració de la nació ibérica a la fi de la
prehistòria

Els ibers i els tartessis havien rebutjat la gran maror
céltica. Els tartessis són en certa forma parents dels
ibers; tenen afinitats ètniques, però també n'estan dife-
renciants per forts caràcters.

De resultes de l'ofensiva ibérica de mitjans del segle
VII, aquella part de la nostra  pàtria situada al nord de
la línia Solsona-Sitges queda plenament iberitzada (11e-
vat del seu racó muntanyós del nord-oest, on queda
arraconada una població d'origen pirinenc). El testi-
moni d'aquesta unitat ibérica des del Rosselló fins a
Alacant, és el periple foceu d'entre 600 i 570, on es fa
una descripció molt exacta del litoral dels Països de
Llengua Catalana, trobant-lo habitat pels ibers. Segons
aquell periple, els pobles des del riu Vinalopó (al sud
d'Alacant) fins a prop de Montpeller formaven una matei-
xa nació (etnos): la nació ibérica. Mentre que al sud
del riu Vinalopó començaven els tartessis i al nord de
Montpeller els ligurs. Hi ha altres testimonis: Hecateu
(510 anys abans de Jesucrist), dóna una descripció de
la Península que concorda amb el periple i és encara
més detallada. Herodot parla d'Ibéria, distingint-la també
de Tartéssia-

La coincidència dels actuals Països de Llengua Cata-

lana amb l'etnos ibérica descrita pels grecs del segle
VI abans de Jesucrist, és colpidora. Analitzem tribu
per tribu les coincidències i divergències:

a) Pobles d'origen almeriá, que cap al segle VI s'u-
neixen políticament amb els tartessis i que no figuren
inclosos pels grecs dins de l'etnos ibérica: bastetans de
la província d'Almeria i part muntanyosa de Granada,
mastiens de la regió de Cartegena, deitans de la regió
d'Arxena i Múrcia.

b) Pobles ibers en el sentit més estricte: gimnetes-
contestans des del riu Vinalopó fins al riu Xúquer (terra
endins, per ponent, arribaven fins a Almansa); edetans
de les planes de València i Castelló, del Maestrat i del
Baix Aragó (arribant per ponent fins a Saragossa), i
fins a l'Ebre; ilergetes a la regió natural que va de la
plana d'Urgell fins a la d'Osca; ilercavons, que ocupa-
ven el camp tarragoní (fins al segle  HI); balears, a les
Illes.

c) Pobles d'origen capsiá o de les coves, amb  influèn-
cies pirinenques i després plenament iberitzats, inclo-
sos pels grecs dins l'etnos ibérica: cossetans al Penedès,
laietans al Barcelonés i el Maresme, lacetans a ponent
de la província de Barcelona fins a Tremp, indigetes a
l'Empordá, sordons, a l'Empordà i Rosselló.

d) Pobles de barreja capsiano-pirinenca, superfi-
cialment iberitzats, també inclosos pels grecs dins l'et-
nos ibérica: ausetans a la plana de Vic fins al mar, ber-
gistans al Berguedà, castellans o ausoceretes a la regió
de Besalú, ceretans a la Cerdanya.

e) Pobles pirinencs, no inclosos dins l'etnos ibéri-
ca: els andosins d'Andorra i els arenosins d'Aran. A
remarcar que a l'Aran no Ola parlat mai català. L'et-
nos ibérica dels grecs comprenia en síntesi el País Valen-
cià, les Illes Balears, l'Aragó oriental (fins on hi havia
el front durant guerra 1936-1939) i el Principat (menys
el racó muntanyós i poc poblat del nord-oest).

A partir del segle VI la influència grega es deixa
sentir beneficiosament. S'unifica la cultura de tota la
nostra terra amb una fusió harmònica d'aportacions gre-
gues i autòctones. Al mateix temps les colonitzacions
fenícies influeixen fondament la Tartéssia, que així es
diferencia més de la nostra nacionalitat.

La nació ibérica o Ibéria que més tard es transfor-
mará en els Països de Llengua Catalana, ja era un poble
definit en els darrers temps prehistòrics. No estava for-
mat per una "rala pura", sinó per la fusió de tres pobles:
el pirinenc, el capsiá i l'almeriá, amb un gran predo-
mini d'aquest darrer. No hi ha tampoc cap "raça pura"
enlloc de la Península, però cadascun dels seus pobles
ha tingut una formació étnica distinta. Un cop formats
aquests pobles, ètnicament i culturalment, continuen
vivint d'una manera pròpia i amb una vitalitat extra-
ordinària. Res no els pot esborrar.

La invasió romana, la visigótica, la sarraïna, per-
torben l'evolució natural d'aquests pobles, però no la
deturen. Amb l'Edat Mitjana aquests pobles es desen-
rotllen amb plena llibertat. Per?) amb l'Edat Moderna,
Castella implanta la seva dominació a tota la Penín-
sula. L'obstinació i supèrbia d'aquests descendents dels
celtes de l'Edat del Ferro són la causa d'interminables
lluites. Cada nova guerra peninsular posa incons-
cientment al descobert la divisió etnográfica. Franco
aixeca darrera seu tots els pobles d'origen  cèltic i com
en el segle VII abans de Jesucrist topa amb els bascos,
ibers i part dels tartessis. I els mapes d'idiomes, el de
promedis d'estatura, l'etnográfic i el dels fronts de la
passada guerra del 1936-1939, ofereixen les més col-
pidores coincidències.

No hi haurà pau ni equilibri a la Península fins que
el poble celto-castellá no perdi el costum d'imposar la
força bruta de les seves armes ales altres nacions penin-
sulars. I aquest costum no el perdrà fins que als altres
no l'hi fem perdre amb mitjans els més adequats.

A l'entorn del nom Ibéria
Document adreçat per Pere Bosch-Gimpera a
Ramon Galí i Herrera.

Sr. Ramon Galí. Estimat amic. Vaig rebre la seva
carta, conjuntament amb els Quaderns de l'Exili. Vera-
ment admiro l'assimilació tan intensa que han fet del
meu llibre. El seu article especialment está molt bé
efectivament, si són de doldre les errades d'impremta

que vostè assenyala, de fet tenen una importància molt
relativa de cara al públic. Les línies essencials de la
reconstrucció surten molt clares. Han fet una feina que
és dificilíssima de fer per a Fautor, o sigui de fer Ile-
gívol el que s'ha hagut d'exposar amb l'apartat crític i
erudit a través d'un material ingent i complicat per la
terminologia moderna.

