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Història, ciència que estudia 
els fets dels homes en el passat. 

INTRODUCCIÓ 

Tots els cursos acadèmics començo les meves classes amb una simple declaració 

d'intencions, la qual encapçala aquesta introducció. La meva vocació sempre ha estat 

l'ensenyament. I la Història, com a ciència social, és una de les millors eines per a 

comprendre la societat en la qual vivim. Ensenyar a entendre el passat per a millorar el 

nostre futur és una convicció personal que intento transmetre als meus alumnes. 

Sovint el professorat d'aquesta àrea, que fa docència als instituts, parteix d'un disseny 

curricular—on la Història apareix farcida de grans gestes i fites memorístiques— 

allunyat de la realitat dels seus alumnes. Però és necessari apropar-nos-hi mitjançant 

ensenyaments significatius. Potser d'aquesta manera, alguns arribaran a comprendre la 

importància de conèixer el nostre passat, obtenint eines adequades per analitzar la 

realitat que els envolta. Si és així, s'aconseguirà inculcar la curiositat per a aprendre, no 

tan sols dels llibres o de les noves tecnologies, sinó directament de les fonts des d'on els 

historiadors podem conèixer el passat. Aquesta curiositat és, senzillament, el carburant 

de l'investigador en Història. 

El subjecte de la Història ha evolucionat des del moment en què neix com a disciplina 

científica. Des del seu naixement, el subjecte ha evolucionat des de l'Estat, a la Societat 

i finalment a l' Individu. Hom no pretén donar lliçons d'Historiografia, ni fer-hi prop, 

però sí tractar d'explicar en la mesura del possible quina és la tendència que més 

influeix en aquest treball. Les petites vivències de les persones, amb la seva complicada 

quotidianitat, estan sotmeses a les conjuntures del seu temps. Aquests fets, considerats 

sense transcendència per a una part de la historiografia, són de vital importància per a la 

feina que realitzem molts d'historiadors: l'anomenada microhistòria. Història anònima 

que ofereix la possibilitat d'apropar-nos tant al decurs de la vida diària, com a les fites 

més importants de les històries personals. Trobar per escrit aquestes petites històries, — 

tant individuals com col·lectives—, són part d'un tot major, al qual queden lligades per 

la generalitat del conjunt social en què es produeixen. En la majoria dels casos, 
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responen a una tendència dominant que fa que, tant l 'esfera individual com la 

col·lectiva, s 'alimentin d'influències de forma mútua. L'estudi des d 'aquesta pràctica 

historiogràfica del nostre objecte d'estudi pretén contribuir a completar aquesta visió, 

tot desvetllant dinàmiques locals i variacions respecte als estudis més generalistes. 

Aquesta investigació té un objecte d'estudi i una font molt definida. L'objecte d'estudi 

és l 'associació d 'emigrants mallorquins a França Les Cadets de Majorque, i la font és la 

publicació Paris-Baleares, òrgan de difusió de l 'associació. Cronològicament, s'estén 

des de l 'aparició de l 'associació, al setembre de 1953, i la desaparició de la seva 

publicació, l 'abril de 1998. Ara bé: són les persones, els seus col·laboradors i socis, els 

que omplen —amb les seves vivències i reflexions— les pàgines del París-Baleares, els 

vertaders protagonistes d 'aquesta història. Ells ens han deixat un testimoni impagable 

per a comprendre una part del nostre passat, el qual ajuda a configurar — o acabar de 

comprendre— la nostra realitat actual. 

La Tesi doctoral que resumeix aquesta tasca feta, està estructurada en cinc parts, 

cadascuna de les quals subdividides en capítols. Així , a la primera part, s 'expliciten 

els objectius de la recerca i es delimita el model metodològic utilitzat. A la segona, es 

fa un repàs a l 'estat de la qüestió pel que fa a l 'anàlisi bibliogràfica existent de la 

temàtica de l 'associacionisme i l 'emigració, tant des del vessant balear com francès. A 

la tercera, s 'analitzen els referents teòrics, prenent com a base el cas balear en relació a 

l 'emigració a França, als vincles entre emigració i associacionisme, i al sorgiment de 

l 'associació Les Cadets de Majorque i la seva publicació París-Baleares. A la quarta 

part s 'exposa el més exhaustivament possible l 'anàlisi dels continguts, des dels primers 

anys de la publicació (entre 1954 i 1958); els anys centrals (entre 1959 i 1975); i la darrera etapa 

(entre 1976 i 1998), moment en el qual s'incoporarà a l'associació de la Premsa Forana de 

Mallorca. Seguidament, s'exposa un estudi de cas que reflecteix a microescala el relat d'una 

família emigrant, intimament vinculada a la publicació. I finalment, a la cinquena part, 

s'exposen resumidament les troballes a les quals s'ha arribat, així com possibles nous temes 

pendents per a futures investigacions sobre la temàtica. 
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Toute forme de l'histoire est une 
histoire; comprendre cette histoire, 
c'est une fagon de dire que nous 
sommes intéressés par les faits 
devant le peuple. 

Carlo Ginzburg 

CAPÍTOL 1. PER QUÉ AQUESTA RECERCA? 

En aquest capítol es detalla el procés exhaustiu que ha guiat la definició del problema de 

recerca. En un segon moment, s 'esmenten els diversos aspectes que delimiten i 

configuren el model teöric des del qual s 'aborda la investigació. Finalment, en un tercer 

moment, s 'exposen els dubtes i qüestionaments que encetaren el procés a partir de 

l 'exposició de preguntes generals en forma d'hipötesis, així com les eines utilitzades per 

a arribar als objectius fixats. 

1.1. El plantejament general 

La publicació París-Baleares —talment un ens viu—, evolucioná al llarg dels seus 

quaranta-quatre anys d'existéncia. Com és natural, en una trajectöria tan dilatada, els 

objectius i interessos canviaren. Per aquest motiu, no podíem establir unes categories 

tancades, encotillant excessivament l 'estudi, perö sí seleccionar uns eixos vertebradors 

per a la realització de la nostra recerca. Així les coses, per tal de donar coheréncia al 

treball, ens decantárem per tres dimensions com a plantejament general de la recerca: 

l 'emigració balear a l 'exterior, l 'associacionisme, i la premsa forana mallorquina. 

El primer eix, l'emigració, ha marcat la história de les Illes Balears al llarg dels segles 

XIX i XX. Sense tenir en compte aquest fet migratori, difícilment podríem arribar a 

entendre en tota la seva amplitud la configuració actual de la societat, l 'economia, la 

cultura, la lingüística i fins i tot el medi ambient de les nostres Illes. 
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Val a dir que, en aquest sentit, també l'estudi de la premsa local és un dels objectes d'estudi del Grup 
d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la Universitat de les Illes 
Balears. 

Durant els anys noranta el tema de l 'emigració balear a l 'exterior interessá als 

investigadors, en especial els qui formen el Grup d'Estudi de la cultura, la societat i la 

política del món contemporani de la Universitat de les Illes Balears. També per part de 

les institucions autonómiques i dels consells insulars hi ha hagut un cert interés per 

implicar-s 'hi. Per al seu tractament, tant de l 'emigració com de la immigració des d 'una 

perspectiva histórica, ha estat necessari la introducció d'aspectes de carácter 

interdisciplinar. Els primers estudis que es varen realitzar sobre la temätica —en els 

anys setanta—, posaven émfasi en aspectes demogräfics a partir de la geografia, 

principalment. A m b posterioritat, s 'han anat introduint elements de la sociologia, de 

l 'economia i de la historia social, cultural i politica. 

El segon eix d 'aquest treball és l'associacionisme, també objecte d'interés del Grup 

d'Estudi de la cultura, la societat i la política del món contemporani de la UIB. Sent 

l 'objecte d'estudi una associació d 'emigrants, la seva análisi de fonts és molt valuosa 

sobretot pel que fa al treball exhaustiu sobre les relacions entre associacionisme i 

emigració. 

El tercer eix, peró no per aixó menys important, és el fenomen de la premsa local a 

Mallorca. L 'opció elegida per l 'associació Les Cadets de Majorque per a relacionar-se i 

crear vincles entre els seus associats, no pot considerar-se un fet ai'llat. Ans al contrari: 

s'ha d'emmarcar en una llarga tradició de premsa local a Mallorca, amb més de cent 

vint-i-cinc anys d'História. Aquesta forma de premsa ha jugat un paper rellevant en la 

dinamització cultural, en la promoció de la cultura própia, en la creació de corrents 

d 'opinió i en el foment del coneixement de la nostra História local 1 . 

1.2. Els objectius i les preguntes inicials 

Com ja hem esmentat, aquest treball no hauria estat possible sense les aportacions 

anteriors als temes proposats. Ara bé: qué volíem aportar de nou? Després de les 

lectures que en un primer moment värem fer, un bon grapat de preguntes sorgiren com a 

elements que encetaven aquesta recerca, sobretot a partir d 'una lectura atenta de la 
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publicació París-Baleares. Un esborrany resumit d 'aquestes qüestions podria ser 

aquest: 

a) Quina era, fonamentalment, la motivació de crear una associació a Franca —Les 

Cadets de Majorque— per part d 'un conjunt forja heterogeni d 'emigrants mallorquins 

dispersats per tota la geografia gala? 

b) Quina n'era, en esséncia, la composició dels membres de Les Cadets de Majorque?; 

qui eren els Cadets?; com es varen relacionar i/o conéixer entre ells? seguiren els 

mateixos models que el gruix dels emigrants espanyols a Franca? 

c) Quines foren les autentiques motivacions de l 'associació a l 'hora de crear la 

publicació París-Baleares? Es tractava, potser, d 'editar un text que aglutinés els seus 

membres geogräficament tan distanciats, o bé responia a altres interessos més ocults? 

d) Calia que els continguts de la publicació fossin dirigits a donar a conéixer les Illes 

Balears a la segona i tercera generació dels mallorquins residents a Franca, o bé també 

com a forma implícita de publicitat per tal de donar una bona imatge de cara als 

francesos? 

e) Per quins motius es produí sovint un oblit persistent de l 'associació (tan sols es 

coneixia la revista com a publicació d 'ámbit local), quan en realitat presumptament 

s ' ignorava que es tractava d 'una associació —Les Cadets de Majorque— ubicada a 

Franca? En altres paraules: per qué es coneixia la publicació peró no es relacionava amb 

l 'associació? 

Aquest seguit de preguntes inicials s 'havien d 'abordar d'acord amb uns delimitadors 

específics centrats en uns documents molt concrets i amb fonts documentals i personals. 

Com és natural, quasi la práctica totalitat dels protagonistes d 'aquesta historia han mort. 

En conseqüéncia, el nostre objectiu fou realitzar un apropament a una publicació 

periódica coneguda amb el nom de París-Baleares, órgan de difusió de l 'associació, 

creada pels emigrants balears residents a Franca, i els seus amics i familiars residents a 
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les Illes. La nostra pretensió es focalitzava en la qüestió següent: l'objectiu general 

d'aquesta tesi doctoral fou analitzar la publicació París-Baleares i la seva funció 

com örgan difusor de l'associació Les Cadets de Majorque. 

Un dels nostres objectius principals era, per tant, realitzar una análisi de la sociabilitat 

dels emigrants associats a Les Cadets de Majorque, fent ús de la seva publicació 

periödica, i esbrinant el concepte d'identitat com a element de cohesió d 'aquest grup. 

Per aquest motiu férem ús d 'elements de la sociologia histörica, l 'antropologia, la 

cultura popular i, en alguns aspectes, de la psicologia. Un altre será l 'análisi cualitatiu 

dels continguts de la publicació. 

1.3. Les hipótesis 

En el camp de les Ciéncies Histöriques s'entén per hipótesi una mena de resposta 

provisional a un problema plantejat. Aquesta resposta provisional sorgeix dels elements 

de significat que una primera lectura de les fonts ens suggereix inicialment. Per tant, es 

tracta d 'un punt de partida —gairebé difús i nebulós—, que el decurs posterior de la 

recerca ha d 'acabar per confirmar o desmentir. 

Així, treballárem amb la hipótesi genérica — c o m a marc previ—, d 'un grup format per 

emigrants de diferent procedéncia, sense distingir-ne els arribats per qüestions 

económiques o polítiques, sobretot les derivades de la Guerra Civil 2 . Per aquest motiu, 

arran de les preguntes inicials que encetaren la recerca que finalment conduí al 

plantejament de l 'objectiu general, decidírem fixar un seguit esbossat de vuit hipötesis 

generals, en virtut de tres grans ámbits: pel que fa al grup Les Cadets de Majorque, pel 

que fa a la publicació París-Baleares, i pel que fa a la font en si mateixa. 

Hipótesis pel que fa al membres de l'associació 

Primera hipótesi: l 'associació Les Cadets de Majorque responia a la necessitat 

interioritzada, per part dels balears residents a indrets dispersos de Franca, de constituir¬ 

se en un agrupament formal per tal de servir de nucli d'identitat als nouvinguts i 

residents. 

2 Val a dir que, en aquest cas, no existeixen treballs específics sobre com aquestes dues tipologies 
d'emigracions es varen relacionar en el cas balear. 
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Segona hipótesi: l'associació Les Cadets de Majorque pretenia implícitament donar 

visibilitatpública a l'existéncia d'un grup arrelat de persones de Balears a Franca, tot 

desmarcant-se dels nous emigrants espanyols, els quals havien generat un clima de certa 

hostilitat dins part de la societat francesa, envers aquesta nova corrent migratória. 

Tercera hipótesi: per bé que inicialment es constitui'ren legalment i jurídicament com a 

associació, aquesta no tenia finalitats polítiques, estratégiques o económiques, ni seguí 

els mateixos models d'altres formes d'associacionisme propis d'altres emigrants 

espanyols a Franca. 

Hipótesis pel que fa a la publicació París-Baleares 

Quarta hipótesi: l'auténtic rerefons a l'hora de crear la publicació fou donar a conéixer 

les tradicions i bons usos illencs, ampliant el coneixement de la cultura i la llengua de 

les Illes Balears als seus membres residents a Franca, i transmetent a les noves 

generacions aquests valors axiológics. Tot plegat mitjancant una publicació que 

solventava la distáncia geografia dels seus membres en el país veí. 

Cinquena hipótesi: els continguts inclosos en el París-Baleares també tenien una 

motivació més oculta. Presumptament era aquesta: divulgar de forma propagandística 

les virtuts dels balears emigrants, de cara a donar una bona imatge als francesos, alhora 

que, simultániament, publicitar les qualitats turístiques de les Balears —al principi de 

Mallorca, i després d'Eivissa i Menorca— als ciutadans d'aquell país. 

Hipótesis pel que fa a la font en si mateixa 

Sisena hipótesi: es tractava d'una publicació oberta, nodrida per col-laboradors tan 

residents a Franca com a Balears, de carácter apolític, amb continguts decidits sense 

censura previa sempre i quan compliren l'anterior premissa; publicada indistintament en 

francés, castellá i catalá, amb un format miscel-lánic, sense explícits ideals democrátics, 
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però amb una certa influència per temàtiques com l'ecologisme i la reivindicació del 

patrimoni històric. 

Setena hipòtesi: la composició interna de les seccions fixes del París-Baleares tenia 

especial esment a mostrar a la llum pública la vida social dels Cadets (els mateixos 

membres de l'associació), tot i que això no equivalia a promocionar-se amb vista a 

mostrar-se superiors o inferiors a la resta de francesos. 

Vuitena hipòtesi: l'oblit tàcit i persistent pel que fa a la conseqüència pràctica de 

desllindar la publicació de l'associació (des del moment que es començà a editar a 

Palma o potser fins i tot abans), no responia a cap finalitat política o espúria, sinó a un 

desconeixement sorprenent de l'origen mateix de la publicació per part d'alguns 

mallorquins. 

1.4. Els referents metodològics 

Aquesta recerca es decanta —com hem dit a la introducció—, per centrar-nos en els 

individus a través de la micro-història. Segons la bibliografia consultada, la micro-

història proposa estudiar fenòmens socio-antropològics a una menor escala d'observació 

del sistema com a forma de poder analitzar certs processos més generals i caracteritzar-

los. La micro-història no ha pretès mai, de cap de les maneres, convertir-se en un nou 

paradigma historiogràfic. Ans al contrari: des de sempre la seva intenció és dotar 

l'historiador d'eines per a treballar en terrenys molt específics, tot enfocant l'atenció en 

uns aspectes concrets però sense aïllar-los dels aspectes més generals. 

És ben sabut que el caràcter empíric d'aquest model dificulta sovint el seu 

desenvolupament teòric. Això sol convertir-se en una de les crítiques habituals per part 

dels seus detractors. Ara bé: si fos així, un conjunt de tècniques de treball sense 

postulats teòrics no permetria la retroalimentació del treball científic. No cal dir que la 

teoria és una eina fonamental. Aquesta ens guia, explica i justifica les passes d'una 

investigació. Treballar-ne sense, pot parèixer, a priori, caòtic. Però la micro-història vol 

redefinir categories, moltes de les quals amarades d'uns plantejaments decimonònics. És 

3 

Un text clàssic de referència pel que fa al plantejament de la micro-història és Ginzburg, Carlo, et al. El 
Formatge i els Cucs. València: Publicacions de la Universitat de València, 2006. Història (UVEG) . 
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necessari en conseqüéncia un cos teóric, sense que aixó no signifiqui segrestar la feina 

de l 'historiador. L' investigador en Ciéncies Histöriques s 'ha de moure amb llibertat, 

treballant casos particulars, els quals aportaran eines per a desxifrar millor les 

problemátiques detectades. 

Les interpretacions així construi'des, justifiquen les conclusions a les quals s'arriba, 

cercant el suport d'altres ciéncies en cas que sigui necessari. Segons les fonts 

documentals consultades, així com els estudis basats en aquest enfocament, 

coincideixen a posar de relleu el fet que la proposta de la micro-história no consisteix a 

ubicar els casos observats dintre d 'una llei existent, sinó aconseguir un enfocament que 

sigui enriquidor per a l 'análisi social, mitjancant la troballa de variants noves, més 

complexes i dinámiques. 

Atacada com un saber humil i simple, provinent de la vida quotidiana i familiar, és ben 

cert que la micro-história no li manca rigor científic. Dades d'arxius, premsa, registres 

municipals, legislació, tradició oral... són les fonts essencials pel seu treball. És un 

valuós recurs per observar l 'objecte d'estudi des de nous angles, tot permetent una 

mirada crítica sobre els procediments tradicionals i proporcionar així noves formes per a 

treballar els esdeveniments histórics. 

Segons Levi 4 , s 'ha de comprendre com un sistema d'observació que necessáriament es 

constitueix a partir de la seva análisi conjunta entre el nivell micro i el nivell macro. 

Així, es va del més simple al més profund, de la fita particular a la general, tot escrivint 

una histöria de la regió, del país, de la humanitat. Des d 'aquesta perspectiva, sense 

l 'estudi concret dels successos individuals —enquadrats i relacionats amb el seu 

context—, no es pot entendre la vertadera dimensió del desenvolupament dels successos 

histórics. És interessant la descripció histórica a gran escala, peró també és igual 

d ' important veure com es desenvolupen les societats mitjancant els seus fets quotidians, 

aparentment intranscendents, peró que expressen els desenvolupament histórico-socials 

de cada moment. 

Levi, G. Sobre Microhistoria. Buenos Aires: Editorial Biblos, 1993, pág. 16 
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Així, doncs, j a teníem el problema inicial perfilat. També teníem l 'enfocament 

metodolögic decidit. Ara calia llegir, observar, esbrinar, distingir, posar l 'atenció, parar 

esment en les veus de les persones que havien reflectit per escrit una part de les seves 

vides en una publicació, en un moment históric precís, i havien reescrit una part de la 

seva histöria personal tot creant una associació en un país alié al seu lloc d'origen. Ara 

calia fer explícites unes eines, que s 'havien de definir a partir del mateix fenomen que 

volíem estudiar. 

Per aixö, comptárem amb l'análisi de fonts primeries (la totalitat íntegra de números 

editats de la revista), amb les aportacions d 'alguns testimonis directament vinculats amb 

la temática mitjancant entrevistes obertes, (per arrodonir informacions j a detectades a 

les fons), i finalment amb l'análisi d 'un estudi de cas mitjancant una historia de vida. 

Aquesta última eina ens havia de permetre conéixer millor la história dels membres de 

l 'associació i el reflex de les seves vides a través de la publicació, focalitzant-ho més a 

fons des del prisma d 'una histöria particular (en aquest cas, la família Simó-Alemany). 