La tesi de vostès sobre la identificació d'Ibéria amb
la Gran Catalunya en general em plau. Ja que el nom
té l'avantatge de no esverar els valencians i els bale-
ars, que es resisteixen a ser absorbits pels catalans.

Des d'un punt de vista de Catalunya estricta i de
formació histórica de la nacionalitat, es podria oposar
la dificultat que la formació precisament de les zones
menys iberitzades, o sia de la Catalunya Vella, on l'e-
lement ibèric devia ser poc dens.  Això va donar lloc
que, fa temps, Rovira i Virgili fes el contrari de  vostès,
atribuint la formació de Catalunya precisament a l'e-
lement no ibèric i establint un contrast entre no-ibers
(catalans) i ibers (espanyols).

Teoria que no es pot mantenir, ja que els pocs ele-
ments no ibèrics de Catalunya tenien per força afini-
tats amb el substrat preibéric que també intervingué
en la formació dels pobles espanyols. Pel que fa a la
llengua, si bé en un principi totes les llengües romà-
niques de la Península tenien una afinitat major que
ara (segons Menéndez Pida!) i precisament amb el català
possiblement per estar més a prop del llatí i de les llen-
gües indígenes, la diferenciació del català conjunta-
ment amb les llengües d'oc acusa que potser era impor-
tant la població no ibérica. Barreja de la de la cultura
de les coves i la pirinenca del sud de França i de la
Catalunya Vella. El problema es complica amb l'Ara-
gó, que és una resultant de l'element capsio-pirinenc,
de l'ibéric de la vall de l'Ebre i del Baix Aragó, i del
celtíber de l'oest i del sud. Quin és el decisiu i fins a
quin punt dóna un impuls l'element musulmanitzat de
l'Ebre i del sud?

El problema de València no és tampoc excessiva-
ment simple. La zona iberitzada és la del litoral i el
Maestrat, o sigui la que ara és de llengua catalana.  Però
a la part occidental hi havia molts celtes i a més es
repobla amb aragonesos, que pretengueren sempre tenir-
hi un cert dret. I encara la llengua en aquelles comar-
ques celtitzades és el castellà.

En la cultura ibérica, cal no oblidar que el país més
avançat i potser el que la produí és Alacant, incloent
part de la regió murciana i amb límits fluctuants entre
la zona que després fou catalana i la que no ho va ser
mai. El grup de la plana valenciana es manté a l'altu-
ra (Llíria), però al Maestrat, al Baix Aragó i  àdhuc a
l'Urgell va esdevenint més pobra i la Catalunya Vella
té aleshores una cultura ibérica pobra que correspon a
la menor iberització i a la zona en qué es formà la peti-
ta Marca Hispánica de l'época feudal.

També la identificació de les influències, grega depen-
dent d'Empúries per a Ibéria (Països de Llengua Cata-
lana) i fenício-cartaginesa per a Tartéssia, va potser
massa enllà. Andalusia (Tartéssia) tingué una forta
influència grega fins al segle VI, en qué comença la
política de predomini cartaginés després d'establir-se
el límit de les zones d'influéncia a Mástia al temps del
segon tractat amb Roma. Si la influència grega que
dóna l'impuls decisiu a la creació de la cultura ibero-
tartéssia ve de les colònies del sud-est per mal cone-
gudes que siguin encara (Hemeroscópion, etc., en terres
actualment de llengua catalana), també Menaca va sub-
sistir fins al segle IV. La comunicació d'Alacant amb
Andalusia degué de ser molt intensa pels camins inte-
riors cap a la regió minaire (art de Despeñaperros i de
Castellar, escultures d'animals, i arriba molt lluny, a
Osuna).

I si Empúries va tenir gran influència económica
per estar més a prop de Marsella i per la seva mone-
da, va tenir probablement menys influència cultural al
sud-est i al sud que Hemeroscópion. La  influència més
forta d'Empúries a la vall de l'Ebre fins a Celtibéria,
es manifesta sobretot al temps hel-lenístic, quan els
principals valors de l'art ibèric ja s'havien produït i
començaven a estancar-se amb la decadència i final-
ment la destrucció de les colònies del sud i del sud-
est. 12
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Contra "la España eterna"
FF lcombat obert pel PP en el front de l'ensenyament no es pot deslligar dels resul-

tats de la transició espanyola. És evident que ens trobam amb sectors nostál-
gics de "la España eterna", aquella Espanya imperial que ens ensenyaren els

professors atemorits per falangistes i la Gestapo del  règim (la Brigada Social). Recor-
dem que, després de la victòria del nazifeixisme en la guerra civil, la majoria de mes-
tres, professors (el món intel" lectual, en definitiva) liberals, republicans, socialistes,
quan no van ser executats van haver de marxar a l'exili. Aquí, en el desert assolat per
la repressió, només hi restaven els fidels amants de la maniquea  història imperial (El
Cid, Don Pelayo, Els Reis Catòlics... ). Ara bé, la batalla ideológico-
cultural de la dreta contra l'esquerra en el camp de la  història no és
tan sols "nostàlgia imperial". Ni molt manco! Si no ens fixam aten-
tament com anà la transició, sobre quins pactes i renúncies (històri-
ques, polítiques, culturals) es va aconseguir que l'esquerra oficial
arribás a l'usdefruit de les poltrones institucionals, haurem entes poca
cosa del combat del present. Recordem que l'esquerra oficial acon-
seguí la seva legalització (per pan dels sectors franquistes reciclats)
a costa d'abandonar els seus signes d'identitat histórica, és a dir, al
preu de renunciar al marxisme, a les tradicions republicanes... Accep-
tant els antipopulars Pactes de la Moncloa, desactivant el moviment
obrer (abandonant les pràctiques de democràcia directa, acceptant la
divisió sindical, posant sordina a celebracions republicanes, cada vega-
da més silenciades, no em parlem de servar la memòria de la guerri-
lla antifeixista!), els poders factics trobaven en aquesta esquerra amné-
sica (per conveniència) el millor aliat per a conservat l'essencial del
sistema. Aquesta era la primera batalla que havia de guanyar el poder
abans de passar a noves fases de la seva ofensiva. La batalla en el
camp de la història es deixava per a més endavant, quan la primera
etapa del pla es consolidás. En els anys 76-77 el que era més important era la desacti-
vació de tots els continguts anticapitalistes del moviment obrer i popular. Es tractava
de consolidar la monarquia, enterrar la memòria republicana dels pobles de l'Estat (per
això l'esquerra oficial renuncià de seguida a demanar un referéndum que servís per a
conèixer la voluntat popular quant a la qüestió de monarquia o república). Felipe Gon-
zález protagonitzà aquella farsa de sortir del PSOE fins que aquest no abandonás el
marxisme i el republicanisme històric. Santiago Carrillo, la plana major del PCE, feren
el mateix dins del seu partit. En aquests anys, els poders  fàctics deixaren en mans del
PSOE i del PCE tota la feina bruta d'anar acabant amb la  història republicana, nacio-
nalista, antisistema, dels pobles i col . lectius que encara servaven aquesta memòria. Els
partits de l'esquerra revolucionària són criminalitzats de forma permanent i són pre-
sentats com a "agents de la policia política franquista". En una data tan recent com el
mes d'abril de 1994, la plana major dels dirigents i simpatitzants del carrillisme illenc

(Albert Saoner, Ignaci Ribas, Bernat Riutort, Gustavo Catalán, José M. Carbonero,
Jaime Carbonero, Antoni M. Thomns i Salvador Bastida), en un furibund pamflet con-
tra qui signa aquest anide, encara s'atrevia a dir que l'esquerra  revolucionària havia
treballat per a la policia política de Franco, per al "franquisme policíac"! I ho signaven
públicament sense cap mena de vergonya!

Tot això és tan evident que fa uns mesos un equip d'historiadors, escriptors i estu-
diosos del moviment obrer signaren a Barcelona un famós manifest titulat El combat
per la historia en el qual s'aprofundeix en els elements que he senyalat una mica més

amunt. Escriptors i historiadors com Jerónimo Bouza, Antoni Cas-
tells, Chris Ealman (de la Universitat de Cardiff), Carlos García Velas-
co, Ramon Molina, Abdy Durgan (assesor històric de la pellícula
"Terra i Llibertat"), Antoni Jutglar, Miguel López Crespí, Eduard
Pons Prades, Rafel Mestre (Fundació "Salvador Seguí" de Valencia),
Mary Low (autora en 1937 de Red Spanish Notebook), Baltasar Pali-
cio (historiador), Reiner Tosstorff (historiador), Assumpta Verdaguer
(Centre de Documentació Histórico-Social)... (hi ha centenars de sig-
natures més, revistes històriques, ateneus, centres de documentació
històrics) s'han posat a la tasca de recuperar aquesta memòria sote-
rrada en temps de la transició tant per part del poder com per bona
pan de l'esquerra oficial que acceptava el silenci cómplice, la men-
tida, la tergiversació més barroera.

Per tant, com dèiem, els centenars d'historiadors esquerrans i
inter lectuals que hem signat a Barcelona el manifest Combat per la
historia no ens hem d'estranyar que, una vegada que s'ha acomplert
la primera pan (i la pan més complicada) del pla de la reforma i
modernització del règim sorgit de la dictadura franquista, ara es vul-
gui fer la passa final. Acabada la feina bruta dels servils (vint-i-cinc

anys de permanents oblits històrics) arriba el moment de la "Real Academia de la His-
toria". Res que ens vengui de nou. Cap cosa no esperada de fa temps. La "Real Aca-
demia de la Historia", els poders fàctics que hi ha el seu darrere, només proven de reco-
llir els fruits sembrats en aquestes  dècades. Cohesionat políticament l'Estat, derrotada
l'esquerra en la transició, ara és el moment d'aquest atac final en el camp de la histò-
ria, la cultura, la filosofia. El Cid cavalca de nou! El Cid, i les tropes de l'Emperador
Carlos V contra comuners i agermanats; els requetés del segle XIX contra els hereus
de la Constitució de Cadis de 1812; les tropes de Franco contra nacionalistes, marxis-
tes i republicans de totes les tendències. El document de la "Real Academia de la Histò-
ria", el decret d —Humanidades" que será aprovat properament pel Parlament de l'Es-
tat, será simplement la darrera batalla de la transició.

Miguel López Crespí

Paraula de
pensador

"En el fons la pregunta básica de la filosofia (com la
de la psicoanàlisi) és la mateixa que la de la novel.la poli-
caca: qui és el culpable?" (U.Eco).

"La democràcia és un sistema en el qual els rics, els
privilegiats i els poderosos prenen decisions en el seu inte-
rés propi i si el públic en general tracta de presionar en
favor del propis interessos, Ilavors es considera que això
són maniobres grosseres i antidemocràtiques." (N.Chomsky)

"El poder dels govems sobre les creences dels homes
ha estat molt gros des que apareixen els estats." (B.Rus-
sell)

"El món funciona només gràcies a un malentés, i s grà-
cies a ell que posar-nos d'acord." (Baudelaire)

"Si forem honestos amb la història descriuriem el colo-
nialisme europeu simplement com invasions bàrbares."
(N.Chomsky)

"És una fallácia dir que si estem d'acord amb els valors
universalistes ja no ens hem de preocupar de les identi-
tats. Al cpntrari, la regulació de les identitats culturals per-
tany a una nova visió d'un universalisme ja no pensat des
dels estats". (Requejo)

"En Europa s'estan produint tendències enfrontades.
Existeix una tendència cap a la centralització que es mani-
festa en l'executiu de la Comunitat Europea, un govern
cada dia més aïIlat i immune a la pressió popular, i exis-
teix una altra tendència regionalista. D'aquesta manera
Catalunya, Galles i Euskadi i moltes altres nacionalitats
estan implicades en un procés d'autogovem, desenvolu-
pant la seua especificitat cultural i cercant fórmules  d'in-
dependència." (N.Chomsky).