1.5.1 Les fonts primarles 

Com és sabut de tothom, les fonts són la matéria primera de les Ciéncies históriques. 

Comprenen tots els documents o testimonis que ens transmeten una informació 

significativa pel que fa a fets que han tingut lloc. En aquest sentit, les fonts primeries 

són les que s 'han elaborat al mateix temps que els esdeveniments que volem 

comprendre, sense intermediaris i tal com van ser fetes al seu moment. 

Pel que fa al nostre cas, la font documental principal ha estat la publicació París-

Baleares. Per motius personals de carácter excepcional, comptávem privadament amb la 

totalitat íntegra dels números publicats al llarg de la seva existéncia. Situació, a més, 

doblement excepcional atés que aquesta és —juntament amb una cópia a la Biblioteca 
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Nacional de Franca a París i una altra a la biblioteca March des de l 'any 1965— l 'única 

col-lecció facsímil que es conserva en perfectes condicions i completa 5 . 

En sentit estricte, la publicació va tenir una vida de quaranta-quatre anys, des de gener 

de 1954 fins a juny de 1998, amb un total de tres-cents setanta-set números. En un 

primer moment fou una publicació mensual, pero diferents canvis dins la seva dinámica 

a finals dels anys setanta, la va transformar en bimestral. Sense poder parlar de 

quantitats absolutes, coneixem una tirada d 'un milenar d 'exemplars l 'any 1958, de mil 

dos-cents exemplars l 'any 1985, i de tres-cents exemplars l 'any 1994. 

La revista s ' imprimí a Franja des de 1954 a 1965. A partir d 'aquesta data, fins al seu 

tancament l 'any 1998, s ' imprimí a Palma. El fet de publicar-se primer a Franca, per 

l ' impressor Dhavors de Calours fins a 1965, i després a Palma per la impremta 

Politécnica de Palma, confereixen a la publicació una visió transnacional 

periodísticament rellevant. 

A m b un carácter marcadament introductori, es fa una análisi cronologica general del 

París-Baleares al capitol 6 d 'aquest estudi, a l 'inici de la quarta part d'análisi de 

continguts. 

1.5.2. Les entrevistes obertes 

L'entrevista és un procediment metodológic forja utilitzat en estudis de recerca com 

aquest. És una eina escaient per tal de conéixer les intencions i les vivéncies que estan al 

darrer de les persones, les quals visqueren fets historicament rellevants per a l 'objecte 

de recerca, ni que sigui de manera indirecta. Ajuden a captar la seva coheréncia — o 

ambivaléncia—, i acaben per donar sentit a la informació aportada per les fonts 

primáries. Alhora permeten endinsar-se en la profunda humanitat de l ' informant com a 

subjecte viu, que pensa, sent, recorda, rememora fets del passat recent, etcétera. 

Actualment aquesta cópia está cedida a la Universitat de les Illes Balears, que l'ha digitalitzada i está 
disponible a través del seu web: 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=parisBaleares&l=ca&w=utf-8 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/cgi-bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=parisBaleares&l=ca&w=utf-8
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La história oral és una font molt important com a eina per a conéixer millor el nostre 

passat. Perö, com a font, sempre s 'ha utilitzat amb prevenció per part dels historiadors, 

sotmesa a la crítica documental, del tot necessária per tal d 'evitar les inconcrecions i les 

reinvencions que la memória provoca als records de les persones. 

La histöria oral no es contraposa a l 'ús del document escrit: més aviat es complementa. 

Dins la metodologia pröpia d 'aquesta disciplina s 'assenyala la importáncia del seu 

enregistrament. Perö també que la feina de l 'historiador ha d 'anar més enllá del mateix 

aparell. S'ha d 'emprar la mirada, l 'escolta atenta, el reconeixement del llenguatge 

corporal, etcétera. I la forma d'interpretar ha d'estar guiada per una intencionalitat dins 

la investigació i les hipótesis prévies, peró també adonant-se dels condicionaments 

inconscients de la seva própia experiéncia, del seu temps i del seu espai. 

La histöria oral presenta una metodologia pröpia, uns recursos i la necessitat d 'unes 

eines i una experiéncia important. Tot i així, l 'ús de l 'entrevista per a corroborar o 

ampliar dades no suposa necessáriament fer servir la história oral. Aquesta presenta una 

lógica, un procediment, una ética i un rigor propi. N o és, en sentit estricte, una eina 

d 'obtenció de dades d 'al lö que no es troba en els documents escrits, a menys que 

aquests siguin dubtosos. La história oral, en canvi, cerca el que no es troba en les fonts 

existents, buscant el relat de la gent. Aquests testimonis, com qualsevol testimoni oral, 

és una font principal per a la reconstrucció d 'aquest passat. Peró, en el nostre cas, no 

podem dir que hem fet História oral, j a que aquest enfocament té una coheréncia própia 6 

que depassa els objectius d 'aquesta recerca. El motiu fonamental de la utilització 

d'aquesta eina ha estat la tasca de corroborar o ampliar dades ja estudiades a partir de 

l 'estudi de la revista París-Baleares. 

Així, doncs, l 'eina emprada ha estat l'entrevista oberta. Una entrevista es pot definir 

breument com una conversa entre dues o més persones, amb una finalitat concreta, 

adrecada a obtenir certa informació. Hem realitzat entrevistes dirigides, peró obertes, no 

6 Es tracta d'un tema infraestudiat, malgrat encara hi ha alguns (molt pocs) protagonistes vius. Si hi ha 
una característica comuna a tots ells, és la seva predisposició a compartir la seva história. Les aportacions 
dels informants han permés d'obtenir dades molt interessants; informacions que ens fan plantejar la 
necessitat d'un treball posterior, basat en principis més familiars i propers amb la História Oral per a 
completar el coneixement d'un dels punts del treball, l'emigració mallorquína a Franca. Per a ampliar 
informació sobre la temática vegeu-ne Barela, Liliana, Mercedes Miguez, i Luis García (2004). Algunos 
Apuntes Sobre Historia Oral. Buenos Aires: Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 
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guiades amb preguntes de resposta tancada. Hem preferit deixar córrer els records de la 

persona, guanyant-nos la seva confiança. Ambients distesos, xerrades informals, amb 

objectius clars per a cadascun dels entrevistats, que detallem més endavant. 

Segons la bibliografia consultada sobre la metodologia d'entrevista, s 'esmenta que en el 

decurs de la trobada entre l 'entrevistador i l ' informant, qui pregunta en cap cas no 

manté una actitud neutral, atès que convida a la sinceritat i a la participació, i hi pot 

intervenir per a contextualitzar les qüestions per ell apuntades, evitant, però de fer-ne 

judicis. En aquest model, no es vol brevetat en les respostes, sinó que, ans al contrari, es 

pretén que l 'entrevistat parli tant com vulgui, de manera que les preguntes estimulin una 

vegada i una altra l ' informant al fet que entri en detalls. De manera que, al capdavall, 

tots els moments queden configurats com si es tractés d 'una espècie trencaclosques, la 

peça final del qual el determina i el fixa temporalment el mateix investigador, a partir de 

la quantitat i qualitat de les evidències recollides. 

Al llarg d 'aquesta recerca, hem trobat a persones relacionades amb el nostre objecte 

d'estudi. Emigrants francesos, corresponsals de la publicació, fills de persones de 

l 'equip directiu... Testimonis que hem recollit mitjançant entrevistes informals, les quals 

ens han ajudat a ampliar el coneixement del nostre objecte d'estudi, però en cap cas és 

l 'eix vertebrador de la nostra investigació. 

N o ens hem proposat convertir els testimonis orals en part substancial d 'aquesta 

investigació, com hem dit. La mostra de persones sempre l 'hem considerat insuficient; 

poc representativa. I la font principal de la nostra investigació era, com també hem dit, 

la publicació París-Baleares. Per aquest motiu, hem pensat que els testimonis recollits 

eren una part interessant per a omplir certs buits que la publicació no podia cobrir, però 

tampoc n 'e ra l 'eina clau. 

Les entrevistes foren realitzades a persones que no eren, stricto sensu, directament 

protagonistes del nostre objecte d'estudi. Es tractava d' individus que hi varen estar 

relacionats en un moment de la seva vida, o eren familiars dels vertaders actors de 

l 'obra, els que impulsaren tant la publicació com l 'associació. Per aquest motiu, en ser 

persones relacionades, això afegia riscos al format d'entrevista. Mentides voluntàries, 
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oblits, distorsió dels fets, persones d 'edat avançada amb llacunes en la seva memòria... 

Moltes xerraven dels seus pares, i no era pas estrany que això féu recobrir 

subjectivament en excés les seves versions amb l 'amor i el sentiment de pèrdua de la 

persona estimada 7 . 

Per aquest motiu, —mirar de centrar el focus i no perdre 's en l 'anècdota o el 

sentimentalisme edulcorat— en aquest model l 'entrevistador estableix llistats de temes 

oberts d'acord amb els quals focalitzar l 'entrevista. Es tenen certes idees, més o menys 

fundades, i es desitja aprofundir-hi per tal de trobar explicacions convincents que acabin 

de completar (però no determinar) les informacions obtingues per les fonts primàries. 

Els ítems genèrics — a manera de preguntes o qüestions obertes— que es feren servir a 

l 'hora d 'obtenir aquestes dades rellevants dels informants, foren els següents: 

Pel que fa a l'associació 

a) Dades referides als records relatius a l 'associació Les Cadets de Majorque. Tipus de 

relació que hi varen mantenir. Grau d' importància que tenia l 'associació per a 

l 'entrevistat o amics propers. Records referits als seus membres, equip directiu o 

personatges significats de l 'associació. 

b) Dades referides als possibles vincles entre els membres de Les Cadets de Majorque 

residents a França, amb els familiars residents a Balears. Dades sobre l 'evolució 

d'aquesta relació al llarg de l 'existència de l 'associació. 

Pel que fa a la publicació 

c) Dades referides als records relatius a la publicació París-Baleares. Tipus de relació 

que hi varen mantenir. Records referits als seus redactors, seccions, o equip directiu. 

7 

El present treball estudia una associació i una publicació. Els records sobre l'associació són inconcrets, 
evanescents, ja que la majoria d'activitats es realitzaven a França i els entrevistats que els varen viure, 
s'han evaporat en gran part. Records de com els pares volien casaments entre mallorquins, fomentaren la 
seva assistència a banquets i activitats de l'associació. Però també com ells ja no pensaven igual que els 
seus pares, i no hi prestaven gaire atenció. L'altre grup, els de col·laboradors i corresponsals, varen viure 
a Mallorca i es relacionaren amb la publicació i el seu municipi, Andratx, no com una associació 
d'emigrats, sino com una publicació que arribava als emigrants a França, com explicarem més endavant. 
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Records pel que fa al seu impacte, relleváncia de les notícies publicades, o anécdotes 

sobre la seva recepció. Records referits pel que fa a la seva desaparició. 

d) Dades referides als possibles vincles entre els redactors del París Baleares residents a 

Franca, amb els redactors residents a Balears durant els anys de publicació. Dades sobre 

l 'evolució d 'aquesta relació al llarg de l 'existéncia de la revista. 

Pel que fa al fet migratori 

e) Dades referides a records d'infantesa, al trasllat dels pares a Franca, als negocis que 

hi varen mantenir, a la vida a la ciutat d'acollida, i als entrebancs adaptatius possibles 

(socials, culturals, lingüístics) en romandre en un nou indret. 

f) Dades referides als motius que condui'ren la família al seu retorn a Balears. Preguntes 

obertes que, la majoria, es relacionaven amb el fet migratori en si mateix, sobre com els 

seus pares emigraren a Franca i retornaren després a les Illes. 

Els informants principals seleccionats foren, com hem dit, un grapat de persones que 

havien tingut alguna mena de relació amb la publicació, o bé n 'havien viscut 

indirectament la seva experiéncia. La tria d 'aquests informants es guiá per criteris de 

vinculació, proximitat i significació amb els continguts i objectius d 'aquesta recerca. La 

recerca i concertació de cites per a les entrevistes va ser un auténtic via crucis de 

contactes, trucades i viaranys inescrutables que conduiren finalment a la selecció de les 

persones que detallem seguidament. Algunes de les trobades es mantenien de forma 

presencial, i d'altres —per qüestions geográfiques—, per via telefónica. A continuació 

llistem les entrevistes realitzades, el motiu i alguns dels seus trets més interessants. 

8 El gruix de les dades obtingudes pels informants seran tractades amb més aprofundiment a la quarta part 
d'aquest estudi. 
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Agost 2005: Catherine Savi. Darrera delegada de l'associació a Franca 

La seva relació amb l 'associació i la publicació és familiar. Va perdre el seu pare molt 

jove, i el seu oncle Gabriel Simó la va tractar sempre com una filla. Gabriel Simó —que 

ocupá diferents cárrecs directius—, era un apassionat de l 'associació i la publicació. Per 

ell, acceptá continuar la tasca a Franca des de finals de la década dels anys vuitanta. A 

poc a poc, la gent moria i els fills abandonaven la subscripció a la publicació. I a la mort 

del seu cosí, Antonio Simó Alemany, no volgué continuar amb una tasca que era cada 

vegada més i més difícil. Els fills s 'havien desvinculat de l 'associació, i els pares 

mantenien la publicació com un lligam amb la seva terra, peró des de la década dels 

setanta no s 'organitzaven activitats de l 'associació a Franca. L'objectiu d'evitar els 

matrimonis mixts i l 'assimilació de la cultura francesa, oblidant-se de la mallorquina, 

havia fracassat. 

Aquesta informant no conserva cap documentació de l 'associació. Els Cadets francesos 

amb els quals manté relacions, j a són molt majors. I els fills d 'aquests no senten j a l ' illa 

dels seus pares com a própia. Molts mantenen casa a Andratx, i passen llargues 

temporades a l 'estiu. Perö viuen a Franca, al costat dels seus fills i néts. Un cop difunts, 

els fills venen la seva propietat, i sovint no la mantenen com a lloc d'estiueig 

Abril 2005, Antonio Vicens Castanyer, Investigador i emigrant francés. 

Va néixer a Franca, peró va de molt petit es traslladá a Sóller, on viurá. Gran coneixedor 

de l 'emigració francesa, publicá diferents llibres claus per l 'elaboració d 'aquesta tesi. 

Coneixedor també de l 'associació, publicá un seguit d'articles de joventut en les seves 

págines. Filóleg i catedrátic de Llengua i Literatura Francesa, ens ajudá a elaborar la 

hipötesi del significat del nom elegit per a l 'associació, el terme Cadets. Compartí les 

seves experiéncies i records, peró la seva memória era frágil en aquell moment, j a que 

era molt major. Ens ajudá a fixar en quins aspectes posar l 'accent del procés 

d'investigació. 
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Juny 2005, Michel B. Cardell Calafat 

Emigrant solleric a Franca, el qual retorna a la década dels seixanta. Publica dos llibres 

autobiográfics, referenciats en aquest treball. Coneixia l 'associació, peró mai en fou 

Cadet, peró era subscriptor de la publicació. 

Agost 2005: Marie Pierre Alemany, Cadet francesa 

El seu pare arribá a Franca a la década dels anys vint. Treballá per a uns sollerics, els 

quals el varen explotar, fet habitual en aquells moments. Els joves emigrants eren 

explotats laboralment pels antics, fins que podien establir-se pel seu compte. Pensaren 

retornar a la década dels anys trenta, peró la Guerra Civil els convencé de tornar a 

Franca. I varen viure la II Guerra Mundial. H o varen passar molt malament, atés que 

com emigrants eren pitjor tractats que els francesos, tant per uns, com pels altres. 

Recorda que el seu pare s 'apuntá a l 'associació per Gabriel Simó, amic de tota la vida 

d'ell. Ela participá d 'algunes de les festes dels Cadets. Peró educada a Franca, no 

pensava ajuntar-se amb cap mallorquí, j a que eren molt més masclistes que els 

francesos. Mantenia la subscripció amb la publicació per conéixer fets d 'Andratx, atés 

que era l 'única manera a Franja. Manté relació amb altres emigrants a s 'Arracó, on té 

casa i passa els estius, com tants d'altres com ella. N o retorná a Mallorca perqué es casá 

amb un francés i els seus fills i néts són francesos. 

Agost 2005: Joan Estades de Moneada, corresponsal i coHaborador habitual de la 

publicació en la década dels seixanta i setanta 

Personatge singular, conegué l 'associació i la publicació des de la década dels anys 

cinquanta. Col-laborá activament a la publicació, com a corresponsal de Fornalutx fins a 

la década dels anys setanta. Després mantingué la subscripció i realitzá aportacions 

puntuals. Reconeix que no es duia molt bé amb la nova direcció sorgida a partir dels 

anys vuitanta. Recorda que tingué problemes a finals de la década dels setanta amb un 

parell d'escrits, els quals quasi aconseguiren provocar el segrest de la publicació, 
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sempre segons les seves paraules. Hem pogut corroborar la polémica, perö no l ' intent de 

segrest. 

Els seus coneixements sobre els inicis de la publicació no es corresponen amb les 

nostres investigacions, motiu pel qual considerem que el seu testimoni no va més enllá 

del fet de ser aclaridor del treball del corresponsal, i, per tant, no aportá un coneixement 

important a la nostra recerca. 

Agost 2005 i abril 2014: Francisca Simó Cárdenas, filla del darrer Delegat de 

l'associació a Balears 

El seu padrí, Gabriel Simó, vivia i es desvivia per l 'associació. Recorda les seves anades 

i tornades a Franca, i com coneixia tothom. Una vegada retorná, mantingué una intensa 

vida social. I sempre escrivint, la seva passió. Les informacions de la vida del seu padrí 

han ajudat a omplir alguns buits al llarg de la investigació. La seva análisi ha servit per 

la redacció de —La historia de la familia Simó Alemany" al capítol 10. 

Agost 2005 i abril 2014: Antonio Simó-Cárdenas, fill del darrer Delegat de 

l'associació a Balears 

El seu pare, Antonio Simó Alemany, fou el darrer Delegat Provincial de l 'associació. 

Des de la mort del seu padrí, Gabriel Simó, acceptá l 'encarregat d 'aconseguir que la 

publicació no desapareix. Durant la década dels anys noranta sofrí molt per aconseguir 

col-laboracions, doblers... Les seves aportacions han estat cabdals per a conéixer millor 

els darrers anys de la publicació a més d'ajudar a la redacció del capítol 10 d'aquesta 

tesi doctoral. 

Agost 2012: Sebastiá Gelabert, corresponsal, col-laborador i membre del darrer 

equip directiu de l'associació 

La seva relació no fou amb l 'associació. N o estava relacionat amb l 'emigració. La seva 

passió per l 'escriptura el féu contactar amb la publicació. La seva amistat amb Antonio 

Simó Alemany el va dur a ser membre de l 'equip directiu a la década dels anys vuitanta 
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i noranta. Col·laborador de moltes publicacions illenques, com a corresponsal del terme 

municipal d'Andratx. Gràcies a les seves aportacions com a informant, vàrem conèixer 

millor el paper de corresponsals i col·laboradors de la publicació. I, també, com —a la 

seva darrera etapa—, no era considerat com a òrgan de l'associació. Aquesta n'havia 

perdut el seu sentit. Per a la gent del poble, París-Baleares, era la publicació local del 

municipi, on s'escrivien les històries que afectaven el mateix. Però pel fet que s'enviava 

a França, molts d'andritxols francesos coneixien notícies que —d'una altra manera— no 

n'hi haurien tingut accés. Una vegada mort Antonio Simó Alemany, es desvinculà, com 

tant d'altres, duent a la desaparició de la publicació. El que fa a la qualitat com a 

informant, val a dir que —d'edat avançada—, no recordava molt de fets. 

Agost 2012: Gabriel Jofre Mir, col · laborador d'Andratx 

Contacte telefònic. Col·laborava amb la publicació intermitentment, com també amb 

altres publicacions illenques. No estava vinculat a l'emigració ni era un Cadet. 

Considerava la publicació com la revista local del municipi. 

Agost 2012: Arcadi Gomila Pons, col · laborador menorquí 

Contacte telefònic. Persona d'edat avançada, no recordava les seves col·laboracions 

amb la publicació. Apassionat de l'escriptura, periodista del diari Menorca durant molts 

anys, realitzà col·laboracions en diferents mitjans illencs, contactat per Mascaró 

Passarius. En el moment de l'entrevista, encara col·laborava en publicacions 

menorquines. 