Culpabilitat en fals: l'autoodi
"Les manifestacions d'autoodi seran expressió del carácter precari d'aquella identitat en procés d'abandona-

ment... i, en definitiva, com un perill davant el triomf de l'adversari, que  haurà aconseguit fer interioritzar en un cert
sentiment de culpa en relació amb la identitat d'origen"(Salvador Cardús, sociòleg de la UAB).

"No hi ha intolerància més enutjosa que la condemna les característiques que tu mateix posseeixes"( Truman
Capote, autor de " Els gossos borden").

"En el colegio nos decían que los indios eran haraganes, mala gente... Se les excluía socialmente. Imagínese...
¡Yo evitaba que mis amiguitos viniesen a casa para que no viesen que vivía con una índia! -la seva  àvia era guara-
ní-" (Adolfo Pérez Esquivel, argentí Premi Nobel de la Pau a "La Vanguardia", 7-2-2000).

"Sent jove, jo, com molts, vaig oblidar que era indígena. Als 27 anys vaig començar a recuperar les meves arrels.
A la ciutat ser indígena era una cosa pecaminosa. són molts els que rebutgen les seves arrels", Rigoberto Quemé,
alcalde maia quitxé de Quetzaltenango, Guatemala (El Periódico, 24-3-99).

"Les persones amb baixa autoestima solen presentar sentiments de culpabilitat. La culpa és el preu que paguen
per no afrontar les dificultats i problemes que apareixen a la seva vida. Paguen aquest preu abans d'encarar-los i
assumir un possible fracás"(Juan Antonio Amador).

"Es mejor ser digno que simpático. Nada más patético que ver a alguien hacerse el simpático" (A.López a "La
Vanguardia").

"Quan vivim sota el pes d'una culpa vinculada a  l'àmbit social esdevenim més vulnerables, augmenta la nostra
debilitat i acabem essent una presa fácil per a qualsevol tipus de manipulació" (Joaquim Campos Herrero, autor de
"Parlem d'autoestima").

"Anyellet des de sempre del bon pastor. No espantis el Ilop. Demana perdó" (fragment d'una  cançó de Coses,
1976).

L'autoodi dels catalanoparlants
"No tenim un país acomplexat. Tenim només acomplexada la part de país que viu normalment en  català... No

fos cas que, fins i tot quan ho som, semblem massa catalans" ( Pilar Rahola ,independentista-feminista polemista a
l'"Avui", 14-10-99).

"Els mallorquins som morts. No som res. (...) Jo sempre havia volgut ésser jueu o negre, i així ésser alguna cosa.
Ara, als cinquanta anys, he descobert que som una cosa infinitament pitjor: som catalans" (Jaume Santandreu, inde-
pendentista i activista social cristià de Mallorca).

"...és un bon català aquell que es descatalanitza... per a ser, cal que no siguis" (Manuel de Pedrolo, autor d'"Algú
sota l'altre"). S/



Columna Edicions edita un nou
llibre de López Crespí

"Columna Edicions" en la
seva lecció de poesia "Viena"
acaba de publicar un poemari de
l'escriptor de sa Pobla Miguel
López Crespí. Aquest nou llibre
de poesia porta per títol "Un violí
en el crepuscle" i és el quart
volum poètic que edita enguany
aquest autor. Anteriorment 1'
Editorial Moll havia editat
"Revolta" (en la cor lecció "la

Balenguera"). En el principal
d'Andorra s'havia publicat igual-
ment un resum antològic das
darrers trenta anys de conreu de
la poesia catalana de l'autor
pobler i. Edicions "Capaltard",
treia a la Ilum "Record de Praga".

Miguel López Crespí ha
publicat durant el 2000 nom-
brosos llibres de narrativa, poe-
sia, teatre i assaig. Podem des-

tacar entre els més coneguts la
novella "Núria i la glòria dels
vençuts" (Pagés Editors), "Acte
únic" (UIB) o "Cultura i Anti-
franquisme" (Edicions de 1984,
Barcelona). Properament Miguel
López Crespí veurà editada l'o-
bra de narrativa juvenil "La Ciu-
tat del Sol" que guanyà el premi
de narrativa de rómnium Cul-
tural (l'any 1998).

El sol mai no es pon...
sobre els meus fills

Els escriptors de vocació, en
tota la seva vida, no escriuen més
que un sol llibre, en diferents títols
i entorns, si voten, per?) l'argu-
ment sol contenir sempre unes
línies mestres, unes constants.
uns valors als quals mai no renun-
cia.

Hem dit els escriptors de voca-
ció, no els que produeixen 'libres
com qui fa botifarrons, seguint
les modes del moment ¡que tenen
com a objectiu principal les ven-
des.

En Pere Morey no és d'a-
quests, si no del primer grup, com
els altres assidus col laboradors
d'aquest periòdic, els tres Miquels.
-Ferrà, López, Rayó- Per tots ells,
escriure és un acte de lluita, un
tret més en la llarga batalla per la
supervivencia del nostre poble.

El títol, "El sol mai no es pon ...
sobre els meus fills" obre un
enigma que no se resol fins a la
darrera frase del 'libre, ja fora del
text. Per als que estudiàrem a l'es-
cola franquista és, tanmateix, una
endevinalla prou transparent, per-
qué és un eco sarcàstic de la pom-
posa frase de Felip II "El sol mai
no es pon... sobre el s meus domi-
nis".

En Pere ens conta la pèrdua
dels darrers pelleringos d'aquell
imperi, però des del punt de vista
dels que la pateixen, dos germans
andritxols, un dels quals está con-
vençut del seu deure de mante-
nir l'imperi, mentre que l'altre
reconeix que als revoltats no els
manca raó.

L'autor ens va confessar que
a l'hora de triar el llinatge dels
protagonistes va estudiar la lbs-
ta de telèfons d'Andratx, per tal
de trobar-ne un que sonás estrany
a les orelles d'un sergent xusquer,
i va escollir Jofre. En llegir el lli-

bre ja sabreu perquè, i és que li
era necessari a en Pere per poder
disposar d'un actor a cada esce-
nari, la qual cosa li permet a l'au-
tor fer-nos viure -i de quina mane-
ra més intensa i apassionada!- les
dues campanyes: el Maine, Caney,
l'afusellament de Rizal, Baler,
Cascorro...

L'autor col" loca un protago-
nista com assistent de Weyler i
així ens podem assabentar de
coses que els nostres llibres
d'Història no ens contaven. però
que en Pere ha trobat als llibres
que va comprar a l'Havana i a
Manila, i és que va tenir l'avi-
nentesa de visitar ambdós llocs,
una cosa que és ben coneixedo-
ra a les descripcions deis ambients,
paisatges, olors, menjars í altres
sensacions, que els viatgers de
butaca mai no podrien contar.

És clar que "El sol mai no es
pon... sobre els meus fills"expli-
ca l'alliberament de les darreres
colònies... llunyanes, perquecom
va dir en Pere a la presentació,
Castella encara té altres colònies
més avinent. "D'aquí en veig
una" -va dir, mirant el terra- "La
diferència és que aquelles havien
de produir canyamel i aquesta ha
de produir guiris,. però l'espoli
fiscal és semblant"

Seguint dins aquesta línia, va
expressar el seu desig que el
famós discurs de la Presidenta al
Principal el 12.9.2000 fos l'e-
quivalent del "Grito de Baire" de
Cuba: l'inici d'una campanya
d'alliberament respecte a la papa-
rra madrilenya. Les primeres esca-
ramusses ja han tingut lloc: la pro-
testa contra la golafreria fiscal de
l'estat amb els impostos sobre el
gas-oil, les matrícules amb l'ad-
hesiu IB, i altres que s'estan con-
griant.

En Pere, emperò, és una mica
massa pacifista -és un retret que
Ii feim- i digué que els insurrec-
tes lluitaren ambmatxets i fusells,
però que ell, com a mediterrani,
sols volia Iluitar amb la munició
de les paraules.

"El sol mai no es pon... sobre
els meus fills" és una bona anda-
nada en aquest sentit, unllibre d'a-
ventures reals, verídic, docu-
mentat i tanmateix d'un ritme de
pel lícula d'aventures, amb color,
ironia, passió.... És per tot això
que volem recomanardues coses:
Una, que Ilegiu tots el llibre; vos
ho passareu d'allò més bé i apren-
dreu o recordareu un munt de coses
que convé tenir presents.

La segona va adreçada espe-
cialment als mestres, pares, mares,
ties, concos, padrins joves i alees
persones que estan en contacte
amb el jovent: que recomanin o
regalin aquest llibre als joves, peró
que no els contin el perquè del
títol. Ja el descobriran ells des-
prés de cent setanta págines d ' ex-
citació, des de l'entrada de tabac
de contraban, amb la qual s'obre
l'acció, fins al final sorpresa.

És un llibre no tan sols entre-
tingut i dinàmic, si no també, tro-
bam, molt necessari.

La redacció
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L'agenda del
Poble 2000

OCTUBRE
15 dg.—Homenatge al Presi-

dent Lluís Companys.
21 dt.—Gandia (La Safor), al

Casal Jaume I (c.St Roc 10): 8h del
vespre, xerradakonferéncia de psi-
cologia intitulada: "Quan les víctimes

passen per botxins." Ponents: Quim
Giben i Vicent Bello, psicòlegs

20, 21 i 22 — Jornades Inde-
pendentistas d'Arenys de Mar. 22
dg.—Trobada/Assemblea de Grups
de Supon "Jo també em Planto"
(Mesa Nacional) Tel. contacte: 93 792
36 96 (Caries Mitjà).

22 dg.—Homenatge al Presi-
dent Lluís Companys al Coll de Man-
rella (La Vajol, Alt Empordà) 12h

A partir del darrer cap de setma-
na d'octubre, Plantada de la campanya
Crida 2000 cap a l'Assemblea dels
PP.CC. a les Fires de Girona.

NOVEMBRE
15 dg i 17 dt.— Trobada d'En-

titats per la Llengua a Barcelona.
Preinscripcions: 20 setembre al 20
octubre. Tel.: 93 851 28 41; C. É. plu-
ral@retemail.es

OB1SP

TAXAQU

TEL.:
939 -31 39
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La cultura a Mallorca 

De les Germanies
a Andreu Nin (I)

PER MATEU MORRO, HISTORIADOR I CONSELLER

D'AGRICULTURA DEL GOVERN BALEAR

F4 1 teatret de la Casa Catalana, el mateix indret on vaig presentar
el llibre, apassionat i apassionant de Miguel López Crespí [Cul-

  tura i Antifranquisme, Edicions de 1984, Barcelona 2000], és
uns dels llocs importants en el simbolisme  poètic i militants del nostre
autor. Aquí, mentre es feien les Aules de Poesia, Teatre i Novel' la, la cen-
sura franquista va protagonitzar un dels seus moments més  àlgids, quan
agents de la Brigada Social interromperen la conferencia que donava
l'escriptor Antoni Serra i el detingueren, conjuntament amb altres escrip-
tors i persones que assistien a l'acte.

Ben segur que és per això que en Miguel López Crespí volgué fer la
presentació de Cultura i Antifranquisme allá, com un homenatge a aquell
centre i com a recordança del combat per la cultura i per la  democràcia
que és el protagonista del !libre.

Parlar d'en Miguel López Crespí davant tots vosaltres que el conei-
xeu tant o més que jo és un poc sobrer. La seva capacitat de treball, la
seva dedicació a la creació literària com a una activitat digna i humana-
ment alliberadora, el seu compromís amb la gent del poble i amb la seva
causa, l'han duit a ser un home de tots conegut, valorat i estimat. En el
meu cas no puc deixar de recordar quan en temps de sequera, no com la
d'ara, sinó d'una altra molt més greu: una sequera de llibertat, la més
llarga sequera de llibertat de la nostra història, aquells temps que les mun-
tanyes no eren ni blaves ni verdes, llegia aquells articles seus a les pàgi-
nes de cultura del Diario de Mallorca i em demanava a mi mateix com
podia ser possible que aleshores, aquí, qualcú tengués l'amplitud de conei-
xements, les referències culturals i la capacitat d'escriure uns textos que
més que res eren un manifest, ple de coratge, desafiant a les forces d'or-
de, i un clam cap a una nova consciencia crítica. Llegia aquells articles
i n'entenia el codi, i sabia que volien dir aquells comentaris de llibres,
de les darreres novetats, que respiraven entusiasme per unes idees cer-
tament poc freqüents d'escoltar. No I 'havia vist mai en persona i el conei-
xia, i per descomptat l'admirava. Amb l'admiració d'un jove de poble,
sense contactes amb la gent de lletres de Ciutat, però desitjós d'obrir la
mirada cap a un pensament alliberador que  necessitàvem com l'aire per
a respirar. Per això, anys més tard, quan ja havia llegit les seves prime-
res novelles, vaig demanar l'adreça d'en Miguel a n'Antoni Serra, al
soterrani de la llibreria Tous, i el vaig anar a veure a ca seva.