Abril 2014: Dolores Alemany, corresponsal i col · laboradora en els anys setanta 

El seu pare emigrà a França en plena Guerra Civil. La mare, preocupada pel seu fill, 

contactà amb el seu cosí Gabriel Simó, que era l'enllaç del poble per tal d'aconseguir 

entrar de manera irregular en el país veí. Primer treballà amb el seu oncle, però després 
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regentà un restaurant propi. Problemes de salut el varen obligar a retornar a l'illa, on va 

tenir també distints restaurants. 

Ella nasqué a Espanya, però coneixia a molts que no varen retornar com el seu pare. A 

la dècada dels anys setanta, tots els seus oncles retornaren. Varen vendre els seus 

negocis i realitzaren inversions immobiliàries, que asseguraren una jubilació tranquil·la. 

Però la majoria no retornà. Els fills s 'havien casat amb francesos i s ' instal·laren allà 

definitivament. Els néts i una millor qualitat de vida no afavoriren el seu retorn. 

Com a neboda de Gabriel Simó, coneixia l 'associació, però no participà de les seves 

activitats, més enllà d 'algun dinar o sopar. N o recordà que hi hagués moltes activitats. 

Però sí que recordava la publicació, París-Baleares, de la qual va ser corresponsal 

d 'Andratx a finals de la dècada dels setanta, abans de casar-se amb un mallorquí de 

Sóller. Una vegada casada, abandonà el seu paper com a corresponsal i tan sols era 

subscriptora de la publicació. Recorda que la rebia un pic cada dos mesos, i que estava 

farcida de notícies i fets del municipi d 'Andratx. 

Abril 2014: Miquel Ferragut Pujol, Cadet, emigrant i escriptor local de s'Arracó 

Historiador local del poble de s 'Arracó, és un gran coneixedor dels seus veïns i de les 

seves vides, majoritàriament lligades al fenomen migratori francès. L ' informant explicà 

que gairebé no hi ha cap casa que no tingué un o més membres que no haguessin 

emigrat en algun moment a aquest país. Amic de molts col·laboradors i membres de 

l 'equip directiu, no col·laborà activament amb la publicació. Els seus coneixements 

sobre els emigrants arraconers i les seves relacions foren molt interessants per a 

l 'elaboració d 'aquest treball. 

Abril 2014: Brigitte Strebelle, membre de l'associació francesa de la Vall de Sóller 

Francesa instal·lada al Vall de Sóller, forma part de l 'única associació francesa a 

Balears. Coneixia la publicació París-Baleares, però no l 'associació Les Cadets de 

Majorque. Els membres de la seva associació viuen entre Sóller i França 9 . 

Després d'un breu contacte telefònic, quedà pendent una reunió amb més membres d'aquesta associació. 
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Aquesta associació, Amics de Franca a la Vall de Sóller, es creá l 'any 2008. Els seus 

objectius són mantenir els vincles entre els residents d 'ascendéncia francesa i francesos 

a les Illes, promovent diferents tipus d'activitats i contactes amb les autoritats d 'aquest 

país. Són al voltant d 'unes tres-centes persones. Realitzarem una reunió informal al juny 

de 2014, iniciant contactes per col-laboracions posteriors. 

Les entrevistes i contactes telefónics amb les persones abans esmentades, estaven 

relaciones o amb l 'associació o amb la publicació. Hi ha persones, com Arcadi Pons o 

Gabriel Jofre que tan sols col-laboraren amb la publicació. Desconeixien l 'associació, i 

realitzaven aquestes en un marc major d'altres publicacions locals. Sebastiá Gelabert 

també col-laborá amb la publicació, peró coneixia l 'associació i la seva relació amb 

l 'emigració andritxola a Franja. Joan Estades de Montcada confirmá el treball de 

corresponsals i col-laboradors a la publicació. Catherine Savi i Dolores Alemany 

coneixien ambdues. Cadets actius, col-laboraren amb la publicació i varen viure 

l 'emigració, de la qual compartiren els seus records. Magdalena Flexes fou un exemple 

d'emigrant, que mantingué relació amb l 'associació mitjanjant la publicació. Miquel 

Ferragut Pujol s 'ha dedicat en els darrers anys a investigar la vida i negocis dels 

arraconers a Franca, publicant tres llibres recopilatoris de fotografies. Gran coneixedor 

del poble, ens ha ajudat molt en punts obscur de la nostra invest igació 1 0 . 

Juny 2014, Miquel Company 

Historiador. Obstentá diferents cárrecs en l 'associació de la Premsa Forana de Mallorca 

a través de la revista Mel i Sucre de Sant Joan. Va escriure el llibre Els 17 anys de la 

Premsa Forana de Mallorca. Aclarí la vinculació real del nostre objecte d'estudi amb 

dita associació. 

Per tal de completar la nostra recerca, mantinguérem contactes informals amb investigadors i 
especialistes en diferents ámbits, dilucidant punts concrets de les seves recerques relacionades amb la 
nostra investigació. Abril 2014, Dr. Miquel Duran, Catedrátic d'História Contemporánia. Abril 2014, 
Miquel Ferrá, periodista i investigador sobre l'emigració sollerica a Franja. Abril 2014, David Ginard, 
historiador amb familia francesa. Abril 2014, Antoni Vives Reus, historiador del turisme. 
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1.5.3. L'estudi de cas 

Una eina cabdal que permet triangular metodológicament les informacions obtingudes 

per les entrevistes i les fonts primáries, és la focalització dels fets histórics analitzats 

mitjancant l 'estudi de cas. Segons la bibliografia consultada, l'estudi de cas és un mitjá 

que busca particularitzar fets histórics significatius a petita escala, amb la finalitat de 

descobrir i comprendre el significat d 'un cas particular en allö que té de rel levant 1 1 . Per 

aixö, es proposa d'obtenir un coneixement complementari de l 'objecte d'estudi en la 

seva singularitat, sense que necessáriament es puguin establir límits precisos a priori 

entre el fenomen estudiat i el seu context. Es tracta d 'una eina forja apropiada per tal de 

captar elements significants de la vida real de les persones vinculades amb la revista 

París-Baleares, on interactuen un gran nombre de factors, de forma que les dades 

resultants permetin ajudar a comprendre la complexitat i riquesa de la situació real 

histórica del fenomen. 

Sobre aquests tipus de produccions escrites existeix una línia d'investigació forca 

interessant, apareguda dins l 'ampli paraigua del paradigma interpretatiu sota diferents 

noms, com ara el d' investigació autobiográfica, investigació de narratives de vida o 

investigació biograficonarrativa. Comprén la história oral, les histories de vida, — 

génere molt estudiat actualment en el camp de les Ciéncies Socials—, i qualsevol altra 

mena de treball documental que utilitza l 'experiéncia personal consignada pel mateixos 

subjectes. El seu objecte no és cap altre que la narració d 'una seqüéncia histörica molt 

específica de la vida dels seus membres, mitjancant una reconstrucció retrospectiva. 

Com hem dit, la publicació París-Baleares fou una font primária excepcional per a 

tractar d'esbrinar temes tan variats com l 'emigració, l 'associacionisme, l 'ecologisme, la 

transició democrática, etcétera. Peró calia endinsar-nos més a fons en les peculiaritats 

viscudes per persones i famílies que directament o indirectament formaren part activa 

dels anys de vida de la publicació. Per tot plegat, ens pareix que una bona manera de 

visualitzar-ho era la realització d 'una historia de vida al voltant d 'una família concreta i 

específica: la família Simó-Alemany, explicada al capítol 10 d'aquesta tesi doctoral. 

Stake. R.E. La investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, 1998 
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La motivació d ' incloure aquesta historia de vida era doble. Per una banda, fer 

microhistória. La relació de la família i l 'associació és contínua al llarg de quaranta i 

cinc anys, i és una mostra de les possibilitats que la publicació ens ofereix per 

reconstruir la vida dels seus socis. Per altra banda, el fet de fer un estudi pormenoritzat 

de la família Simó-Alemany ens permetia inferir dades que podien resultar forca 

rellevants a l 'hora de contrastar les informacions obtingudes, amb l 'análisi de les fonts 

primáries i amb les informacions extretes amb les entrevistes, conformant així una 

triangulació qualitativa significativa. 

Les diferents converses amb els fills d 'Antonio Simó-Alemany (últim delegat provincial 

de l 'associació a les illes i promotor de la publicació en els darrers anys), amb Francisca 

Simó Cárdenas i amb Antonio Simó Cárdenas, han completat moltes de les llacunes que 

la publicació plantejava, ajudant a completar un trencaclosques de vegades laberíntic. 

1.6. El procés i les fases de l'estudi 

Malgrat que no cal dir que qualsevol recerca d 'aquest abast passa per molts períodes de 

redefinició cíclica del problema, amb temptatives i moments de desencís o decepció, les 

fases habitualment segueixen un desenvolupament clássic d 'acord amb la seqüéncia 

següent: a) el camp: definició del problema i disseny de treball; b) el text: la recollida i 

l 'análisi de dades; c) el lector: l ' informe i la validació de la investigació. Els apartats a) i 

b) són els que detallen a continuació en el seu procés cronológic. L'apartat c) será, en 

última instáncia, qui haurá de decidir — a través del Tribunal de tes i— si aquesta tasca 

s 'ha fet adequadament als propósits previstos citats. 

Aquesta seqüéncia de desenvolupament es tingué en compte durant el temps que durá la 

recerca, la definició prévia, l 'accés a les fonts, la recollida i l 'análisi d ' informacions, i la 

redacció de l ' informe de recerca. Tot i que la seqüéncia apareix cronológicament 

ordenada, ben sovint les etapes es donen indistintament barrejades, degut al fet que 

l 'extracció d' informacions sol simultaniejar-se amb la seva análisi, i molts cops la 

formulació d'hipótesis es va refent constantment a mesura que s ' indaga i aprofundeix en 

la temática. Seguidament presentem les etapes de l 'estudi. 
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Fase preliminar 

Aquest treball es va iniciar l 'any 2005, per a presentar la Memória d'Investigació París-

Baleares, drgan de difusió de les Cadets de Majorque 1954-1965, pertanyent al 

Programa de Doctorat del Departament de Ciéncies Históriques i Teoria de les Arts de 

la Universitat de les Illes Balears. Aquell estudi preliminar es va acotar fins a 1965, any 

de la mort de Francisco Vich, tercer president de l 'associació. 

A partir d'aquell moment, es fixaren les preguntes preliminars que havien de guiar tot el 

procés, juntament amb la formulació dels objectius, eixamplant l 'estudi a tota la 

publicació íntegra fins a l 'any 1998. Es féu una lectura minuciosa de la totalitat dels 

números de la revista París-Baleares. Es classificá temáticament els seus eixos 

principals. Com a punt de partida previ, es consultá bibliografia sobre metodologia per 

tal de contextualitzar els parámetres que havien de guiar la recerca. 

Simultániament, es va fer un rastreig exhaustiu de la bibliografia existent sobre la 

temática, fixant els tres eixos inicials que focalitzaren l 'estudi, j a explicitats a l 'apartat 

1.1. D'aquest capítol: l 'emigració balear a l 'exterior, l 'associacionisme, i la premsa 

forana mallorquina. Es va consultar una quantitat important de recerques, tesis doctorals 

i estudis centrats metodológicament en la micro-história; treball de síntesi que configura 

l 'estat de la qüestió que s 'aborda al capítol 2, a la segona part d 'aquesta investigació. 

Durant l 'any 2005 es realitzaren les entrevistes a Antoni Vicens Castanyer i a Michel B. 

Cardell Calafat. També l 'any 2005 realitzárem entrevistes a Marie Pierre Alemany i 

Catalina Palmer Alemany. Cadets, franceses de naixement i de residéncia. El mateix 

any contactarem amb Angélica Barceló, una jove resident a Vichy, al nord de Franca. 

Filla d 'un solleric i mare francesa, que va respondre a un anunci que várem realitzar via 

internet per a contactar amb descendents francesos d'antics emigrants mallorquins. 

També realitzarem una entrevista a Joan Estades, col-laborador de la publicació als anys 

seixanta. 
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Sept 2004 Juny 2006 

• • 

Recerca bibliográfica 
Análisi temática 

Primeres entrevistes 
Memöria d'investigació 

Fase intermedia 

Presentada la Memöria d' investigació l 'any 2006, s 'optá per deixar un temps 

d'inactivitat, que coincidí amb la preparació de les oposicions a Secundária de l 'área de 

Geografia i Histöria l 'any 2010, la recollida de material didáctic per a preparar les 

classes, i la maternitat l 'any 2011 . 

La conciliació laboral i familiar no deixá gaires escletxes per a la recerca fins al 2012. 

Tot i així, entre aquests anys várem anar recopilant informacions diverses, especialment 

noms de persones relacionades amb l 'emigració mallorquina a Franca. N o varen 

reprendre les entrevistes als informants fins l 'any 2012, moment en el qual engegárem 

la recta intensiva d 'aquesta tesi. Les entrevistes a Miquel Ferragut i Pujol, investigador 

del poble de s 'Arracó, ens aportá dades molt interessants sobre els negocis dels Cadets a 

Franca. Per la seva part, Sebastiá Gelabert —col-laborador habitual i amic íntim del 

darrer secretari general—, ens ajudá a comprendre millor l 'elaboració de la publicació, a 

més de les dificultats humanes i económiques que en comportava. Una altra 

col-laboradora, Dolores Alemany, ens aportá dades sobre la publicació i sobre alguns 

dels membres de l 'equip directiu dels anys setanta i vuitanta. 

La tasca prosseguí amb la redacció exhaustiva dels tres primers capítols referits a la 

formulació del plantejament general de la recerca, la redacció de l 'estat de la qüestió, i 

l 'escriptura dels apartats referits a l 'emigració a Franca, i l 'associacionisme. 
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Sep t2010 

• 

Juny 2012 

• 

Indexació temàtica 
Segones entrevistes 
Redacció de capítols preliminars 

Fase final 

La intensificació de la tasca s 'accelerà a partir de 2013 mitjançant un permís laboral 

amb la concessió d 'una Llicència per Assumptes Propis. Aquesta decisió es va prendre 

amb la finalitat de fer una aturada professional, concentrar esforços i tenir més temps 

per tal d'enllestir la recerca. A partir d 'aquí, s 'encarà la quarta part de la tesi amb la 

redacció de l ' informe d'anàlisi de continguts, el naixement de l 'associació i la 

publicació (capítol 5), l 'estructura cronològica i els continguts bàsics de la publicació 

(capítol 6), i les tres etapes de sorgiment, consolidació i decadència, que conformen els 

capítols 7, 8 i 9, respectivament. Deixàrem per al final la redacció de l 'estudi de cas de 

la família Simó-Alemany, amb la finalitat de tenir més dades que facilitessin la 

corroboració d'informacions. Finalment, entre el mes de març i el juny de 2014 

s'enllestí la redacció completa de l ' informe; el document final que conté les troballes 

documentals obtingudes amb aquesta tesi doctoral. 

Cal dir, tot i així, que les fases temporalitzades fins aquí no són pas tan lineals i 

progressives com aparentment sembla. Entre fase i fase, va caldre repensar i deixar 

temps per tal de reconduir la feina. La moratòria entre el moment d 'aprovar les 

oposicions i la maternitat — a banda de capgirar de dalt a baix la mateixa vida 

personal— van fer dilatar el procés inevitablement. La tasca, en conseqüència, fou 

discontínua, amb períodes força intensos de treball, barrejats amb intervals d'inactivitat. 
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• 
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Redacció de capítols finals 



CAPÍTOL 1. Per qué aquesta recerca? 39 

Obviament, el cicle vital de qui compagina ensenyar, investigar i ser mare — com és el 

mateix cas— no és un camí gens programable a priori. Els imprevistos són 

innombrables. En determinats moments hom se sentia obsedida amb la tasca 

investigadora; en d'altres l 'ocupava el frenesí de la tasca a l'Institut, les classes, o la 

maternitat. La conciliació, com sempre, fou ben difícil. 

Seguidament, passem ara a tractar l 'estat de la qüestió pel que fa a les fonts 

bibliográfiques i documentals més rellevants, directament relacionades amb l 'objectiu 

d'aquesta recerca. És el que conformará el próxim capítol 2, que inicia la segona part 

d 'aquesta tesi. 
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CAPÍTOL 2. L'ESTAT DE LA QUESTIO: CONSIDERACIONS 
GENERALS 

En aquest capítol s 'aborda l 'estat de la qüestió pel que fa a bibliografia i fonts 

documentals al voltant de l 'objecte d'estudi. Així, es fa un repás genéric sobre els 

estudis sobre emigració espanyola a Franja, i en un segon moment, sobre l 'emigració 

balear al país gal. Seguidament, s 'aborda l 'estat de la qüestió pel que fa a 

l 'associacionisme espanyol a Franja, amb una análisi bibliográfica sobre el cas de 

l 'associacionisme balear. Finalment, s 'encara la qüestió bibliográfica referida a la 

premsa forana. 

2.1. El punt de partida 

El nostre objecte d'estudi, la publicació París-Baleares era — c o m hem dit— l 'órgan o 

butlletí de difusió de l 'associació d 'emigrants Les Cadets de Majorque. Aquesta 

publicació evolucioná al llarg dels seus quaranta-quatre anys d'existéncia en un sentit 

ben peculiar: des de mitjá de comunicació entre els seus socis, a membre de l 'associació 

de Premsa Forana de Mallorca. La llarga durada de la publicació i la seva evolució fa 

necessari tractar-la de manera diferenciada al llarg de la seva existéncia, tot establint uns 

eixos básics per aconseguir una visió de conjunt i una análisi acurada. Per aquest motiu 

establírem tres temátiques per a comprendre la singularitat d 'aquesta publicació: 

emigració, associacionisme i premsa forana. 
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Si bé és cert que existeixen treballs que analitzen publicacions, que treballen l'associacionisme 
emigrant, que empren la premsa com a font,, etcétera, el fet és que no que treballen els tres aspectes de 
manera conjunta, com en el cas que ens ocupa. El fet que la publicació s'editi durant tan temps implica 
d'altres temes transversals, que no deixen pas de ser importants per a entendre l'evolució i la seva 
transcendéncia. 

Del rastreig de fonts que várem fer, ens adonárem que no existia cap treball similar que 

ens pogués servir de model 1 . 

A continuació, exposem breument l 'estat de la qüestió dels tres eixos básics, centrant-

nos en els estudis més locals i, per tant, més propers al cas que ens ocupa. Segons la 

codificació UNESCO, són: codi 201088: emigració; codi 201087: associacionisme; i 

codi 201766: história de la premsa. 

2.2. Els estudis sobre emigració espanyola a Franca 

Franca i Balears, com a pobles banyats pel mediterrani, comparteixen trets comuns, des 

dels gastronómics als histórics i lingüístics. Actualment a les escoles, la segona llengua 

d'estudi és l 'anglés, perö no oblidem que abans la llengua que s 'aprenia era el francés. 

Aquesta és una llengua románica com la catalana i la castellana. A més, a la zona sud 

francesa es continua xerrant la llengua occitana, una llengua tan propera a la nostra que 

fins i tot han existit dubtes entre els lingüistes si no eren la mateixa d'arrel. Per tant, 

l 'emigració a Franca no havia de ser molt més estranya pels homes i dones de balears, 

que l 'emigració a América llatina. A més — n o cal dir-ho— de l 'evident avantatge 

enfront de l 'emigració americana: la proximitat geográfica. Les comunicacions entre les 

Illes i Franca eren molt més fácils que no pas entre les Illes i América. D'aquesta 

manera, l 'emigració a Franca va tenir molts seguidors —entre sollerics i arraconers en 

un primer moment, i d'altres pobles de les Illes posteriorment—. 

Aquesta emigració comencá en el darrer terc del segle XIX, marcada per les relacions 

comercials que s'establiren entre les Illes i el sud francés. L 'exportació de taronges i 

altres productes de l 'horta mallorquina va afavorir la creació dels primers establiments 

mallorquins en el sud a Franca, dedicats a la rebuda i venda de les mercaderies. A poc a 

poc, i al llarg de la primera meitat de segle, es varen anar estenent per tota Franca a 

través de les seves principals vies de comunicació terrestre i fluvial. 
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L 'any 1953 es creá a París una associació anomenada Les Cadets de Majorque, formada 

per emigrants mallorquins residents a París, amb una clara intenció: conéixer i posar en 

contacte tant als mallorquins residents a terres franceses com als amics i familiars 

residents a les Illes. El seu mitjá de comunicació fou una publicació, París-Baleares. En 

la seva capjalera s 'anuncia com: "organ difusor de l'associació denominada Les Cadets 

de Majorque. Association Amicale des Originaires et Descendants des Baleares 

résidant en France." En el seu primer número (gener de 1954), a l 'editorial j a es 

presenten com: "una publicació que va néixer amb la idea de generar llagos d'amistat 

entre els emigrants balears residents a Franga i les seves famílies i amics encara 

residents a les Illes'' Amb una gran acollida des dels seus inicis, aquesta publicació 

tingué una vida de quaranta-quatre anys, des de gener de 1954 fins a juny de 1998, amb 

un total de tres-cents setanta-set números, convertint-se en el lligam i el mitjá de 

comunicació de molts emigrants balears a Franja i de les seves famílies i amics a les 

Balears. 