A partir d'aquell dia començà una llarga amistat que no s'ha inte-
rromput mai, basada inicialment en afinitats polítiques i interessos cul-
turals, per?) que avui ja és una amistat antiga i per damunt de qualsevol
fet conjuntural.

És per això que quan en Miguel em va demanar per fer la presenta-
ció del seu llibre no sols ho vaig acceptar d'immediat sinó que em vaig
alegrar molt.

Com he dit el protagonista d'aquest llibre és la lluita antifranquista.
La visió d'un home que a la foganya de sa Pobla, va escoltar les  histò-
ries que li contaven el seu pare i el seu oncle,  històries de la guerra i de
la dura repressió contra el poble. La visió d'un home que se sabia pan
dels "derrotats" per aquella guerra cruel. I que des de l'inici de la seva
capacitat de pensar va adoptar una actitud militant. És una visió huma-
na, apassionada, plena de sentiment. Ell ho escriu: "la passió és allò més
revolucionari, juntament ami) la veritat". Cultura i antifranquisme és un
llibre d'assaig, ple de dades i de referències descrites amb minuciositat,
per?) també és un llibre de poesia, de poesia realista i de combat, per') de
poesia, al cap i a la fi. En Miguel López Crespí no ens parla de res que
pertanyí a un món llunyà, ens parlà també, i sobretot, de la seva viven-
cia.

Potser que sigui per això, perquè és un llibre apassionat, com ho són
en general els llibres d'en Miguel, que algun dels nostres historiadors es
topi amb dificultats per encabir-lodins esquemes que a vegades són massa
rígids. Aquí hi ha la realitat, la visió de la realitat viscuda, per?) aquí no
hi ha una pretensió totalitzadora, de simple historiador, hi ha la preten-
sió d'un home que no vol que la memòria s'esvaeixi perquè sap que en
alió mateix ens hi jugam el futur.
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Ofegat de la Segarra

Ingredients:
Peus, orella i morro de porc, patates, alls, tomàquets,
ametlles torrades, llorer, orenga, canyella, clavell, xoco-
lata, aigua, conyac, oli, sal i pebre negre.
Preparació:
Es talla l'orella i el morro a trossos i es posa tot el porc,
amb un bon raig d'oli i un pessic de sal, en una cassola
que la tapadora es pugui omplir d'aigua. Es tapa i es
deixa coure, amb el foc ben baix. Se li va donant algun
volt, de tant en tant. Quan la carn sigui cuita per fora,
s'hi posa una fulla de llorer, un pessic d'orenga, un parell
de clavells, un tronquet de canyella, unes dents d'all, la
sal, una mica de pebre negre i un raiget de conyac. Es
tapa i s'omple la tapadora d'aigua. De tant en tant es des-
tapa, se fi dóna un volt i se li afegeix aigua, si cal. Quan
la carn sigui bastant cuita, s'hi posen uns tomàquets i
unes patates, tallat tota trossos grossos. Després, es piquen
unes guantes ametlles i una mica de xocolata i s'hi afe-
geixen. Cal anar vigilant l'aigua, que tingui prou suc
però que quedi espès. Quan ja está al punt, s'apaga el
foc. Cal deixar-ho reposar i tomar-ho a escalfar, abans
de servir-ho.

Mandonguilles amb pèsols
Ingredients:
Carn de vedella, botifarra crua, ou, pèsols, ceba, tomà-
quet madur, all, julivert, farina, oh, pinyons, safrà, un
carquinyoli, pebre negre i sal.
Preparació:
Es pica la carn de vedella i es barreja amb altre tant de
botifarra crua, sense la pell.
S'hi afegeix un ou cm, una mica de farina, sal, pebre

negre i una picada d'all i julivert. Es pasta tot plegat fins
a fer una massa homogènia i consistent i es divideix en
boletes; les quals es fregeixen en una cassola amb un
raig d'oli i un pessic de sal.
Quan són rosses, s'hi tira la ceba picada i es deixa enros-
sir. Llavors s'abaixa el foc, s'hi tira el tomàquet ratllat i
un bon grapat de pèsols i es deixa coure. Es piquen al
morter uns quants pinyons, unes dents d'all, uns quants
brins de safrà i un carquinyoli, fins que facin una pasta
homogènia. Quan els pèsols són quasi cuits, s'hi afegeix
la picada.

Civet
Encara que sigui d'origen francés,

és molt tradicional.
Ingredients:
Carn de caça (conill de bosc, llebre, senglar, cérvol o
qualsevol altre), pastanagues, naps, porros, cebes, alls,
xampinyons, vi negre, xocolata negra, farina, llorer, fari-
gola, oli, sal i pebre negre.
Preparació:
Es posen a marinar la carn (si és un conill o una llebre,
es reserva la sang i el fetge, en cm), amb les pastana-
gues, els naps, els porros, les cebes i els alls, tot fet a
talls grossos i cobert de vi negre. S'hi deixa entre un i
quatre dies, segons la bestia. Un cop marinat, es treuen
els trossos de carn, s'eixuguen, s'enfarinen i es fregei-
xen, amb oli i un pessic de sal, fins que siguin rossos
per fora.
Es posa a la cassola el tall i l'oli de fregir-lo, les verdu-
res i el vi de la marinada, els xampinyons, triats i nets,
una fulla de llorer, unes brot de farigola, la sal i el pebre
negre. Es deixa coure, remenant-ho de tant en tant, el

temps necessari. Si és una carn dura, pot haver de coure
moltes hores. Si es vol fer amb olla a pressió, cal coure-
ho a poc foc i anar gronxant Folla periòdicament, per a
que no s'agafi i deixar-ho reposar sense treure la válvu-
la, fins que ja no tingui pressió, abans de destapar-la.
Una mica abans d'acabar-se de coure, s'hi tira la xoco-
lata negra ratllada; si és conill o llebre, en comptes de
xocolata s'hi posa el fetge i la sang, tot trossejat en gros
i escalfat un moment en una paella, amb un raig d'oli, i
després ben picat i passat per un passapurés (si es cou
abans de picar-ho, fa unes serradures, en comptes de lli-
gar la salsa).