El naixement —tant d 'aquesta associació com de la publicació— es pot analitzar com 

una resposta a diferents necessitats que naixien de la mateixa condició de l 'emigrant. 

Per una banda, la necessitat de trobar persones en la mateixa situació en un país 

estranger, les quals comparteixen els mateixos sentiments. Per una altra banda, la 

necessitat d'establir xarxes d' informació entre ells mateixos, i entre aquells que varen 

quedar en la seva terra d'origen, amics i familiars. 

Recordem que els mitjans de comunicació interpersonals no estaven tan avanjats com 

actualment, i encara les comunicacions eren molt lentes i poc fiables. D 'aquesta manera, 

es podia cobrir la necessitat de crear relacions amistoses entre els emigrants i els seus 

descendents en terres franceses, tot establint un mitjá de notícies entre ells mateixos i els 

seus familiars i amics a les Illes. Pero no només aixó — com tractarem d'explicar a la 

quarta part— també demostraren un interés especial per a difondre la historia, la cultura, 

la literatura i la llengua del seu lloc d'origen, en aquest cas les Illes Balears. 

Es tractava, per tant, d 'una publicació que plantejava convertir-se en un dels fils 

conductors a Franja del sentiment d 'aquells emigrants balears envers la realitat que 
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havien deixat enrere i de la nova realitat en la qual vivien. El cert era que mai no 

oblidaren els seus orígens. Fins i tot realitzaven actes solidaris col-lectius que a les 

Balears no es podien realitzar, moltes vegades per manca de possibilitats económiques. 

El projecte va sobreviure grácies al treball desinteressat de persones unides pel simple 

fet de ser home i dones de balears, o descendents. Els seus continguts eren variats, amb 

un curiós trilingüisme entre catalá-castellá-francés. 

L'objecte del nostre estudi, la publicació París-Baleares aparegué a Franca l 'any 1954. 

Una dotzena de mallorquins residents a París, iniciaven una aventura periodística sense 

ser periodistes que durará més de quaranta anys. Només aixó j a és forca sorprenent. 

Quaranta anys i escaigs, és molt temps. La seva procedéncia geográfica, des de diversos 

pobles mallorquins, contrasta amb la idea generalitzada dins l ' imaginari mallorquí, 

segons el qual sempre que es demana per emigrants a Franca, el municipi de Sóller n ' é s 

el poble de referéncia. I tot i que Sóller fou, molt possiblement, el punt de partida dels 

primers emigrants, la gran majoria de pobles mallorquins —també de les altres i l les—, 

participaren en aquest procés migratori, com veurem més endavant. 

Franca comencá a rebre emigració balear des del darrer terc del segle XIX, paral-lel a 

l'inici de la seva Tercera República. Els motius principals: la crisi económica al poble de 

Sóller, afectava des de la década dels seixanta, conseqüéncia de la pérdua del comerc 

cítric per la malaltia dels tarongers; a més de la crisi del sector téxtil, deguda al canvi de 

conjuntura en el mercat del cotó. Aquests fets propiciaren la necessitat d'expulsar 

població i d'establir noves estructures econömiques al poble. Franca, on j a existia una 

petita xarxa comercial, oferia un mercat de consumidors important, amb unes 

possibilitats de creixement i una capacitat d 'absorció més alta que d'altres mercats, com 

l'illenc, el peninsular o l 'americá. N o cal dir que la seva proximitat geográfica fou un 

altre factor determinant. 

La prosperitat d 'aquests negocis féu que es comencessin a crear xarxes de distribució i a 

expandir-se per tot el territori, peró sempre complint dues premisses: cercar les vies de 

comunicació —generalment direcció oest— més importants, i no instal-lar un negoci 

igual que el negoci d 'un altre mallorquí a la mateixa localitat. Aquest fet configurá una 

dispersió important en el grup emigrant; circumstáncia inhabitual a les migracions 
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balears, distribuint-los per tot el territori francès, tot evitant la concentració d 'emigrants 

balears, excepció feta de les grans ciutats com París o Rouen. 

Cal dir, però, que els anys cinquanta del passat segle foren un punt d'inflexió en el 

procés migratori al país veí. Per una banda, s 'engegaren de nou els fluxos migratoris, 

facilitats per les noves polítiques franquistes, tot arribant nous emigrants espanyols i 

illencs a França. Però —per una altra, es començà a endevinar a les Illes unes noves 

perspectives econòmiques reals gràcies al turisme; perspectives que començaren a 

atraure un corrent immigratori peninsular cap a les Illes. Aquesta nova situació fou 

observada amb interès per part la colònia balear francesa, la qual s'interessà per establir 

mitjans de comunicació eficaços, en un clar intent d'estar al corrent dels canvis produïts 

a les Illes Balears. La reactivació del moviment associatiu espanyol a França — 

fomentat per un règim franquista que no volia perdre el lligam amb els nous 

emigrants—, engegà el projecte de la colònia balear, fet que féu enfortir-ne els seus 

lligams com mai no ho havia fet en la seva llarga estància al país veí. 

Val a dir que, segons la bibliografia consultada, en els anys setanta del segle X X va 

aparèixer un important moviment revisionista, generalitzat a totes les ciències socials, 

que feren revisar les teories clàssiques de molts de temes, entre ells el de les migracions. 

A partir d 'aquesta dècada, s ' incrementà substancialment la producció científica sobre el 

fenomen migratori. La revisió de les teories clàssiques es va realitzar des de diferents 

perspectives i des de distintes escales d'observació, donant lloc a una multiplicitat de 

teories des de les quals s 'abordaran les migracions. Aquestes teories es poden classificar 

en dos grans grups, segons la seva escala d'estudi. a) Les teories macroeconòmiques 

aborden els estudis de les migracions des de la utilització de variables agregades i 

focalitzant marcs amplis, tant geogràfics com temporals. b) Les microeconòmiques 

redueixen l 'escala d'anàlisi per tal d 'apropar-se al procés des de la decisió d 'emigrar i 

l ' individu protagonista. Totes dues anàlisis no són excloents, sinó que responen a 

diferents preguntes i ofereixen diferents respostes a l 'estudi del fenomen. 

La presència espanyola a França presenta una bibliografia escassa i molt desigual, tant a 

França com a Espanya. A França existeixen molts treballs sobre l'exili de 1939, però no 
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sobre els espanyols—una de les seves colònies més nombroses. N o existeix una tradició 

d'estudis migratoris a França, fet que s'explicaria en part per les seves polítiques 

d'assimilació cap a l 'emigrant. Els estudis migratoris a França són relativament nous, 

centrats en la immigració magrebí, que sovint es considera més problemàtica envers la 

seva integració i de convivència. Els immigrants d 'origen europeu han estat considerats 

més assimilats. Això explicaria un dels motius de la seva manca d'interès. Aquest fet ha 

estat criticat en articles publicats en els darrers quinze anys, on investigadors francesos 

destaquen la necessitat d'aprofundir en les immigracions econòmiques, sobretot 

l 'espanyola . 

Pel que fa al cas espanyol, fins a un període recent, els sociòlegs i historiadors han 

estudiat més les migracions dirigides a ultramar, que no pas les europees. Més enllà 

d 'algunes publicacions redactades per funcionaris franquistes encarregats d 'assumptes 

migratoris, el primer treball fou el de Javier Rubio l 'any 1974, la qual analitza les 

emigracions econòmiques al llarg del segle i també les derivades de la derrota 

republicana de 1939. L 'al t re text clàssic, escrit aquest a França, és l 'obra de Guy 

Hermet 4 , molt en la línia del treball de Javier Rubio. A partir de principi dels anys 

noranta, diferents historiadors reprengueren aquesta temàtica 5 . 

En aquest punt hem de diferenciar dos tipus de bibliografia: la dedicada a l 'emigració 

política de l 'exili, i l 'econòmica. Farem dues pinzellades sobre la bibliografia més 

generalista sobre l 'exili espanyol. Destacar el treball de Genevieve Dreyfus, on treballa 

sistemàticament aquest exili, tot estudiant la seva integració i posterior evolució en el 

grup d 'emigrants econòmics, a causa de la seva llarga estància en el pa ís . 6 La manca de 

tradició sobre l 'estudi de l 'exili s 'ha d 'entendre per mor del control polític del règim 

franquista pel que fa al tema. Les primeres publicacions sobre l 'exili republicà 

començaren a aparèixer en els anys seixanta, en forma de memòries i testimonis sobre 

l 'experiència de l 'exili. El llarg viatge, de Jorge Semprún —publicat en francès a 
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l 'editorial Gallimard l 'any 1963 i prohibit pel règim franquista—, n 'és un bon exemple. 

Una fita important també és la creació d 'una editorial formada pels propis exiliats — 

Ediciones Ruedo Ibérico—. Els primers estudis històrics no varen aparèixer fins a la 

dècada dels setanta, i la seva publicació va coincidir aproximadament amb la fi del 

franquisme. Un exemple, publicat fora de les nostres fronteres, és l 'obra de Louis 

Stein , Mas allà de la muerte y el exilio. Los republicanos espanoles en Francia, 

editada per la Universitat de Harvard l 'any 1979. A Espanya hem d'esperar fins els 

darrers anys dels vuitanta per veure organitzats debats universitaris sobre el tema. Així, 

començaren a aparèixer diverses publicacions: Éxodos, recopilació de testimonis sobre 

l 'exili republicà a França de 1939 a 1945; Plages d'exil, centrada en l 'estudi de les 

activitats d'edició, educació i cultura dutes a terme en els camps de concentració, i les 

Français et la guerre d'Espagne, en què diversos estudis analitzen l 'acollida dispensada 

als refugiats i els sistemes de representació organitzats, tant per part francesa, com per 

part dels exiliats. L 'obra d 'Emile Temime 8 , des de França, abordà per primer cop i des 

d 'una perspectiva general, l 'estudi de la integració dels refugiats republicans. Com ja 

hem assenyalat, aquest autor incidia en la necessitat d 'ampliar els estudis sobre la 

temàtica. D 'aquest impuls es va intensificar les publicacions a França i Espanya, i es 

realitzaran treballs a l 'àmbit universitari. Hi ha iniciatives interessants, com la 

constituïda l 'any 1995, el Centre d'Etudes et de rechercher sur les Migrations 

Ibèriques, amb un desig clar: ajudar a circular millor la informació a l 'àmbit de la 

investigació, i intentar de contribuir a la conservació d 'arxius i documents diversos 

relatius als exilis i les migracions ibèriques. 

Existeix poca bibliografia sobre aquests exiliats balears a França. Podem assenyalar 

l 'obra de Massot i Muntaner, De la guerra i de l'exili. Mallorca. Monserrat, França, 

Mèxic (1936-1975) 9, en què es revisa part d 'aquest exili. David Ginard Ferón, que 

treballà temes dedicats al moviment obrer de les Illes durant la Guerra Civil, també 

publicà treballs sobre l 'exili posterior. Manel Santana Morro i Antoni Mar imon Riutort 

publicaren — a la col·lecció els camins de la Quimera— el llibre titulat Les emigracions 

7 Stein, L. (1983). Mas allà de la muerte y del exilio: Los republicanos espanoles en Francia, 1939-1955. 
Barcelona: Plaza i Janes 
8 Temime, E. : Op. Cit. 2 
9 Massot i Muntaner, J. (2000). De la guerrra i de l'exili. Mallorca. Monserrat, França, Mèxic. (1936¬ 
1975). Ed. Biblioteca Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
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forçades del Franquisme. Refugiats i exiliats de les Illes Balears a causa de la Guerra 

Civil del 1936-1939 i la postguerra10. De les pàgines 26 a les 36 s'estudia el cas concret 

de França. En la mateixa línia, durant el mes de novembre de l 'any 2009 es realitzà a 

Palma unes Jornades d'Estudi dedicades al tema, L'exili republicà: Política i cultura, 

organitzades pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca. Les 

actes d 'aquestes jornades foren publicades l 'any 2011 . En aquestes jornades es va voler 

establir un espai de debat interdisciplinari entorn de l ' impacte polític, social i cultural de 

l 'emigració dels derrotats de la Guerra Civil de 1936-39. 

Ens havíem proposat no desviar-nos del nostre tema principal, l 'emigració balear a 

França. Però hem cregut necessari fer dues pinzellades abans. La primera sobre l 'exili; 

la segona sobre els actuals treballs publicats pel grup d'estudi sobre les migracions de la 

Fundació 1 de M a y o 1 1 , que ha revitalitzat no tan sols el tema de les migracions 

econòmiques a França, sinó també l 'associacionisme a Europa dels espanyols, tal com 

analitzarem en el punt corresponent. 

Les investigacions més recents han estat possible, en gran mesura, per l 'obertura l 'any 

1995 del Centro de Documentación de la Emigración Espanola, patrocinat per la citada 

fundació. Sense oblidar-nos dels estudis més locals que han aparegut al llarg de la 

nostra geografia en aquests anys, aquestes s 'han centrat sobretot en l 'emigració a partir 

de la dècada dels anys cinquanta, però també ha aportat treballs d 'etapes anteriors força 

interessants. 

L'estudi de les polítiques migratòries, —tant l 'espanyola com la francesa—, han estat 

estudiats a la tesi doctoral de María José Fernàndez Vicente; investigadora que ha 

publicat diferents articles sobre aquests temes . Les seves investigacions, centrades en 

arxius i entrevistes, afirmen que la gran majoria dels emigrats a França a partir dels anys 

12 
cinquanta no empraren els sistemes proporcionats per l 'administració franquista . 
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El paper de la dona ha estat treballat en diferents articles per Ana Fernández Asperilla, 

basats en fonts oficials i entrevistes. José Babiano també treballá temes sobre 

13 

emigrac ió 1 3 , peró els seus estudis estan més enfocats als estudis sobre associacionisme. 

Els treballs de Michéle Tr iba la t 1 4 sobre la preséncia demográfica espanyola són 

imprescindibles. El tema de l 'envelliment dels emigrants a Franca o el seu retorn a 

Espanya está comencant a donar treballs forca interessants, com el de Marie-Claude 

M u ñ o z 1 5 , o els de Rose Doroux 1 6 . Moltes són les referéncies que no citem, centrant-nos 

a donar una visió molt general del tema, —necessária per a la nostra análisi—, peró 

sense voler aprofundir-hi més pel fet de no considerar-lo part del nostre estudi. Si es vol 

aprofundir més en aquest tema, citar un darrer article, en qué es treballa ámpliament 

l 'estat de la qüestió, realitzat per Natacha Lillo, amb una molt bona aproximació a la 

bibliografia existent, pel que fa a l 'emigració espanyola a Franca. 

2.3. Análisi bibliográfica de l'emigració balear a Franca 

Val a dir que no existeix una bibliografia molt ámplia en el cas de l 'emigració balear a 

Franca, ben al contrari del que succeeix en el cas americá i algeriá, —aquesta última, 

colönia francesa fins a l 'any 1962—. De l 'ámplia bibliografia existent del cas americá i 

algeriá destacarem les actes del Congrés Internacional celebrat a Palma l 'any 1992, 
1 7 

envers les Illes Balears i América , el llibre de Joan Buades sobre l 'Emigració Balear a 

Babiano Mora, J., i Farré, S. (2002). La emigración española en Europa durante los años sesenta: 
francia y suiza como países de acogida. Historia social n. 42. 81-98. 

1 4 Tribalat, M. (2008). Effets démographiques de l'immigration étrangére. éléments de comparaison 
européenne. Futuribles N. 343 41-59. 
1 5 Muñoz, M. (2000). Los inmigrantes españoles jubilados en francia: Entre integración y vulnerabilidad 
social. Dins U. Martínez Veiga (Ed.), Situaciones de exclusión de los emigrantes españoles ancianos en 
europa (1st ed., pp. 51-98). Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia. 
51-98. 
1 6 Duroux, R. (2002). La emigración a Francia (segunda mitad del siglo XX). Unas reflexiones sobre 
retornos y reintegraciones. Hispania: Revista Española De Historia, 62(211), 577-595. 
1 7 Piña Homs, R. [Coord.](1992). Congrés Internacional d'Estudis Histories Les Illes Balears i América, 
Volum III. Palma: Institut d'Estudis Baleárics 
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1 8 

Ultramar l 'any 2009 o els diferents treballs de Sebastiá Serra sobre emigració i 

immigrac ió 1 9 . 

Segons aquest darrer treball, els focus de recepció d 'emigrants balears foren els paisos 

sud-americans, Algéria i Franca. Peró el cas francés fou el menys estudiats dels tres. A 
20 

l 'article de Vives i Borrá (1999) , fan referéncia al cas francés, peró relacionat amb 

Algéria, molt més estudiat. D 'aquest últim cas hi ha una bibliografia més extensa, 
2 1 

sobretot pel cas dels menorquins, amb el treball de Marta Marfany 2 1 , o més recentment 
2 2 

d'Antoni M a r i m ó n 2 2 . 

En els anys vuitanta, Robert Ferras publicá a Montpeller l 'article titulat "Des Baléares 

ver le Bas-Laguedoc. Un aspect de la migration des Majorquins avant la premiére 

guerre mondiale", dins Majorque, Languedoc et Roussillon de l'Antiquité á nos jours, 

una obra editada per la Universitat Paul Valéry. Peró el primer llibre en qué es tracta el 

tema de l 'emigració mallorquina a Franca és l 'escrit per Antoni Vicens Castanyer, a 

"Sollerics a Franga. Passions i quimeres 1870-1940", editat per El Tall l 'any 1993. En 

aquest treball s 'endinsa en els motius de l 'emigració sollerica al nostre país veí. Per 

aquesta recerca utilitzá — a més de testimonis orals—, el setmanari Sóller, fundat l 'any 

1885, i la Voz de Sóller, de l 'any 1924 al 1937. El doble mérit d 'aquesta obra, tal com 
2 3 

assenyala Joan Buades Crespí és el de ser el primer estudi de l 'emigració sollerica a 

Franca, perö també el primer treball, insölit dins el panorama bibliográfic de l 'emigració 

balear, amb un enfocament cultural, adrecat a demostrar el canvi de mentalitat 

experimentat per la comunitat emigrant. El mateix autor, — d e temática semblant—, 

realitzá dos estudis. Un sobre la figura de Jeroni Frontera, matemátic, publicat l 'any 

1995 per El Tall. El segon, "Emigración y capital: circuitos de financiación de la 

Buades Crespí, J. (2009). Lemigració balear a ultramar. Palma: Documenta Balear. 
19 

Serra Busquets, S. (2005). Les Illes Balears de l'emigració a la immigració des de la perspectiva 
histórica. dins S. Serra Busquets, i J. Pons Bosch (Eds.), Histöria de la immigració de l'Estat espanyols a 
les Illes Balears, Palma: Universitat de les Illes Balears. 
2 0 Andreu Vives, J., i Borrás Reynés, J. (1999). L'emigració balear cap a Algéria als anys vint apartir de la 
font movimiento de buques y pasajeros: Analogies i diferencies amb altres processos coetanis : Al cas 
francés i americá, dins Antonio Marimón, Sebastiá Serra [Coord.]. Jornades d'Estudis Histórics Locals 
"Els anys vint a les Balears". Institut d'EstudisBaleárics. Palma. 

2 1 Marfany i Simó, M. (2002). Els menorquins d'Algéria (1st ed.) Abadia de Montserrat. 
2 2 

Marimon Riutort, A. (2013). El sur también existe: Las relaciones migratorias entre las Islas Baleares y 
la Argelia francesa (1830-1962). Pasado y Memoria: Revista De Historia Contemporánea, (12), 55-78. 
2 3 Buades Crespí, J. (2011, 3 de febrer). Bibliografia dels emigrants mallorquins a l'exterior. Recuperat el 
14 de marc de 2014 en http://www.balearexterior.com 

http://www.balearexterior.com
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industria de Sóller y su coyuntura en el período 1939-1945", publicat a Trabajos de 

Geografia, a Palma l 'any 1982. 

Dos llibres autobiográfics, escrits per Michel Bernat Cardell Calafat, un emigrant 

andritxol a Franja, aporten una visió interessant de com varen viure en primera persona 

aquesta emigració. Els dos llibres són "Mi libro. Del valle de los naranjos al de los 

manzanos", i "Detrás de los años. Del valle de los manzanos al de los naranjos". 

De carácter més divulgatiu, l 'escriptor Miquel Ferrá publicá el llibre "Sollerics arreu 

del món", l 'any 1992, dins la co l l ecc ió "Imatges d'ahir", editat per Miguel Font a 

Palma. El mateix any es féu la lectura a la Universitat de París X Nanterre la "Memoire 

de Maitrise d'espagnoF d 'Anita Gómez Arbona titulada "L'emigration mallorquins 

vers la France de 1880-1940. Un cas: Sóller". La historiadora sollerica Catalina Bernat 

Joy publicá l 'any 1999 el llibre "L'Anhel de tornar a Sóller. Emigrants: canvi social i 

progrés economic", publicat a l 'editorial El Gall Editor. L'estudi de l 'emigració de 

Lloseta publicat amb el títol La construcció d'un poble. Lloseta i les migracions durant 

el segle XX,, d 'Edicions Cort, d 'Andreu Bibiloni, dedicá un interessant apartat a 

l 'emigració a Franja. Per la seva banda, Antonia Serrano i Darder publicá dins Plecs de 

Cultura Popular III. L'emigració", a la revista "Miramar", l 'article titulat 

"Valldemossins que emigraren aFranga i els seus descendents". 

També la lingüística ha realitzat treballs relacionats, com Jaume Corbera Pou i Brauli 

Montoya Abat: "L 'efecte retorn dels antics emigrants mallorquins a Franga sobre el 

parlar de l'Arracó", a la revista Randa, número 4 1 , l 'any 1998. Dels mateixos autors i 

mateixa temática és l 'article "Gallicismes a la Vall de Sóller", publicat també a la 

revista Randa, número12. També podem trobar l 'article "Els usos lingüístics en la parla 

24 
de la Vall de Sóller" de Laia Ramis Escanelles . 

N o será fins a l 'octubre de l 'any 2007 en qué trobarem un cicle de conferéncies 

específic que tractará el tema de les relacions entre les Illes Balears i Franja, patrocinat 

2 4 Ramis, L. (2013) Els usos lingüísticos de la parla de Sóller. Recuperat el 20 de febrer de 2014, a 
http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/curs/2013/lramis.pdf 

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/curs/2013/lramis.pdf
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Quetglas, A. (2008a). "Conseqüéncies culturals i socials de l'emigració a Franja". Cercles. Revista 
d'historia cultural, núm. 11, gener 2008, pp.123-139 

per la Fundació Llorenj Villalonga. D'aquestes conferéncies es publicá el llibre 

d'Isabelle Beshogtton "Illes Balears i Franga: traces i intercanvis", editat per la Casa 

Museu Llorenj Villalonga, l 'any 2008. De temátiques diverses, des de la literatura a la 

história, destaca l 'article d 'Antoni Marimon Riutort, titulat "L'emigració mallorquina a 

Franga fins al 1920". 

L'historiador Antoni Quetglas també ha treballat el tema de l 'emigració sollerica a 

Franja en els seus estudis. La seva tesi doctoral, "L'impacte social dels moviments 

migratoris de la vall de Sóller entre 1830 i 1936", estudiá el cas francés, del qual 

assenyala que el 6 0 % dels més de 9.000 sollerics que emigraren en aquest període, ho 

feren a Franja. Destacarem el seu article "Conseqüéncies culturals i socials de 

l'emigració a Franga"25, publicat a la revista Cercles d'historia cultural, en qué 

treballa específicament el cas francés. 

Tres llibres recents completen, — d e moment—, aquest estat de la qüestió. Dos han estat 

publicats en la série "Els camins de la quimera", patrocinats pel Govern Balear. El 

primer és "Instants i instantánies dels restaurants dels emigrants de S'Arracó a 

Franga", de Miquel Ferragut Pujol. En aquest es mostra una recopilació de fotografies 

de restaurants regentats per arraconers a Franja, no posteriors a l 'any 1910. El segon, 

que porta per títol 'Emigració dels campaneters a Europa", de Damiá Ferrá-Ponj , 

analitza mitjanjant fonts orals i escrites com es va produir l 'emigració dels habitants a 

Europa al llarg del segle XX. Tot dos han estat publicats per la Fundació Balears a 

l 'Exterior. El tercer, també de Miquel Ferragut Pujol, "Vitrines de s'Arracó a Franga", 

és un altre recull fotográfic de tendes de queviures d'arraconers a Franja al llarg de la 

primera meitat del segle XX. Próximament publicará un tercer volum, dedicat als 

mariners de s 'Arracó. També de la zona d 'Andratx trobem l'article "Notes sobre 

l'emigració andritxola a Franga, 1920-1939", presentat a les II Jornades d'Estudis 

Locals d'Andratx per Joan Miquel Álvarez i Jerónia Riutort Riera, l 'any 2007. 
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Com podem observar, l 'estudi del cas de l 'emigració balear a Franca es treballá 

básicament des del darrer quart del segle XIX, fins a l 'inici de la Guerra Civil 

espanyola. 

El nostre treball busca ampliar aquesta visió amb l 'estudi a partir de la década dels anys 

cinquanta; moment de la reactivació dels fluxos migratoris espanyols dirigits a Europa. 

Com en el cas del treball d 'Antoni Vicens Castanyer, disposem d 'una font escrita, en el 

nostre cas la publicació objecte del nostre estudi, París-Baleares. Aquest cas es concreta 

amb la meva Memöria d ' investigació "París-Baleares, Organ de difusió de l'associació 

Les Cadets de Majorque 1954-1965", presentada per l 'autora d 'aquestes línies a la 

Universitat de les Illes Balears l 'any 2006, a més de diferents articles publicats en els 

darrers deu anys per la mateixa autora. 

2.4. L'estat de la qüestió de l'associacionisme espanyol a Franca 

El segon eix del treball presentat és l'associacionisme, en aquest cas, el dut a terme pels 

emigrants. Aquí l 'associacionisme s'ha d 'entendre com un mitjá per aconseguir una 

adaptació a un nou medi hostil per part de l 'emigrant en terra aliena. Fins i tot hi ha 

autors que consideren que la tendéncia associativa és major entre els emigrants, que no 

pas entre els residents al mateix país. Aquest fet s 'explicaria per la ruptura amb l 'entorn 

conegut, amb els costums i amb les xarxes de socialització i subordinació en les que 

quals l 'emigrant ha estat vivint al llarg de la seva vida. Aquest fet és més evident en el 

cas que ens ocupa, j a que durant la dictadura franquista el dret d 'associació estava 

prohibit dins el país. 

L'aparició de l 'associació Les Cadets de Majorque s 'ha d 'emmarcar dins la reactivació 

dels fluxos migratoris espanyols cap a Europa dels anys cinquanta, que varen 

representar per a l 'administració franquista una mena de válvula d 'escapament per tal 

d'alliberar tensions en un mercat de treball incapac d'absorbir els excedents de má 

d 'obra agrícola; fet que comenca a asfixiar al régim en els anys cinquanta. Per aquest 

motiu, es pot afirmar que el franquisme va elaborar un discurs propiciatori per a 

l 'emigració exterior. Si fins als anys trenta l 'Administració espanyola considerava 
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Babiano, J. (1998) El asociacionismo como estrategia cultural: los emigrantes españoles en Francia 
(1956-1974). Recuperat 26 de gener de 2014, a http://www2.1mayo.ccoo.es/ 
27 

Babiano Mora, J. (2002). Emigración, identidad y vida asociativa: Los españoles en la Francia de los 
años sesenta. Hispania: Revista Española De Historia, 62(211), 561-575. 
2 8 

Babiano, J., Fernández Asperilla, A. [Coord]. (2009). La patria en la maleta: Historia social de la 
emigración española a Europa. Madrid: Fundación Primero de Mayo. 
2 9 

Babiano Mora, J., i Fernández Asperilla, A. I. (2003). En manos de los tratantes de seres humanos 
(notas sobre la emigración irregular durante el franquismo). Historia Contemporánea, (26), 35-56. 
3 0 Babiano Mora, J., i Fernández Asperilla, A. I. (2006). Algo más que trabajo, algo más que ahorro: 
Emigración española a Europa, acción colectiva y protesta político social. De la España que emigra a la 
España que acoge (1st ed., pp. 351-364) Fundación Francisco Largo Caballero. 
3 1 Babiano Mora, J., i Fernández Asperilla, A. I. (2003). Elementos del proceso de la emigración española 
de los años sesenta: La voz de un pasado reciente. Gaceta Sindical: Reflexión y Debate, (3), 279-294. 

l 'emigració com una alternativa negativa, prohibida a la década dels quaranta, els anys 

cinquanta, en canvi, canviaren la seva percepció i comenjá a representar un fet positiu. 

En un intent de controlar aquesta emigració, de mantenir els l lajos afectius amb els 

emigrats i assegurar-se l 'arribada de les remeses, tan necessáries en un país molt 

empobrit, es fomentá la creació d 'un associacionisme de carácter étnic. S'asseguraven, 

així, la no captació d 'aquest capital humá per part de les associacions de carácter polític, 

creades pels exiliats del 39. Per aquest motiu el régim franquista assumí una més de les 

seves incongruéncies: fomentar a l 'estranger un moviment associacionista, molt més 

limitat a l ' interior de les seves fronteres. 

En l'actualitat, el grup de treball format per José Babiano i Ana Fernández, dins la 

fundació 1 de Mayo, treballa activament aquesta temática, promovent la investigació, la 

realització de congressos i la publicació dels resultats de les mateixes. Els investigadors 

del CDEE han proposat diverses análisis i han abordat aquesta qüestió ámpliament des 

de l 'any 1998 2 6 . En els seus treballs, José Babiano presenta el fenomen associatiu com 

un recurs de socialització entre compatriotes, els quals compartien el seu anhel per 

retornar a la pátria, la qual cosa frená la integració dins la societat francesa de la primera 

27 

generació d 'emigrants . Aquesta premissa, —tal com exposarem al llarg d 'aquest 

treball—, no es pot aplicar als balears emigrats. Els seus estudis s 'han centrat en la 
28 29 

correlació entre emigració i associacionisme , l 'emigració irregular , l ' interés del 
30 

govern franquista per les remeses i el re torn 3 0 , etcétera, moltes vegades utilitzant la 
3 1 

história o ra l 3 1 . 

N o podem deixar d'assenyalar que també existí un associacionisme de carácter polític, 

no acceptat per les autoritats franquistes. La relació dels emigrants amb el sindicalisme 

http://www2.1mayo.ccoo.es/
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3 2 

social ha estat també estudiat en els darrers anys, amb els treballs de Bruno V a r g a s 3 2 i 
3 3 

David Khan . Aquesta temática, —l 'es tudi de l 'associacionisme polític a Europa—, 

está sent estudiada per Elisabeth Ripoll G i l 3 4 , doctoranda de la Universitat de les Illes 

Balears. 

La revista Historia Social, publicada per la UNED-Universi tat de Valéncia, dedicá el 

seu número 70, publicat l 'any 2011 , al tema associatiu a l 'estranger. Es titulá "Patrias 

lejos de casa: el asociacionismo emigrante español, siglos XIX-XX", amb articles de 

Xosé Manuel N ú ñ e z 3 5 , José C. M o y a 3 6 , Ana Isabel Fernández Asper i l l a 3 7 , Natacha 

38 

L i l l o 3 8 , d 'entre els més destacats. Els dos darrers, centrats en el cas francés. Aquesta 

publicació mostra l ' interés que aquest tema ha suscitat en els darrers anys dins la 

historiografia espanyola. 

2.5 Análisis bibliográfic sobre l'associacionisme balear 

Des de la década dels vuitanta, el tema de l 'associacionisme a les Illes ha estat treballat 

sobretot pels membres del Grup d'Estudis de la Cultura, la societat i la política de les 

Illes Balears, a més de treballs realitzats per altres investigadors, la majoria dins el marc 

de les diferents jornades locals realitzats en els pobles de les Illes. Aquesta tasca es va 

recollir en un llibre publicat per l 'Institut d 'Estudis Baleárics l 'any 2001 , fruit de les 

jornades realitzades l 'any anterior titulades El moviment associatiu de les Illes, amb un 

total de cinquanta articles, entre ponéncies i comunicacions. 

3 2 Vargas, B. (2010). Crónica oral de una emigración: UGT y los trabajadores españoles en Francia, 
bélgica, holanda, alemania y suiza (1956-1976). Dins El sindicalismo socialista español: Aproximación 
oral a la historia de UGT (1931-1975) (1st ed., pp. 246-279) Fundación Francisco Largo Caballero. 
3 3 Kahn, D., i Vargas, B. (2012). Aproximación a la militancia sindical de los españoles en Francia. caso 
de la CGT y de la CFDT (1956-1973). Dins Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones 
sindicales europeas, 1960-1994 (1st ed., pp. 34-81) Fundación Francisco Largo Caballero. 
3 4 Ripoll Gil, E. (2013). Nuevas perspectives en el estudio de la emigración española a Europa durante el 
franquismo. Un estado de la cuestión. Ammentu. Bollettino Storico, Archivistico e Consolare Del 
Mediterraneo (ABSAC), 3. 
3 5 Núñez Seixas, X. M. (2011). Patrias lejos de casa: El asociacionismo emigrantes español, siglos XIX-
X X : Presentación. Historia Social, (70), 3-7. 
3 6 Moya, J. C. (2011). Las asociaciones de inmigrantes: En búsqueda de pautas históricas globales. 
Historia Social, (70), 9-41. 
3 7 Fernández Asperilla, A. I. (2011). El asociacionismo de los emigrantes españoles en Europa: Rupturas 
y continuidades. Historia Social, (70), 135-153. 
3 8 Lillo, N. (2011). El asociacionismo español y los exiliados republicanos en Francia: Entre el activismo 
y la respuesta del estado franquista (1945-1975). Historia Social, (70), 175-191. 
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Peró fou en un altre congrés on apareixeran els primers treballs específics sobre les 

associacions balears a l 'estranger, dins el Congrés internacional Les Illes Balears i 

América, l 'any 1992. En aquest Congrés, Joan Buades presentá la comunicació 

39 

"L'emigració balear a l'Uruguai en els segles XIXi XX. El moviment associatiu" , 

comencant un seguit d'articles que apareixeran a diferents publ icac ions 4 0 en anys 

posteriors. Aquest autor treballá també aquest tema amb Maria Antónia Manresa i 

Margalida M a s 4 1 , que també estudien la temát ica 4 2 . Aquests autors, amb la col-laboració 

del professor Antoni Marimon, publicaren l 'obra més completa sobre el tema fins avui 

dia, "E l moviment associatiu balear a l'exterior", dins la col-lecció Els camins de la 

Quimera, l 'any 2001 . En aquest llibre es presentá una evolució del moviment associatiu 

a l 'exterior, amb una bona relació d'associacions i análisi detallada de les seves 

publicacions. S'estudiá principalment el cas americá, perö també a altres indrets de la 

península. En aquest treball també s'assenyala l 'aparició d 'una associació balear a 

Berlín l 'any 1997, peró no apareix esmentat el nostre objecte d ' es tud i 4 3 . Amb aquesta 

tesi doctoral tractarem de demostrar que l 'associació balear creada a Franca l 'any 1954, 

objecte de l 'estudi, esmena l 'afirmació anterior. 

L'objecte d'estudi i font principal, la publicació París-Baleares, no és un cas 

excepcional en el món associatiu balear. En el llibre "El moviment associatiu a 

l'exterior" , abans referit, apareix un llistat de més de catorze publicacions, totes 

d'associacions d 'emigrants americanes. El primer article que tracta específicament el 

tema de les publicacions periódiques dels emigrants fou presentat per Sebastiá Serra a 

les IV Jornades d'estudis Catalano-Americans, l 'any 1992 4 4 . El mateix any, Margalida 

Buades Crespí, J. (1992). L'emigració balear a l'uruguai en els segles XIX i XX. el moviment 
associatiu. Dins Roman Piña [Coord.]. Congrés internacional d'Estudis histórics. les Illes Balears i 
América. vol. III . Palma: Institut d'Estudis Baleárics. 
4 0 Buades Crespí, J. (1993). Els valldemossins i la vida associativa balear a l'uruguai. Plecs De Cultura 
Popular III. L'Emigració. Miramar, 14 
4 1 Manresa, M. A., i Mas, M. (1994). Una aproximació a la vida associativa dels illencs a hispano 
América. Illes Blaves, Num. 2 
4 2 No intentem ser exhaustius en aquest punt, citant algunes obres destacades dels diferents autors. 
Considerem que aquestes es troben de manera extensa a la bibliografia d'aquest treball. 
4 3 Buades Crespí, J., Manresa, M. A., i Mas, M. (2001). El moviment associatiu balear a l'exterior. 
L'emigració de les Illes Balears a ultramar. (Els camins de la Quimera ed.). Palma: Conselleria de 
Presidéncia del Govern Balear. 
4 4 Serra Busquets, S. (1992). Les publicacions periódiques i la vida associativa dels emigrants de les Illes 
Balears a l'Argentina. Dins Comissió America i Catalunya. (Ed.), IV jornades d'estudis catalano-
americans, Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
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Mas i Maria Antonia Manresa publicaren un article sobre El Balear, text d 'emigrants 

illencs a Argent ina 4 5 . Un altre enfocament relacionat són els articles que estudien les 

publicacions periódiques illenques com a font d'estudi de l 'emigració a ultramar, 

sobretot fet a través del setmanari Sóller46. 

2.6. L'estat de la qüestió i bibliográfic sobre la Premsa Forana 

El tercer gran eix d 'aquesta investigació és la premsa forana, la modalitat mallorquina 

de la premsa local que —com a grup de publicacions nombroses i diverses— esdevé un 

fenomen periodístic i cultural ben singular i característic de Mallorca, només 

comparable possiblement a la premsa comarcal de Catalunya i el País Valenciá. 

La premsa a la Part forana47 de Mallorca fou present des del darrer quart del segle XIX 

i durant tot el segle XX. Sovint va sorgir des del teixit civil amb l 'objectiu de mostrar la 

realitat local dels pobles on s'editava, omplint així un buit informatiu que la premsa 

ciutadana no cobria. Aquesta especial situació comunicativa s'explica per la 

configuració geográfica-espacial de Mallorca —i també Menorca— que féu que els 

mitjans de comunicació mostressin d'antuvi el seu interés cap a notícies referides a la 

capital de l'illa, davant el fet que la ciutat de Palma aglutinés el monopoli d 'un conjunt 
4 8 

de serveis i activitats que la fan ser el centre d 'atenció informativa . 

Per a contextualitzar aquest fenomen, ens guiarem per la cronologia efectuada per Rafel 

Puigserver, doctorant de la Universitat de les Illes Balears, el qual estudia aquest 

fenomen. Segons la seva classificació 4 9 , podem establir quatre fases en el seu 

desenvolupament: 

Manresa, M. A., i Mas, M. (1992). El balear: Publicació dels emigrants illencs a l'Argentina. Dins 
Román Piña [Coord.]. Congrés internacional d'estudis histdrics. "les Illes Balears i América" vol. III . 
Palma: Institut d'Estudis Baleárics 
4 6 Vicens Castanyer, A. (1994). El setmanari Sóller i l'emigració. Illes Blaves, 2 
4 7 L'expressió Part forana és un neologisme habitual a Mallorca que s'utilitza per a referir-se a alló 
polític, cultural, lingüístic o social no circumscrit a la ciutat de Palma i a la seva área metropolitana. 
4 8 Tot i que amb certs matisos, podem afirmar que la situació no ha canviat gaire en el que portem de 

4s9egle XXI 
4 9 Puigserver, R. (2011). La premsa Forana de Mallorca. Revista Temps de comunicar. Monográfic 
Prensa Forana. Recuperat el 25 d'abril de 2014, a http://www.cesag.org/ 

http://www.cesag.org/
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a) La primera fase s'iniciá en el darrer tere del segle XIX i fou interrompuda per la 

Guerra Civil. Va tenir el seu máxim esplendor durant la Segona República, 

sobretot per l 'aparició de publicacions de carácter polític. Es tracta de 

publicacions «históriques» com el setmanari Sóller (1885) o Felanitx (1935). 

b) Una segona etapa de la premsa forana s'iniciá a partir de la segona meitat de 

segle, com és el cas de la revista Bona Pau de Montui'ri (1952), Perlas y Cuevas 

de Manacor i Bellpuig d 'Artá, ambdues de l 'any 1960. 

c) La tercera fase la podem situar en els anys setanta i vuitanta, quan la premsa 

forana va assolir el seu «boom», sobretot grácies a la fi del franquisme i 

l 'arribada de la democrácia. Algunes d'aquestes revistes a destacar són Dijous 

(Inca), Coa Negra (Santa María del camí), Es saig (Algaida), Llucmajor de pinte 

en ample, Pdrtula (Pórtol, Marratxí), Flor de card (Sant Llorenj des Cardassar), 

7 Setmanari (Manacor), entre d'altres. 

d) Una darrera fase, que encara continua són aquelles publicacions que han sorgit 

ja a finals dels vuitanta i principis dels noranta, com és el cas d' Udol (Llubí), 

Cent per cent (Manacor) . . . algunes de les quals presenten una major 

professionalització. 