Estofat de senglar
Ingredients:
Carn de senglar, bolets, cebetes, alls, api, porro, llorer,
farigola, orenga, pinyons, carquinyolis, llard, vi negre,
aigua o brou de l'escudella, sal i pebre negre. Segons el
temps, s'hi poden posar també unes castanyes, o naps,
o patates.
Preparació:
En una cassola amb una mica de Ilard fos, s'ofega la
carn, tallada a daus i adobada amb sal i pebre negre. Lla-
vors s'hi tira una bona quantitat de vi i es posa la cas-
sola, tapada, al forn, a uns 1209C., fins que el vi hagi
reduït a la meitat o menys. Després s'hi afegeixen una
fulla de llorer, un brotet de farigola, un pessic d'orenga,
unes cebetes, un brot d'api i un porro trossejats i es cobreix
amb aigua o brou. Es torna a tapar i es deixa que cogui.
Quan és quasi cuit, s'hi posen les castanyes o l'acom-
panyament escollit. Al cap d'una estona s'hi tiren uns
bolets i una picada d'alls, carquinyolis i pinyons. Es reme-
na bé i es deixa una estona més, fins que la picada Ora-
gi fos.•
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Brindis al rei Felip V
(i als seus descendents que el perpetuen)

Rei i lladre quinze voltes,
tu que bregues sol-i-vern

renegat sota les voltes
socarrades de l'infern,

vull cantar-te unes absoltes
amb un himne d'odi etern.

Companys beguem-hi, tot maleint,
a la memòria de Felip Quint.

L'orgull, el crim i la guerra
van trenar la teva sort;

Déu va fer-te amb la mà esquerra,
la teva obra era la mort.
jo soc la veu de la terra
que maleeix ton record.

Qui declara ser catalanista no és més
que un oportunista

Tenim un nou nat, catalanisme
Que sens acaba d'argumentar
Presentat pel Partit Popular

Que és addalid del caciquisme.

Sobtada catalanista conversió,
Que aquests Populars asseguren,

I és el mètode al que recorren,
Per reeixir en tota votació.

Ells per a gaudir de la majoria,
Fins portarien, la barretina,
I cantarien la Santa Espina,
Quan tot això els afavoriria,
I eixa declaració capgiraria,

Veient com el votant rondina.

Sóc la Pàtria malferida,
sóc l'antiga llibertat

que retornen a la vida
com un roure rebrotat,

que reneguen, maleïda...!
De la baya que has deixat.

De l'infern, que amb tu s'esbrava,
si pogués baixar al pregon

per venjar la Patria esclava,
per retornar-te l'afront,

faria lletres de lava
per escriure't LLADRE! al front.

Si davant de tot Europa
poguessis tomar a sortir
amb ton orgull i ta tropa,

voldria veure't aquí
per oferir-te una copa...

però plena de verí.

Companys beguem-hi, tot maleint,
a la memòria de Felip Quint. Q

A Catalunya, el catalanisme,
No desvetlla, cap identitat,

Només és política necessitat,
I un supon per l'oportunisme.

Tots sabem, per experiencia,
Com planeja, el catalanisme,
Esmerçat per l'oportunisme,
I l'engalipador a consciencia.

Aquest catalanisme és ben fingit,
D'això cap català en te cap dubte,

Només esdevé polític viaducte,
Per a capitalitzar son partit,

Dones català, mai s'ha sentit,
Aquest espanyolitzat producte.

Reflexió
Qui catalanista es proclama
1 defensa l'espanyolització,

Menteix, a la catalana nació,
I ensenya el polític anagrama. Q

JAUME ALFONSO I BARCELÓ



Llucmajor pot alabar
Sa seva gran extensió;
Dues parts del seu redó

L'està banyant guapa mar;
També se ne pot comptar
Amb hornos impetuosos,

Formals i molt enginyosos
per ells sa ciutat honrar.

Un home emprenedor,
Un famós comerciant,
Dins es negoci lluitant

Va ser en Gustí Jaquetó.
Comprador i establidor,
Amb això s'assenyalà.
A Capocorp hi deixà
Un jardí d'admiració.

Un gran art Ii fou recreo
Per això s'hi dedicà;

I molt be ho va demostrà
El mestre Antoni Boleno.
Va ser com el bon torero

Que molt de gust va donar.
A dins Llucmajor deixà

Obres de molt gran esmero.

Va emprar ses energies
Per ésser emprenedor,
Comprador i venedor

L'amo en Jaume Femenies.
En res va tenir manies,
En tot ell va traficar;

De tot Ii podreu comprar:
Rajoles, portlant i bigues.

Confiança Ii tenim
A un homo destacat.

Dins sa garrova ha operat
El senyor Joan Martín.

Amb això no mira prim,
Compra a mils de tonelades;
Té ses naus ben preparades

I mol popa i garroví.

Na fa les feines debades
Dins s'ordre de dissenyar
Un qui molts models creà

Ho va ser en Ramon Pares.
En feia de totes classes

Per cridar s'atenció.
Dins el món per tot rodó

Introduí seves bases.

Sempre ha dut es camí dret,
Cap moment l'ha desviat,

Tot molt ferm ho ha aguantat
Es mestre de can Claret.
S'ha trobat bastant estret
A dins sa pau i sa guerra;

Ha duita neta sa sena,
Per poder fer es tall ben dret

Dins s'ordre de sa cançó
Ell molt se va destacar;

Dins Mallorca se'n para

De mestre Antoni Lleó,
Glosador i paredador
Sa vida se va passar,

I, quan vellet va tornar,
no li feren cap honor.