La premsa forana es caracteritzá, de sempre, per ser uns mitjans poc professionalitzats, 

per l'heterogenei'tat en la periodicitat de les publicacions (ens trobem des de setmanaris 

passant a publicacions mensuals, bimestrals i trimestrals), així com pel seu ámbit de 

difusió, resultat d 'un gran voluntarisme, poc especialitzat, en un exercici altruista fet per 

persones no professionals del periodisme. 

Com veurem, la publicació París-Baleares, butlletí de notícies d 'una associació, no 

complia els mateixos requisits per afegir-se a aquest grup, evidentment, peró sí que 

compartia moltes de les seves característiques. Com a periódic editat per una associació 

sense finalitat lucrativa, arrelada a una collect ivi tat , s'adherí a principis dels anys 

vuitanta a aquest grup en un intent de salvar la publicació, asfixiada per greus 

problemes económics. tal com analitzarem en el nostre treball més endavant. 

La premsa forana mallorquina es fundá com associació l 'any 1978. El llibre de Miquel 

Company i Florit, "L 'Associació de Premsa Forana de Mallorca 1978-1995: 17 anys de 
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premsa local" 50, publicat l 'any 1995, fou un catáleg de les diferents publicacions 

existents fins aquell any. A les XII Jornades d'Estudis Locals, l 'any 1994, titulat "La 

premsa, la radio i la televisió des d'una perspectiva histórica", apareixeran un bon 

grapat d'articles dedicats tant a l 'associació com a conjunt, com a publicacions 

específiques. Aquest congrés tingué la seva continuació en diferents congressos i 

seminaris d'historiadors de la comunicació. Destaquem les actes del V Encontre 

d'Historiadors de la Comunicación celebrat a Palma l 'octubre de 2001 . D 'aquest 

congrés es publicá dos volums, "La comunicació audiovisual en la história", subtitulat 

"Aportacions de la comunicació a la comprensió i construcció de la história del segle 

XX."51 El treball en aquest camp ha estat fructífer als darrers anys, i destaquem el darrer 
52 

volum publicat, "Els estudis i la premsa local en el segle XXI, Volum I" , de l 'Institut 

d 'Estudis Baleárics, 2009. Dins aquest volum apareixeran estudis específics de 

publicacions locals, com "25 anys de Cap Vermell, La revista Lluc: una fidelitat que 

perdura, oberta al món; História de la revista de Can Picafort". El doctorand Rafel 

Puigserver está actualment estudiant l 'associació de Premsa Forana des de diferents 

aspectes, entre ells la seva influéncia en el procés democratitzador i l l e n c 5 3 . 

Tot i així, val a dir que el tema de la premsa forana ha estat treballat sobretot en articles, 

publicats en diferents revistes i llibres. 

A l 'article "La representació grafica: de cohesió social en la premsa forana de 

Mallorca "54 s 'analitzaren les seves imatges com elements que reflectien l 'existéncia de 

cohesió social durant la transició democrática. Molt interesant és també l 'article publicat 

Company Florit M., Sánchez Font G. (1995), L'associació de premsa forana de Mallorca (1978-1995). 
17 anys de premsa local. Sant Joan: Premsa Forana. 
5 1 Company Mates, A., Serra Busquets, S., Pons Bosch, J., [Coord.] (2003). V encontre dhistoriadors de 
la comunicació : Aportacions de la comunicació a la comprensió i construcció de la história del segle 
XX: La comunicació audiovisual en la história : 18,19 i 20 d'octubre de 2001. Palma. Illes Balears (1a 
ed.). Palma: Universitat de les Illes Balears. 
5 2 Company Mates, A. (Ed) (2009). Els estudis i la premsa local al segle XXI. Palma: Institut d'Estudis 
Baleárics. 
5 3 Puigserver, R.: Op. Cit 52. Un exemple és el seu article La Premsa forana de Mallorca, publicat a la 
revista digital Temps de Comunicar, del Cesag. Recuperat el 22 d'abril de 2014 a 
http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/ 
5 4 Comas Rubí, X., Motilla Salas, X., Sureda i García, B., Gené González, R., Llabrés Benejam, M., i 
Picornell Rodríguez, M. I. (2012). La representació gráfica: de cohesió social en la premsa forana de 
Mallorca. Dins XX Jornades dHistória De l'Educació : Cohesió Social i Educació. Palma: Uib 

http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/
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Amengual, B. (1987, 5 d'agost). La vella premsa forana. Balears. 
5 6 Company Florit, M. (1994). La premsa forana de Mallorca a l'actualitat: Canvi d'actitud a la fi de 1993. 
Dins S. Serra Busquets, i A. Company (Eds.), La premsa, la rádio i la televisió des d'una perspectiva 
histórica. (pp. 205-212). Palma: Institut d'Estudis Baleárics. 
5 7 Company Florit, M. (1995). La premsa forana: Estancament o renovació? Lluc: Revista De Cultura i 
d'Idees, (786), 3-5. 
5 8 Ferragut Pujol, M., i Bover, J. (2012). Vitrines de s'arracó a franga. s'Arracó. Andratx: Miquel 
Ferragut Pujol. 
5 9 Ferragut Pujol, M. (2009). Instants i instantánies dels restaurants dels emigrants de S'arracó a Franga. 
Palma: Conselleria de Presidencia. 

al diari Balears sobre aquesta materia de Bartomeu Amengua l , 5 5 en el qual analitzá la 

trajectória de la premsa forana i els seus reptes de futur. Miquel Company també ha 

treballat aquestes qüestions amb articles com "La Premsa Forana de Mallorca a 

l'actualitat: canvi d'actitud a la fi de 1993"56 o "La Premsa Forana: estancament o 
57 

renovació" , publicat a la revista Lluc. A la bibliografía d 'aquest mateix treball podem 

trobar un nombre major d'articles semblants, els quals no hem considerat afegir en 

aquest punt per no ser fonamentals per al nostre estudi. 

2.7. Análisi de les fonts 

La nostra font principal és la publicació París-Baleares, órgan de difusió de l 'associació 

Les Cadets de Majorque. Aquesta és una font primária, j a que s 'ha elaborat directament 

pels protagonistes, contemporánia als fets estudiats. Peró per a completar aquesta análisi 

ha estat necessari emprar d'altres tipus de fonts, com ara publicacions similars 

contemporánies, llibres autobiográfics, llibres de fotografies, peró sobretot, fonts orals. 

Per tal de comprendre millor les característiques de la publicació, intentant de buscar 

paral-lelismes en d'altres de similars, s 'han consultat números diversos de les 

publicacions Sóller, Alí, Miramar i la Voz arraconense. En aquestes publicacions s 'han 

contrastat informacions aparegudes a París-Baleares. Peró també s 'han estudiat 

publicacions diáries, com Diario de Mallorca, Baleares, La Vanguardia o El País, 

consultades pel mateix propósit. 

Dos llibres de fotografies, publicats per Miquel Ferragut Pujol, han proporcionat un 

material gráfic molt interessant. Són un recull d ' imatges d 'arraconers a Franea, davant 

dels seus negocis de frui tes 5 8 o dels seus restaurants 5 9 . Grácies a aquests llibres, hem 

contrastat també dades aparegudes a la publicació. 
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E n un punt anterior ens hem referit a llibres i articles publicats, basats en entrevistes a 

emigrants mallorquins a Franca. Un exemple són les entrevistes publicades a la revista 

Miramar per Antönia Serrano. Finalment, el llibre de Damiá Ferrá sobre l 'emigració de 

campaneters 6 0 , també és un recull molt interessant d'entrevistes, l 'análisi de les quals 

ens ha aportat i corroborat dades interessants. 

Seguidament, passem ara a tractar les fonts teöriques pel que fa a l 'emigració a Franca, 

amb especial émfasi al cas dels homes i dones de Balears. És el que conformará el 

pröxim capítol 3, que inicia la tercera part d 'aquesta tesi doctoral. 

6 0Ferrá Ponc, D. (2010). Emigració dels campaneters a Europa: 1871-1975. Palma: Conselleria de 
Presidéncia. 
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CAPÍTOL 3. L'EMIGRACIÓ A FRANCA: EL CAS BALEAR 

En aquest capítol s 'aborden els referents teörics pel que fa a l 'emigració balear a 

Franca, amb un esment especial al cas balear. Així, a la primera part s 'analitza la 

situació general de l 'emigració a Franca, les seves polítiques migratöries, i l 'acolliment 

dels refugiats i exiliats espanyols de 1939 arran de la Guerra Civil. E n un segon 

moment, s'analitzen les relacions hispano-franceses des de la fi de la II Guerra Mundial 

fins a 1951. Finalment, en aquest capítol s 'estudia la reactivació del corrent migratori 

espanyol a la década dels cinquanta, i l 'emigració balear a l 'exterior, en especial 

l 'emigració balear a Franca entre 1830 i 1954. 

3.1. L'emigració a Franca: el cas balear 

La história contemporánia espanyola no es pot comprendre sense el fenomen migratori, 

massiu fins a la década dels anys seixanta del segle passat. Per extensió, tampoc la 

histöria de les Illes, un poble eminentment emigrant fins a l 'arribada del turisme de 

masses en la década dels anys seixanta. 

Espanya no participá en les primeres grans onades migratóries del segle XIX. Existia 

una emigració prévia dirigida a América des del seu descobriment, peró mai fou aquesta 

migració massiva. N o fou fins a les acaballes del segle XIX quan s'incorporá als grans 

corrents migratoris, iniciats a Europa nórdica i central décades abans. El seu 

comportament fou similar als anomenats pai'sos "de nova emigració", situat a l 'est i sud 

d'Europa, grup en el qual també s'incorporá de manera tardana. Des de principis del 

segle X X fins a la I Guerra Mundial , l 'emigració exterior arribá a máxims sense 

precedents. Es tractava d 'un corrent migratori fonamentalment masculí, majoritáriament 
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jove i amb capacitat productiva. Aquest flux es dirigí sobretot cap a Sud-Amèrica, 

Algèria i, a partir de 1914, França 1 . 

França no participà d'aquests corrents migratoris atesa la seva evolució històrica 

particular. A diferència de la majoria de països europeus, presentà mancances de mà 

d 'obra en molts moments de la seva història contemporània; situació atípica en el 

context general. Aquesta singularitat s 'aguditzà conseqüència de la I Guerra Mundial , 

davant les necessitats imperioses de mà d 'obra industrial per a les indústries de material 

bèl·lic, per a les línies fèrries i pels treballs portuaris. Això va atraure una part del 

corrent migratori dirigit tradicionalment a Amèrica pel cas Espanyol. Fins i tot, 

emigrants instal·lats en terres americanes, retornaren al seu país d 'origen per marxar, 

seguidament, a terres franceses. Un cas conegut a les illes fou els andritxols cercadors 

d 'esponges a Cuba, que retornaren a principis de segle per després instal·lar-se a 

França 2 . 

Aquest focus no fou generalitzat en tot el territori espanyol, concentrant-se l 'emigració 

francesa en regions molt determinades. Una de les hipòtesis —restada de la lògica de la 

proximitat geogràfica—, és la llengua. Per a la majoria de territoris, l 'Amèrica hispana 

era molt més atractiva que França. Però pels catalanoparlants, el francès no era un 

idioma tan llunyà, facilitant la seva integració en el nostre país ve í 3 . Recordar també que 

l 'occità—llengua que en un moment de la seva història se sospità assimilable a la 

llengua catalana—, es continua parlant a molts departaments del sud francès. Ara bé : en 

el conjunt de l 'Estat espanyol, l 'emigració a França fou d'efectes més limitats que 

l 'americà. 

Com ja hem assenyalat, la necessitat de mà d 'obra fou un fet singular. Aquest 

comportament atípic francès s'explica per unes baixes taxes de natalitat, que contrasten 

significativament amb els països del seu entorn. El país gal mantingué en aquests anys 

un creixement vegetatiu inferior a la resta de països europeus. La sistèmica manca de 

Paredes Alonso, F. J. (2004). Historia Contemporànea De Espaha (Siglo XX). Barcelona: Ariel 
2 París-Baleares, n. 6. Juny 1954 
3 Isern, M. A. (1972) L'evolution d'immigration catalane en roussillon àpartir du xix siècle. Montepeller: 
Universidad Paul Valéry 
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má d'obra, propiciá una legislació migratöria molt diferent de la resta del seu entorn, 

que tendí a afavorir l 'arribada d 'emigrants als seus distints territoris. 

A tall d 'exemple, els estudis publicats pel Servei Francés d'Estadística indiquen que a la 

segona meitat del segle XVIII residien a Franca uns centenars d 'espanyols. A principi 

del segle XIX la seva preséncia era molt escassa i poc significativa. A l 'any 1851 existia 

j a una colönia de 29.736 d'espanyols, data del primer cens francés que reconeixia la 

nacionalitat dels residents a Franca. Finalitzat el segle, l 'any 1896, el seu número 

arribava a la xifra de 76.819. Amb el nou segle les xifres no varen fer més que créixer. 

L ' any 1911 se censaren 105.760 espanyols al país veí, i durant la I Guerra Mundial , un 

període en el qual Espanya, des de la seva neutralitat a més d 'exportar mercaderies, va 

subministrar má d'obra, va reportar un total de 142.629 nous emigrants. Així, l 'any 

1921 la colonia espanyola havia augmentat fins a 254.980 i deu anys més tard fins a 

351.860. Amb aquestes xifres, deixant de banda la situació excepcional d 'éxode 

republicá a terres franceses durant la Guerra Civil, j a existia una clara tradició i una 

important colonia espanyola abans dels anys cinquanta, moment del canvi de direcció 

de l 'emigració espanyola. Així, el cens francés de 1954 computava 288.923 espanyols. 

Aquesta colonia espanyola era la més important del món a excepció de les existents a 

América del Sud, lloc tradicional d'arribada d 'emigració espanyola. 4 

Els espanyols que vivien a Franca abans de 1914 treballaven majoritáriament com a 

jornalers agrícoles, assentats en els departaments del sud-est (Hérault, Pyrénées-

Orientales, Aude). També hi havia preséncia en la zona sur-oest, sobretot a les zones 

portuáries, com ara Marsella. 

Molts havien arribat com a immigració temporal, dins les campanyes de la verema del 

migdia francés. Jornals més elevats i una tracte menys dur, varen atraure aquesta má 

d 'obra no especialitzada. Les possibilitats de feina més estable que a Espanya 

propiciaren que, després d 'una o váries temporades, alguns s'assentaren. Pocs ho foren 

per raons polítiques, pero alguns homes joves aprofitaren per fugir del servei militar i 

les sagnants guerres marroquines. 

4 Rubio, J.(1974) La Emigración Española a Francia. Barcelona: Ariel 
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Durant la I Guerra Mundial, en contra dels desitjos dels governs de la Restauració, 

aquesta emigració augmentá significativament. La majoria per al camp, peró també per 

a la industria bél-lica entre 1915 i 1918. Acabat el conflicte, la majoria retorná. Peró les 

xarxes migratóries creades en aquests anys, facilitaran l 'augment de la preséncia 

espanyola a la Franja dels anys vint, convertint-se en la tercera nacionalitat en 

presencia, per darrere d'italians i belgues 5 . Continuaven establint-se al sud del Loira, 

tres quartes parts segons dades de 1926, dels 322.000 espanyols censats. Els 

departaments d' Hérault, de Pyrénées-Orientales i de Aude contaven amb 100.000, un 

3 0 % de la colonia. Quasi tots provenien de regions vei'nes: catalans, llevantins i d 'Aragó 

a Hérault, Pyrénées-Orientales i Aude; bascos o navarres a Basses-Pirénées i Gironde. 

N o podem obviar que la llengua d 'uns i d'altres facilitava la seva integració, grácies a la 

similitud de llengües i costums. 

A la década dels anys trenta, uns 55.000 immigrants espanyols treballaven al sector 

agrícola, un 30%. L 'any 1938 hi havia 17.000 que eren propietaris de terres, que havien 

comprat grácies als seus estalvis. La resta treballava com a jornalers, en condicions de 

vida molt dures, amb fama de molt feiners entre els contractants francesos. 

Peró el cas és que la majoria j a no treballava al sector de l 'agricultura, com demostra 

una major presencia en els departaments més industrialitzats com els de Siene, Rhone, 

Isére o Bouches-du-Rhóne. L 'any 1931 hi havia 85.000 treballadors industrials (44%) i 

19.000 a la construcció (10%). Molts provenien del món del camp, de forma que 

ocupaven llocs de feina sense qualificació. Les dades assenyalen que tan sols el 2 5 % 

dels obrers espanyols tenien qualificació, enfront de 7 5 % francés. 

Els emigrants espanyols solien concentrar-se geográficament a les ciutats. Com a 

exemple, "la pequeña España" de Saint-Denis, al nord de París. Eren uns antics terrenys 

situats a mig camí de moltes grans empreses, on els espanyols llogaren terres a bon 

preu. Comenjaren a construir barraques amb materials de rebuig, creant un laberint de 

casetes irregulars. La falta d'habitatge per als obrers fomentava la precarietat d 'aquest 

Lillo, N. (2006) La Emigración Española a Francia a Lo Largo Del Siglo XX: Entre La Perfecta 
Integración y El Retorno. Dins De La España Que Emigra a La España Que Acoge. 1st ed.Fundación 
Francisco Largo Caballero, 276-288. 
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barri, amb una habitabilitat infrahumana. Tendes, bars... aglutinaven aquests colónies. 

Les concentracions de la població emigrant espanyola s 'ha d 'entendre com el resultat de 

l 'agrupament familiar, j a que des d 'un principi aquesta emigració sí que fou familiar: 

l 'home s ' ins ta l lava i després arribava tota la seva família, en l 'acceptació més ámplia 

del terme: fills, germans, cosins, etcetera. 

Els seus lligams amb el seu país eren vius, molt al corrent de la situació política 

espanyola. Varen viure amb alegria l 'arribada de la república, i amb preocupació la 

Guerra Civil. Les conseqüencies catastrófiques de la guerra afectaren Franja, i per tant 

també a la situació de la colónia espanyola establerta, tant el seu número, com pel que fa 

a la seva situació legal. 

A continuació analitzarem, breument, la legislació en materia migratória francesa fins a 

la decada dels seixanta, contextualitzant amb els fets més destacats de cada moment i 

singularitzant-ho, si fos necessari, amb el cas dels emigrants espanyols. 

3.2. Les polítiques migratories franceses 

L'arribada d 'un corrent immigratori a un lloc sempre té un seguit d'explicacions: 

necessitat de má d'obra, oportunitats, lleis favorables... Franja és l 'únic país europeu on 

arribaven emigrants, en un moment en el qual la resta de pai'sos europeus tenien una 

dinámica migratória cap a l 'exterior. 

La inexistencia de corrents emigratóries franceses durant el gran segle de les grans 

migracions europees, és una nota discordant en la história contemporánia europea. 

Aquest atípic comportament está relacionat amb les taxes de natalitat francesa, molt 

minses en relació al seu entorn. Aquest factor influirá en el seu creixement vegetatiu, 

desplajant a Franja del grup de paisos europeus amb més població. 

La pregunta que subjau a tot plegat és la següent: quines foren les raons per tal que 

Franja tingués un comportament demográfic tan diferent de la resta del continent? Hi ha 

diferents hipótesis: 
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- Efecte de la Revolució de 1789, que va transformar les relacions i la vida familiar. 

Pero sobretot el nou Codi Civil i les implicacions que va tenir en els drets successoris. 

La nova legislació era més equitativa entre els fills, i amenacava la integritat i la 

prosperitat dels patrimonis familiars. 

- L 'augment — e n quantitat i influéncia social— de la burgesia, tot modificant la 

mentalitat imperant anteriorment, amb una gran preocupació per l 'ordre, l 'estabilitat i 

l 'estalvi. 