Amb segell de distinció
A dins s'Universitat

Va ser ell molt admirat
El senyor Font Obrador.
Sa història de Llucmajor

Ell la sabé desxifrar;
S'atenció ha fet cridar

Perquè té un gran valor.

No en surten d'aquesta casta
Per altri voler ajudar,

Un autogiro creà
A Llucmajor en Pere Sastre.

Es duros li feren falta
I altre se n'aprofità.

Dins tot el món se'n parlà
Perquè no havia d'altra.

Com la flor del bell ramell
Va ensenyant sa bondat
Un homo d'humanitat,
En Sebastià Cardell.

Molta gent se'n serveix d'ell
De sa actitud i cultura;

N'hi emprem com la dolça pruna
La rosa i el clavell.

Un senyor digne i cabal
Que va estimar Llucmajor,
En es passeig feu honor,

El baró Joan Vidal.
No va estimar detall,

S'obra molt be va quedar
I una placa s'hi posà:
Son nom immemorial.

Començà de jovenet
A manejar sa pintura
I pujà a gran altura

Aquell Mateu Carrasquet.
Va ser sempre fadrinet,

De veritat popular,
Als alumnes va ensenyar
A fer un cuadro ben net.

Va fer una bona obra
Quan a Plaça s'establí;

De revistes va servir
Dins Llucmajor en Toni Roca.

Molta de gent el recorda
Per molt sabut i honrat;

El seu negoci ha aguantat
Resisteix amb molta força.

El batle senyor Ramon
A Llucmajor donà vida;

D'aigua canalitzaria
Llucmajor per tot contorn.

Aquestes feines ho són
Molt dignes d'apreciar;

No haver d'anar a cercar
El líquid millor del món.

També se va dedicar
Fer aixecar s'Institut;

Va ser un treball agut
Pels joves estudiar.

De s'Estanyol comença
Grossa urbanització,

Dins es ponent tot rodó
I a s'Arenal arribà.

Sense tenir cap dobler,
Tampoc petit capital,

Tres hotels dins s'Arenal
Construí en Jaume Oliver.

Encara hi afegiré
Un refinat restaurant

Que n'és ell molt elegant
A on s'he menja molt bé.

Un home que destacà,
A dins el gran Llucmajor,

Un hotel de dimensió,
Aixecà en Miguel Salvà.

Honderos Ii va posar,
En es resplendent hotel,
Brilla com el bell ramell
Cap falta s'hi pot trobar.

Recordar-lo se mereix,
A l'excel'lent orador
També organitzador,

Fou en Montserrat Parets,
va demostrar sos secrets,
Dins es Partit Socialista,

Va pujar a una cima,
Que altra no se'n coneix.

El meu pensar se refresca,
Quan a ell vull recordar,

En tot se va destacar,
El mestre loan Xamena
En sa música duia mena
Un excerlent impressor,
També fou compositor,

D'obres d'una gran bellesa.

Ha estat un home de be.
Que a tothom ha fet favor,

Compositor i director,
Ho fou en Miguel Gener;

Va dir.- me molestaré,
En be de s'art delicat,

Seré un sacrificat,
En això m'hi lliuraré.

Avui que se fa honor,
A nostra digne ciutat,

Climent Garau ha pensat,
De fer exposició.

Personal de molta honor
Assenyalar tanta gent,
Un personal excel'lent,
Que enaltí Llucmajor.

A pesar de que sa glosa
No ha tengut cap valor,
A dins nostre Llucmajor

Ha passat com si tal cosa.
Com aquella bella rosa
Que se deixà desfullar,
A dins sa bassa es tirà,

Com sa cosa que fa nosa.

Un temps tengué molt valor
Sa glossa s'apreciava,

Perquè be l'improvisava,
Es mestre Antoni Lleó,
Dins mallorca tot rodó,

De ell molt se'n parlaria,
Però es govem que hi havia,

Es nom seu no posaria,
Ni a un trist carreró.

Personatges que
enaltiren Llucmajor
PER CLIMENT GARAU DE LLUCMAJOR - TEL. 971 665 336
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BOLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

Nom 	

Adreça 	
C.P.

Població 	
C.I.F	 Tel 	

M'interessa una subscripció

ANUAL 4.000 PTS (24,04 euróns)

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

Cacao
VICENÇ DE SON RAPINYA

Aquests dies altre volta
l'AUDITORIUM de Ciutat,

tornà a vestir-se de gala
per rebre una Companyia,

de Revista Musical.

Els diuen Dagoll Dagom
de Catalunya ells són

Qui no recorda Antaviana?
Glups o La Nit de Sant Joan?
El Mikado, o Flor de Nit?...

I ara han muntat un Cacao
que és massa de veritat

perquè de realitat i ficció
ten donen en un cabás

mulates, executius i pirats
opuléncia, immigració

fracàs, atur, i desamor...
de coreografia excellent

muntatge ben acurat,
de llenguatge ben senzill

explotador, puta, marica, cabró.

I ja tenim armat el Cacao
que és el que cal de veritat.

Doncs per a la gent de Revista
i Teatre en general.

Dagoll Dagom ells en són
uns grans professionals

tan grans com ho puguin ser,
l'Arc de Berá, de Gaudí la Catedral,

o pèls culers el Camp Nou. 12

També per tu
MIQUEL MARTÍ POL

També per tu que els anys et passen
sense malmetre't gens les mans,
per tu que mires sempre enrera
perquè et fa por mirar endavant.

També per tu que sempre trobes
que el guany és poc i el risc molt dur,

tu per qui mai no val la pena
d'alçar la veu contra ningú.

També per tu que et fas enrera
si el joc et sembla poc segur,

també per tu que tot ho esperes
de l'altra gent, també per tu.

També per tu que ni t'adones
d'aquells que passen pel carrer,
que has tan après a ni fixar-te
en tot alló que no et convé.

També per tu que tens la norma
De moure't sempre al grat del vent,
Tu que quan parles dels qui lluiten

En dius sovint la pobra gent.

També per tu que converteixes
L'orgull subtil en pietat,

Tu que no entens que encara hi hagi
Gent que demana llibertat.

També per tu, si ara voldries
No haver dit mai que no a ningú.
També per tu, si quan m'escoltes
Et sent molt sol. tumbé per tu. 12
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