- L ' impacte demográfic de les guerres. 

Aquests factors, juntament amb d'altres de menor importáncia, varen provocar un 

creixement demográfic negatiu, en un segle XIX on la revolució industrial demandava 

má d'obra. Les polítiques per tal d'afavorir l 'arribada de treballadors estrangers i la seva 

posterior assimilació amb lleis de nacionalitat favorables, intentaren suplir aquesta 

mancanca. 

Franca s'afirmá com a nació amb la Revolució de 1789. El 14 de juliol de 1790, durant 

la Festa de la Federació, delegats arribats de tot el país proclamaren la pertinenca a una 

mateixa comunitat nacional, sense tenir en compte aspectes com les creences, la 

condició social o el lloc de naixement. L'ideal proclamat fou la pertinenca a una 

mateixa comunitat, el dret dels pobles a disposar de si mateixos, a crear institucions i 

lleis que garantiren el benestar social... Aquestes aspiracions, formulades en la 

Declaració de l'home i del ciutadá de 1789, inspiraren tota la legislació posterior, 

basada, entre altres, en el principi de separació de poders i en les nocions d'igualtat 

política i sobirania del poble. 

La primera llei relacionada amb el tema migratori, la trobem en el Decret del 17 de 

marc de 1809, dintre de les disposicions del codi napoleonic. E n aquest decret les 

naturalitzacions les donava el cap d'Estat. Perö al llarg del segle XIX es tendeix a 

objectivar aquest procés; per tant, es comenca a facilitar. 
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El període posterior a la Revolució es caracteritzá per una profunda transformació de 

l 'economia i la societat francesa. Durant la Revolució i l ' Imperi, Franca va intentar 

imposar el seu model a la resta d 'Europa, perö fou derrotada l 'any 1815. Comencá un 

període amb importants canvis de régim. La monarquia fou restaurada, pero hi hagué 

tres monarques diferents fins a les revolucions de 1848, moment de la instauració de la 

II República. Aquesta finalitzá tres anys després, iniciant-se el període conegut com a II 

Imperi. Sota aquests variats i diferents régims, Franca entrá a l 'era industrial: mines de 

carbó, máquina de vapor, metal-lúrgia moderna, grans manufactures téxtils i la 

introducció de la xarxa ferroviária, amb centre a París. 

La inestabilitat política no fou obstacle per a la construcció de la Franca moderna: 

territorialment, administrativament i legislativament. I sobretot, economicament. La 

Tercera República, iniciada a l 'any 1870, malgrat les turbuléncies polítiques internes, 

fou un període d'estabilització i consolidació economica, amb fites importants en 

matéria institucional, social i en el terreny de les llibertats públiques. La prosperitat 

economica francesa en el darrer terc del segle XIX, incrementá la necessitat de má 

d 'obra estrangera, necessária per cobrir l 'expansió industrial fomentada per les 

polítiques colonitzadores del país. 

La gran revisió de tota la legislació de la nacionalitat arribá amb la llei de 26 de juny de 

1889, on la concessió de la naturalització s'articulá no tan sols sobre les condicions de 

confessionalitat discrecional, sinó també sobre els principis de simple residéncia o de 

matrimoni. Quins casos foren? 

a) Els estrangers que havien mantingut durant tres anys el domicili autoritzat a Franca. 

b) Els que havien residit a Franca durant deu anys. 

c) Els que havien tingut el domicili autoritzat un any i havien prestat especials serveis 

al país. 

d) Els que havien contret matrimoni amb un ciutadá francés, també després d 'un any 

de domicili autoritzat. 
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Ja per la llei del 3 de desembre de 1849 s'havia objectivat el principi de residencia, 

establint el terme de 10 anys des de l 'obtenció de l 'autorització de domiciliar-se a 

Franja, per reclamar la naturalització, terme que es reduí a tres anys per la llei del 29 de 

juny de 1887. Les vies legals per les quals van accedir la majoria dels immigrants 

espanyols —i no espanyols— a la nacionalitat francesa, van ser els que varen provocar 

aquest canvi de signe en l 'acte de voluntat exigit pel canvi de nacionalitat. I, sense cap 

mena de dubte, les que feren desaparéixer tota intervenció de la voluntat de l 'emigrant, 

que implicava una nacionalització automática i irreversible. 

Aquest canvi de signe en l'acte de voluntat el tenim en un dels procediments básics de 

l 'obtenció de la nacionalitat francesa, mitjanjant l 'anomenat ius soli. Ens referim a 

l 'apartat 4rt de l 'article 8 del Codi Civil - segons la llei de 1889-, que establí que era 

francés tot fill d 'estranger nascut a Franja que a la majoria d 'edat resideixi en aquest 

país, a menys que al llarg del següent any a la seva majoria renunciés a la nacionalitat 

francesa. El canvi de signe en l 'acte de voluntat quedava patent: l 'estranger hi havia 

d'explicitar la seva voluntat en un acte administratiu, no per canviar la nacionalitat 

d'origen, —tal com succeia a l 'anterior Codi napoleónic—, sinó pel contrari, per 

conservar la nacionalitat d'origen. La incidencia práctica d 'aquest canvi de signe en 

l 'acte de voluntat, —acompanyat moltes vegades d'altres requisits administratius, en 

una colónia d 'emigrants amb un nivell d' instrucció modesta—, no creiem que necessiti 

explicació. 

Així, el fet de la desaparició total de la voluntat de l 'estranger fou la causa més segura i 

més important que va contribuir a l 'adquisició de la nacionalitat francesa per part dels 

immigrants. L'apartat 3r de l 'article 8é del Codi Civil, segons la llei de 1889, introduia 

la nacionalització automática dels estrangers, aplicant el principi del ius soli a la segona 

generació, j a que considerava francesa tota persona nascuda a Franja d 'un estranger, 

que a la seva vegada, hagués nascut també en aquest país. L 'abast d 'aquesta disposició 

fou objecte d 'una precisió legal poc després, establida la llei de 22 de juliol de 1893. 

Així, l 'estranger afectat per aquesta disposició podia repudiar la nacionalitat francesa en 

l 'any següent a la seva majoria d'edat, si solament era la mare, d 'entre els seus 

progenitors, la que havia nascut a Franja. Malgrat tot, fa falta matisar que aquesta 

disposició no va restar virtualitat al procediment de nacionalització automática. 



CAPÍTOL 3. L 'emigració a Franja: el cas balear 75 

Encara hi havia un altre cas freqüent de nacionalització automática, establida en l 'article 

12 del Codi Napoleónic, i respectat a la reforma de 1889. Així, per exemple, una 

estrangera que contragués matrimoni amb un francés adquiria la nacionalitat del seu 

marit. 

Després de la llei de 1889 l 'emigrant a Franja de primera generació es trobaren amb un 

procediment de naturalització facilitat; els seus fills, la primera generació nascuda a 

Franja, es trobaren amb una nacionalització quasi automática, i els seus néts, la segona 

generació nascuda en el país receptor, j a eren francesos inevitablement. 

L 'any 1914 esclatá la I Guerra Mundial. Els francesos sortiran victoriosos d 'aquest 

conflicte, peró amb un ba lan j negatiu en tots els aspectes, tant a Franja com a la resta 

dels paisos implicats. El nord i l 'est del seu territori quedaren devastats, a més de 

l 'esgotament lógic de les reserves económiques del país i l 'enfonsament de l 'economia 

nacional. Peró sobretot, la guerra representá un vertader desastre humá: quasi un milió i 

mig d 'homes joves varen morir, i quasi tres milions varen resultar ferits. 

Durant els anys de la I Guerra Mundial i posteriors, la sagnia demográfica féu 

imprescindible la de má d 'obra estrangera. Una mida excepcional fou la llei per la qual 

es podia accedir a la naturalització després d'haver servit com a voluntari a l'exércit 

francés, promulgada el 5 d 'agost de 1914. L 'obtenció de la nacionalitat de manera molt 

més ágil que a altres paisos, el convertí en un focus migratori tan atraient com América. 

A l 'any 1927 s'introdui'ren considerables facilitats legislatives per tal d 'obtenir la 

nacionalitat francesa per naturalització. La llei del 10 d 'agost de 1927, —sent la reforma 

més important del codi de nacionalitat francesa després de la llei de 1889—, flexibilitzá 

efectivament de mode apreciable les condicions imposades per la naturalització. 

Aquesta flexibilització legislativa, resultat sens dubte del desig de facilitar l 'assimilació 

de la forta immigració dels anys vint, es projectá tant en la naturalització del cap de 

família —reduint de deu a tres anys el temps de residéncia—, com pel que fa als fills 

menors de la persona naturalitzada que seguien adquirint automáticament la nacionalitat 

francesa, —com passava a la llei de 1889—, peró sense que a partir d'aquell moment 
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poguessin renunciar-ne a l 'any següent de la majoria d'edat, com establia la llei j a 

anteriorment citada. 

Aquesta nova legislació permetia l 'obtenció de la nacionalitat més fàcilment. Però les 

conseqüències de la crisi econòmica mundial de 1929 aparegué a França a partir de 

1931, finalitzant amb la tradicional política d'obertura cap a l 'emigrant. S'aplicaren uns 

decrets que establiren quotes per a estrangers en 72 branques industrials l 'any 1932 (mai 

a l 'agricultura, deficitària sempre de mà d'obra). Els estrangers sense Carnet de 

Treballador per la no obtenció d'un lloc de feina, eren fàcilment expulsats, especialment 

amb l 'enduriment d'aquestes mesures a partir de 1934. Aquest fet féu disminuir el 

número d 'espanyols a França, de 352.000 a 254.000 6 . Aquesta disminució també 

s'explica per l 'atracció que va suposar la proclamació de la II República a l 'Estat 

espanyol, confiant en les promeses de bonança que suggerien les primeres mesures 

socials de la República. 

Els anys de la II Guerra Mundial foren terribles per a Europa. N o creiem necessari 

entrar en més detalls. Durant l 'ocupació alemanya, els emigrants varen compartir la 

manca de llibertat i les pèssimes condicions de vida que els seus veïns francesos, a més 

de ser més discriminats que aquests en les cues de racionament. Però l 'arribada de molts 

d'exiliats de la Guerra Civil i la seva integració en el país el tractaren de manera 

específica en el punt següent. 

Aquesta legislació no es modificà fins a 1945, moment en què una altra sagnia humana 

—derivada d 'una Guerra Mundia l— aguditzà el tradicional dèficit poblacional francès, 

amb un greu desajustament entre el mercat laboral i la producció francesa. La posició de 

l 'administració tractà de resoldre la pèrdua de quasi 1.700.000 d'habitants, tant per 

conseqüència lògica de la guerra, com per l'escàs augment de la població i les baixes 

taxes de fertilitat que per tradició tenia la societat francesa. Els legisladors decidiren 

afavorir la incorporació de nova mà d 'obra estrangera mitjançant dues mesures 

legislatives: un nou Codi de Nacionalitat del 19 d'octubre de 1945, i una Ordenança el 2 

de novembre del mateix any. En el primer, s'establiren les noves condicions d 'accés 

dels estrangers a la nacionalitat francesa. L 'Ordenança fou considerada com la primera 
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estructura jurídica coherent sobre el tema immigratori, i establí les condicions d'entrada 

i estança pels estrangers. Al mateix temps, s'establí L'Office National d'Inmigration 

(ONI). L ' ONI substituí les organitzacions que des de 1939 s'havien ocupat de reclutar 

mà d 'obra estrangera. L ' ordenança separava formalment la carta de residència i el 

permís de treball, establint fins a tres tipus de carta de residència. A part d'això, la 

legislació establí garanties amples d'asil i refugi i el Codi de Nacionalitat donava 

bastants facilitats per l 'obtenció de la nacionalitat francesa. 

Aquesta legislació nasqué d 'un fructífer debat entre els criteris dels economistes, i els 

demògrafs de l 'administració francesa. L 'argument dels demògrafs —davant la 

necessitat de mà d 'obra— coincidia amb les tesis economicistes en la necessitat 

d'obtenir més mà d 'obra per tal de resoldre els problemes de mà d 'obra pel mercat 

laboral, i així incrementar-ne la producció. Aquests darrers consideraven que el país 

tenia la capacitat d 'absorció d 'uns 1.450.000 estrangers, assegurant-se així la plena 

ocupació, tot i que hi havia veus que reclamaven més quantitat de treballadors 

estrangers. L a coincidència entre les tesis economicistes i demogràfiques en aquest punt 

va ajudar a desenvolupar una política d ' immigració fins a 1974, que estimulava les 

estances quasi permanents i el reagrupament familiar, a més d 'una política cultural 

netament d'assimilació. Formalment, la política immigratòria i d 'estrangeria francesa no 

era selectiva amb l 'origen dels immigrants, responent a una tradició republicana i a la 

victòria dels ideals democràtics que va representar l 'alliberament del regiment de Vichy. 

Tot aquest seguit de mesures legislatives donaren lloc a una emigració abundant al 

territori francès, j a que les polítiques de naturalitzacions foren bastant permissives, en 

especial des de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX. I com j a havíem 

anunciat al principi d 'aquest punt, aquestes bones perspectives d' integració en la 

societat francesa, —la facilitat per obrir establiments comercials gràcies a la llei de 

1862—, va fer que molts espanyols i mallorquins s'establiren al seu territori. 

Per tot el que s 'ha dit anteriorment, els espanyols ocuparen un lloc important en la 

formació de la societat francesa actual, independentment que haguessin conservat la 

seva nacionalitat, o s 'haguessin convertit en ciutadans francesos de ple dret. N o obstant 

això, els estudis històrics sobre la immigració espanyola a França no eren gaire 
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nombrosos, especialment els elaborats en el país gal. Actualment, els espanyols de 

Franga són avui dia gairebé invisibles; fet que per als sociólegs constitueix un exemple 

extraordinari d'integració. Són els descendents de les diferents onades migratóries que 

s 'han succeit al llarg de décades. 

3.3. L'acollida deis refugiats i exiliats espanyols de 1939 

La tradicional bona acceptació dels treballadors estrangers tingué un punt negre durant 

el procés d'acollida dels milers de refugiats espanyols desplajats per la Guerra Civil, 

encara que j a havia comenjat a notar-se després de les restriccions produi'des a partir de 

l 'any 1934. La seva proximitat geográfica i una tradicional actitud oberta cap a 

l 'estranger, feien de Franja la destinació natural dels refugiats espanyols. 

Franja es convertí en el destinatari inicial del gruix de l 'exili procedent de l 'Estat 

espanyol. La característica principal d 'aquest contingent fou la seva pluralitat: des de la 

dona del pagés analfabet al Cap d'Estat, militars, nobles i sacerdots. Peró, sobretot, 

majoritáriament gent del sector agrícola i industrial. Per tal d 'entendre l 'actitud francesa 

davant d 'aquest éxode, hem de valorar —per una banda— la quantitat desbordant 

d 'espanyols que creuaren les seves fronteres i la conjuntura política en la qual es va 

produir, per l'altra. 

Des de l'inici de la guerra, comenjá l 'evacuació de població via Franja, sobretot 

infants. Es calcula que hi hagué prop de 33.000 evacuats, 20.000 a terres franceses 7 . 

Avanjada la guerra, la situació en la zona republicana era cada cop més angoixant. La 

manca d'aliments i d 'higiene era desesperant. Al desembre de 1938 comenjá l 'ofensiva 

final contra Catalunya. Aixó provocá que davant la por a represálies anunciades 

(saqueig, voracitat sexual, etc.), s'iniciés un éxode de població civil cap els passos 

fronterers. A mitjans de gener, les carreteres que conduien a Franja estaven farcides de 

gent moribunda, amb escasses pertinences, tot intentant d'arribar a la frontera sota la 

pluja, el fred, el vent, la neu, i sobretot les bombes. 
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Quan arribaren a Franca, els republicans no varen trobar l 'acollida que esperaven d 'un 

país que feia bandera "del dret d'asil". Pel govern Francés, els exiliats espanyols 

constitui'ren des d 'un primer moment un problema, tant des del punt de vista polític, 

com econömic. Per aquest motiu s'explica el seu interés a fomentar —per una banda— 

la repatriació i —per una altra— la sortida cap a tercer paisos dels arribats. N o obstant 

aixö, es va comprometre a garantir el dret d'asil d 'aquells refugiats per als quals la 

repatriació significava un perill real per a les seves vides, tot i que no sempre es va 

complir. El 14 de desembre de 1939, el Ministre d'Interior, Albert Sarraut, estimava — 

davant la Cambra de Diputats francesa—, que encara hi havia uns 140.000 exiliats, dels 

quals 40.000 eren dones i nins. La resta, antics combatents . 

Un altre problema amb el qual es varen trobar els exiliats fou la seva nacionalitat. El 

nou régim franquista mai no els en va privar. La situació legal dels espanyols fou molt 

complicada, deixada gairebé de la má de les bones intencions del govern. El conveni 

relatiu a l'estatut internacional dels refugiats de 28 d'octubre de 1933 estava vigent 

durant els diferents corrents de refugiats que arribaren a Franca durant el període de la 

Guerra Civil espanyola. Perö, el fet era que aquest conveni, d 'acord amb el seu article 

primer, tan sols era aplicable a russos, armenis i assimilats; els espanyols, per tant, no 

se 'n podien beneficiar. 

Peró la seva situació atípica els va impedir estar emparats per les organitzacions 

internacionals d'ajuda als refugiats, patint tota mena de miséries. N o fou fins a la 

Conferencia de les Bermudes de 1944, on el Comité Intergovernamental pels refugiats 

els va acollir sota la seva protecció. 

El conveni per als refugiats anteriorment citat, no s 'ampliá pels refugiats espanyols fins 

a la promulgació del decret de 15 de marc de 1945; per tant, la permanéncia dels 

refugiats espanyols a territori francés es permetien per la tradicional actitud francesa de 

donar asil als emigrants polítics. Així, els refugiats pogueren quedar a territori francés i 

tenint en compte que la llei de nacionalització vigent era la que anteriorment hem citada 

de 1927, legalment els refugiats espanyols podien demanar la naturalització a partir de 

Ibidem: Op. Cit. 6, Pág. 52 
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1942. Però degut al conflicte bèl·lic les naturalitzacions foren interrompudes durant la 

duració del conflicte armat. 

L 'èxode massiu de refugiats a França implicà una reorientació de la labor solidària que 

duien a terme les diferents organitzacions d'ajuda. A febrer de 1939 aparegueren les 

primeres referències al SERE, Servei d'Evaquació de Refugiats Espanyols. Es va 

constituir a París al mes de març. La seva principal funció era facilitar la sortida 

d'espanyols a un tercer país, desenvolupant aquesta funció segons les seves simpaties i 

afinitats polítiques. Un altre organisme creat pels membres del Govern de la República 

per auxiliar als espanyols, fou la JARE, Junta d'Auxili dels Republicans Espanyols. 

Aquesta organització va propiciar el retorn al país dels exiliats que no havien tingut un 

compromís polític directe. Paral· lelament, gestionà amb el govern francès la 

incorporació dels exiliats que, per diferents motius, volien iniciar una nova vida en el 

seu territori. 

El problema fou que el govern francès no havia previst cap dispositiu per fer front a un 

èxode com l 'ocorregut l 'any 1939. S'havia d'afegir l 'opinió majoritària de la població 

francesa, que era contrària a l 'admissió dels espanyols, que consideraven un perill 

polític i una important càrrega social. Alguns periòdics actuaven com els portaveus dels 

sectors més dretans, com L' Emancipation Nationale, que considerava una invasió 

marxista l 'èxode espanyol. 

El govern del radical-socialista, Édoard Daladier, fou el que s'enfrontà a aquesta 

situació. L'arr ibada massiva començà el gener de l 'any 1939 als passos fronterers de 

Latour de Carol, Bourg Madame, Prats de Molló, Le Pethus i Cerbére, al Departament 

de Pirineus Orientals. El 29 i 27 del mateix mes, durant la celebració de dues 

Conferències Interministerials, es va decidir mantenir les fronteres tancades, però 

davant la pressió de la "marea humana", durant la nit del 27 al 28 de gener es va acordar 

obrir-les per a dones, infants i ancians. 

La premsa recollí aquest fet segons la seva orientació política. El diari La Depeche de 

Tolosa, dirigit pel germà del Ministre d'Interior, Albert Sarraut, expressava el seu temor 

davant el comportament de les "hordes marxistes", i considerava que la qualitat de 



CAPÍTOL 3. L 'emigració a França: el cas balear 81 

l 'acollida havia estat al mateix nivell que les circumstàncies, —afirmació en tot cas 

incerta—. Le Midi Socialista argumentava que "l'Espanya martiritzada caminava cap 

l'exili". El conservador Le Figaro qualificava als exiliats com "indesitjables i 

subversius". El radical-socialista La République parava l 'atenció sobre la responsabilitat 

moral de França de mostrar-se generosa amb els vençuts. Per la seva banda, els 

ultradretans Gringoire i L'Action Française, advertien des de postures xenòfobes, dels 

perills per a la salut pública i la necessitat de defensar l 'Estat del qual anomenaven 

"pesta vermella" d'anarquistes i comunistes 9 . 

Totes aquestes opinions posen de manifest la desconfiança que es tenia, j a no tant als 

civils, com als militars que havien estat derrotats. Mentre la població travessava les 

fronteres, els militars s'hi anaven concentrant, fins que el govern francès va prendre la 

decisió d'obrir-la també per a ells. Una vegada dins França, els exiliats eren agrupats en 

camps de triatge, on es procedia a la seva distribució. Als homes civils i antics 

combatents se ' ls conduí a camps de concentració. A les dones i els infants se ' ls 

transportava en trens fins al centre o l 'oest, talment com als malalts i ancians. La 

conseqüència fou la separació de les famílies. Al cap de pocs mesos, el Govern Daladier 

va dictar un seguit de mesures amb l 'objectiu de restringir l 'entrada al país d'estrangers, 

i desfer-se "d 'e lements indesitjables"; categoria on es fixaven a tots els homes, tant 

civils com militars. Enviats als improvisats camps de concentració, prest ompliren les 

platges d 'Argelés i Saint-Cyprien. 

Les condicions d'aquests llocs eren molt lluny de ser les adequades: alimentació escassa 

i dolenta, manca d 'higiene i contaminació d 'aigua provocaren malalties com sarna, 

avitaminosis, i d'altres patologies infecciones. Malgrat totes les penúries, intentaren 

combatre el seu avorriment i desesperança organitzant activitats culturals i polítiques, 

—primera llavor de les activitats que es desenvoluparien en les dècades posteriors—. La 

premsa i el govern prest perderen interès per la seva situació davant de la nova situació 

que s'estava cuinant (si es pot dir així) a Europa. Poc després començà la Segona 

Guerra Mundial. 

Eiroa San Francisco, M. (2011). Laproducción periodística del exilio republicano (1939-1950). 
Recuperat el 26 d'abril de 2014, a http://arbor.revistas.csic.es 

http://arbor.revistas.csic.es
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La guerra deixá Franca doblement traumatitzada. Per una banda, la rápida i inesperada 

derrota davant les tropes alemanyes; per una altra, la política de col-laboració amb 

l 'enemic, instaurada pel govern de Vichy, dividint el país en dues zones des de 

l 'armistici de juny de 1940. El régim de Vichy cooperará amb els alemanys, perseguint 

als opositors al nazisme i entregant als jueus. Molts dels republicans que es trobaren en 

aquesta zona varen ser enviats a camps de concentració d 'alemanys. Molts altres 

participaren activament en el moviment de la Resisténcia, aportant el seu coneixement, 

sobretot en les técniques de "guerrilla". 

Les circumstáncies no foren favorables pels cents de milers d 'espanyols exiliats a 

Franca. Perö mai no varen perdre l 'esperanca de retornar al seu país, mantenint la flama 

de la cultura espanyola en circumstáncies molt adverses. 

3.4. Les relacions hispano-franceses des de la fi de la II Guerra Mundial fins a 1951 

Les relacions entre ambdós paisos —una vegada acabada la II Guerra Mundial i fins a 

1 9 5 1 1 0 — entraren en un dels períodes més crítics i delicats de la seva história. Encara 

que oficialment les relacions no estaven trencades, les relacions diplomátiques es 

mantenien sota mínims, amb simples delegacions a les capitals dels dos paisos. N o fou 

fins a 1951 quan la situació s'estabilitzá amb l 'elevació d'aquestes delegacions de nou a 

la categoria d 'ambaixades. 

La naturalesa política del régim franquista i la seva vinculació amb les forces de l'Eix — 

durant la finalitzada escomesa militar— explica el fort deteriorament diplomátic viscut. 

Aquesta fou la raó principal per la qual les poténcies aliades no acceptaven l 'Estat 

espanyol dins la nova Societat Internacional, amb unes bases ideológiques 

incompatibles amb el régim espanyol. Aquesta situació generá un procés d'ai'llament 

exterior a Espanya que arribá fins principis de la década dels anys cinquanta. 

Martínez Lillo, P. A. (1985). Una Introducción al estudio de las relaciones hispano- francesas (1945¬ 
1951). 228 Vol. Madrid: Fundación Juan March 
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Dins aquesta dinámica internacional de denuncia contra el régim franquista, a Franca 

aparegué un corrent molt més important que a altres pai'sos de rebuig al régim 

franquista. Aquesta tendéncia s 'explica per una opinió pública molt impressionada 

després de la recent ocupació, i amb l 'existéncia d 'una forta influéncia dels exiliats 

republicans que s 'havien establert a Franca. Així, l 'estat francés va prendre mesures 

concretes, com el tancament de la frontera i duen la qüestió espanyola fins al Consell de 

Seguretat de Nacions Unides, en un intent de forcar la caiguda del Dictador i el seu 

régim. 

Des d 'una perspectiva sociolögica, la població francesa no podia veure més que amb 

recel i aversió les práctiques polítiques d 'un régim que va col-laborar amb els seus 

invasors i on cercaven refugi els antics col-laboradors de Vichy. Així, consideraven el 

régim franquista com un perill per la seguretat i per l 'estabilitat del Govern Provisional 

de la República Francesa. Aquesta postura va conduir a un suport popular i polític als 

republicans espanyols, els quals — a m b una desbordant activitat diplomática, política i 

fins i tot guerrillera— es convertiren en un dels elements més polémics de les relacions 

entre els dos paisos. Són anys de deteriorament polític, fins a la decisió extrema, 

adoptada pel Consell de Ministres de Franca, de tancar les seves fronteres a tot tipus de 

comunicacions, tan personals, postals, telefóniques i telegráfics; a més, es varen 

prohibir tot tipus d'intercanvis comercials amb Espanya. 

El tancament de fronteres comencá al mes de marc de 1946. Peró molt aviat les 

autoritats franceses s 'adonaren que aquestes mesures no afectaven el govern espanyol, a 

més de tenir unes conseqüéncies negatives des d'un punt de vista económic per a 

Franca. Franca tenia importants interessos a l 'Espanya peninsular, i degut al fet que tant 

el Regne Unit, com els Estats Units no havien secundat el seu exemple, aquests dos 

paisos es beneficiaren de la situació creada. 

Pel pes dels factors econömics i la manca d'altres suports internacionals, s'iniciaren 

negociacions amb el govern espanyol i s 'obriren de nou les fronteres el 10 de febrer de 

1948. Es firmaren diversos acords, fonamentalment comercials i de pagaments, i el 

govern espanyol aconseguí el suport francés per tal de poder intervenir en alguns 
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fòrums internacionals. El canvi del joc polític a l'àmbit internacional, en els inicis de la 

guerra freda provocada per la por al comunisme, canvià la visió internacional sobre el 

règim franquista, que inicià un procés per tal de sortir del seu aïllament. El punt final del 

conflicte Hispano-francès fou l 'any 1951, tot restablint ambaixades en ambdós països. 

Aquesta situació de crisi entre ambdós països havia afectat negativament als emigrants a 

França. La guerra i els problemes econòmics posteriors havien afectat la seva situació, 

com també a la resta de la població francesa. Els canvis legislatius en temes comercials i 

els problemes amb les exportacions, —especialment després del tancament de fronteres 

amb Espanya—, havia agreujat encara més la seva situació. Però l ' impossibilitat de 

comunicar-se amb les seves famílies, la visió del règim franquista dins la societat 

francesa, la mateixa situació personal després d 'una guerra, havia provocat una situació 

de desemparança en la comunitat espanyola resident a França. 

3.5. La reactivació del corrent migratori espanyol a la dècada dels cinquanta 

Dues guerres molt adverses representaren per a França un handicap econòmic i 

demogràfic important. Les pèrdues humanes durant la Segona Guerra Mundial , xifrades 

en prop de 600.000, foren menors que les de l 'anterior escomesa militar. Però les 

pèrdues materials es multiplicaren unes quantes vegades: ciutats bombardejades, 

fàbriques destruïdes, infraestructures viàries inservibles, etcètera. La impaciència per a 

reconstruir el país va desenvolupar la ferma creença que, en temps difícils, era més 

necessari creure en les possibilitats del futur, com demostra la recuperació demogràfica 

sorgida de l 'anomenat "Baby Boom", i l 'ajuda econòmica dels E U A mitjançant el Pla 

Marshall. 

Les mesures per la recuperació preses pel govern francès, l'any 1945, foren 

excepcionals: nacionalització de sectors claus de l 'economia com l 'energia, el transport 

aeri, banca, grans empreses (Renault); creació de la Seguretat Social i comitès 

d'empresa. Les noves directrius econòmiques es confiaren a Jean Monnet per part del 

govern provisional de Gaulle. Però les forces sorgides de la Resistència (comunistes, 

demòcrates-cristians, comunistes i socialistes) dissentiren d 'aquestes polítiques. Dues 

assemblees constituents elegides per sufragi universal (instaurat el vot femení l 'any 
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1944) i tres referéndums, desembocaren en l 'adopció de la Constitució de la Quarta 

República, promulgada el 27 d 'octubre de 1946. 

I tot aixö, fet i fet, es torná a convertir en una necessitat imperiosa de má d 'obra 

estrangera. Fins a la total recuperació de les relacions diplomátiques entre ambdós 

paisos, les fronteres espanyoles estaven oficialment tancades. Aquesta situació provocá 

la paralització dels corrents migratoris legals, encara que existeix constáncia d 'una 

emigració il-legal, orquestrada pels moviments contraris al régim, com és el cas dels 

maquis i el partit comunista francés. 

Peró amb la resolució del conflicte diplomátic, la reobertura d 'ambdues ambaixades i la 

normalització del régim franquista en l 'ámbit internacional, obrí un nou punt en les 

relacions entre Franca i Espanya. 

La reactivació dels corrents migratoris espanyols a la década dels anys cinquanta és una 

de les fites més importants dins la história del franquisme. L'emigració espanyola a 

l'exterior va permetre al régim limitar les conseqüéncies negatives del Plan de 

Estabilización de 1959, absorbint l 'excedent de má d'obra i evitant possibles tensions 

socials, assegurant-se l'entrada de divises, tan necessáries per equilibrar la balanca de 

pagaments. Aquest flux migratori va afavorir també les relacions amb els paisos 

europeus, en un moment en qué s'apostava per la fi de l'aillament i la recerca del 

reconeixement internacional. 

Els pai'sos que van acollir major nombre d'emigrants espanyols van ser Franca, 

Alemanya i Sui'ssa, seguits d'Holanda, Bélgica i Anglaterra, entre d'altres. Més de dos 

milions d'espanyols van emigrar a Europa en aquests anys, una Europa en ple procés 

d 'expansió industrial, superant així les destrosses de la II Guerra Mundial . 

La tradicional destinació dels emigrants espanyols —Amér ica— estava afectada per una 

profunda crisi económica, sent-ne substituida com a destinació pels paisos més 

industrialitzats d'Europa, que demandaven abundant má d'obra per tal de sostenir la seva 

expansió. El procés d'emigració comencá en els anys 50, es va fer massiu en els 60, i 
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tocaria la seva fi en els 70. La crisi energética de 1973 trencá aquesta dinámica, amb la 

incorporació de restriccions a la contractació, efectius a partir de juliol de 1973 amb 

l'arrét de l'immigration. Peró també la maduresa del procés de modernització espanyol, 

posaren fi als corrents migratoris, i asseurien les bases de la configuració d'Espanya 

com a país d'acolliment. 

La política migratória franquista va tenir com a objectiu principal la canalització dels 

fluxos migratoris, de manera que suposessin un benefici máxim per al país. L'Institut 

Espanyol d'Emigració, creat l 'any 1956, va convertir-se en l 'organisme aquest procés, 

de manera molt dirigida i amb altes cárregues de paternalisme. El president de la 

Comissió Especial per a la creació d 'aquest institut, a les Corts, explicava que 

l 'emigració era com el Pla Marshall de l 'economia espanyola, el qual contribuiría a 

frenar l 'atur i les tensions socials subsegüents. En aquest mateix sentit, la Llei de Bases 

de l 'Emigració de 1960, contemplava que els plans i operacions d 'emigració assistida. 

Aquest procés s 'havia iniciat l 'any 1953, moment de la ratificació de la Carta del 

Comité Intergovernamentalper les Migracions d'Europa (CIME). Peró més important 

fou l 'obertura de la primera Agregaduria Laboral a l'Estranger. Aquestes s'aniran 

instal-lant progressivament en aquelles demarcacions consulars amb preséncia 

significativa de colönies d 'emigrats espanyols. Inicialment depenien de l 'anomenat 

sindicat vertical, per a després inscrivir-se a l'IEE. Representaven a les autoritats 

espanyoles davant l 'administració especialitzada en immigració de la societat 

d'acollida. 

Els agregats laborals estudiaven el mercat laboral i la legislació social, a més de les 

possibilitats de la demarcació consular per als futurs emigrants. A més, s 'encarregava 

del seguiment dels acords bilaterals d 'emigració i de Seguretat Social. Estava obligat a 

assistir als espanyols en el seu moment d'arribada i inserció en el país d'acollida, 

atendre' ls i assessorar-los. Arribat al cas, proporcionava assisténcia jurídica en temes 

laborals, salarials o conflictes empresarials. També ajudava en les gestions pel 

reagrupament familiar i la gestió del retorn. Igualment, havia de cooperar amb les 

associacions constituides pels emigrants, en la mesura que aquestes podien beneficiar 

l 'emigració i l 'emigrant. N o podem obviar que també desenvolupaven una labor de 
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policia política, a través de l 'enviament d' informes sobre activitats antifranquistes o 

merament sindicals desenvolupades dins les diferents colónies espanyoles. 1 1 

A més d'aquest desenvolupament institucional, aparegué un conjunt normatiu 

consistent, básicament, en tres grans lleis: La llei de Bases de l 'emigració del 22 de 

desembre de 1960; la Llei d 'Ordenació de l 'Emigració del 3 de maig de 1962 i la Llei 

d 'Emigració del 21 de juliol de 1971, que va substituir —aquesta úl t ima— les anteriors. 

El control dels fluxos migratoris i de l 'emigració mateixa de manera tant integral i 

protectora, tenia com objectiu principal, desfer-se de la má d 'obra excedent era un dels 

grans objectius de la seva política migratória. L'al tre era la captació de divises 

mitjanjant l 'enviament de remeses des dels diferents paisos d'acollida. Aquestes 

divises, al costat de les captades pel turisme, resultaren crucials per al desenvolupament 

económic dels anys seixanta. 

La Llei d'Ordenació de l 'Emigració de 1962 va establir el marc jurídic en el qual s 'havia 

de desenvolupar l 'emigració legal. A través dels anomenats Programes d'emigració 

assistida, i de la signatura d'acords bilaterals amb els pai'sos receptors, es va intentar que 

emigressin només els treballadors menys qualificats, procedents de les zones amb 

majors taxes de desocupació. Peró els alts percentatges d'emigració il-legal evidenciaren 

el fracás d'aquestes pretensions de control. L 'any 1956 es va signar l'acord d'emigració 

amb Bélgica. Li va seguir el signat amb la República Federal Alemanya l 'any 1960, 

amb Franja, Sui'ssa i els Pai'sos Baixos l 'any 1961 i, finalment, amb Austria l 'any 1966. 

En els diferents convenis, es reconeixia la competéncia exclusiva de l'Institut Espanyol 

d'Emigració en el reclutament dels treballadors, en col-laboració amb les institucions 

encarregades de la immigració als diferents paisos receptors. Alguns d'aquests 

organismes van obrir delegacions a Espanya, per facilitar els trámits. 

Baeza, R. (2000). Agregados laborales y acción exterior de la organización sindical española. Un 
conato de diplomaciaparela (1950-1962). Madrid: Ministerio de Trabajo 
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El procés oficial per a la contractació de treballadors era el següent: els organismes 

encarregats de la immigració a cada país comunicaven a l'Institut Espanyol d'Emigració 

les ofertes de treball que havien rebut dels empresaris. A continuació, l'Institut Espanyol 

d'Emigració designava les zones de reclutament, que s 'intentaven fer coincidir amb les 

regions amb major nivell de desocupació. ParaHelament , els treballadors que desitjaven 

emigrar, s'inscrivien en les delegacions locals de l 'Organització Sindical Espanyola 

(GOSI), i esperaven a ser cridats per l'Institut Espanyol d'Emigració. Atesa la lentitud 

del procés, que podia trigar entre quatre i sis mesos, la majoria dels paisos van optar per 

permetre i fins i tot fomentar l 'emigració il-legal, a través de la regularització a 

posteriori. 

El perfil mitjá de l'emigrant a Europa era el d'un home jove, amb escassa o nul-la 

qualificació professional, i un baix nivell educatiu. El nombre de dones, no obstant aixó, 

va ser important en determinats paisos i sectors. Procedien de les regions més pobres 

d'Espanya: Andalusia, Galícia, Extremadura, Lleó, les dues Castelles, i Valéncia. 

Alguns d'ells havien emigrat préviament a les grans ciutats, i d'allí van partir a 

l'estranger. Segons les enquestes de l'Institut Espanyol d'Emigració, realitzades només 

entre emigrants assistits, emigraven fonamentalment per ajudar la família i estalviar. 

Perö, a més d 'aixö, també apareixen raons com l'adquisició d'un habitatge, o la millor 

preparació dels fills. Abans de la partida, el seu propósit era romandre al país de 

recepció dos o tres anys per tornar a Espanya en una millor situació económica. 

Una vegada presa la decisió d'emigrar, podien optar per fer-ho per la via oficial, o de 

manera il-legal. L'exigéncia d'un certificat de bona conducta va excloure de la via legal 

als desafectes al régim que, juntament amb els obrers més qualificats i els que no podien 

o no volien esperar, van engrossir les files de l 'emigració il-legal. Entorn del 50% dels 

emigrants van creuar les fronteres sense contracte de treball. 

Si l 'emigrant s'havia inscrit en l'Institut Espanyol d'Emigració, i era definitivament 

seleccionat, signava un contracte laboral, que se li lliurava juntament amb el passaport, 

els visats de tránsit i els permisos temporals de treball i residéncia, o la documentació 

equivalent en cada cas. A través de publicacions i en alguns casos cursos de preparació, 

se li donaven algunes nocions sobre la vida, els costums i l 'idioma dels paisos receptors. 
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Després era traslladat al seu lloc de treball, habitualment amb tren o en autobusos 

especialment noliejats per a aixó. La contractació a través de l'Institut Espanyol 

d'Emigració també podia ser "nominal", quan un empresari estranger reclamava a un 

treballador concret, el nom del qual li havia estat facilitat per un altre treballador 

espanyol de la seva empresa. Aquest procediment era, lógicament, més rápid. 

La tercera opció era l 'emigració il-legal. Normalment era facilitada per familiars i amics 

que havien emigrat amb anterioritat, i per l 'escassa dificultat per obtenir un contracte de 

treball en un context d'expansió económica. L'emigració al marge de les vies oficials 

tenia els seus riscos, peró també avantatges, com la mobilitat geográfica i professional, 

vetada a l 'emigrant assistit. 

Tot aquest entramat legal buscava controlar tot el procés migratori, ates que l 'objectiu 

final era, —per una banda—, regular els fluxos, i —per una altra— assegurar-se 

l 'enviament de les remeses, tan necessáries per a la recuperació económica del país. 

Per tal d 'aconseguir l 'enviament continu dels estalvis, era necessari mantenir els seus 

lazos con la patria, com li agradava dir a la mateixa administració franquista. Aquesta 

era molt conscient de la necessitat de mantenir el projecte inicial de retorn de l 'emigrat, 

condició indispensable per mantenir les inversions en el país d'origen. Si l 'emigrant 

abandonava aquest pla, les inversions dels seus estalvis anirien a la societat d'acollida. 

Per aquest motiu, una de les funcions fonamentals de l 'institut d 'Emigració, era 

assegurar-se els vincle entre els emigrants i Espanya. 

Per tal d'assegurar-se aquests vincles, els ajuts destinats a la formació dels fills eren 

majors a l 'estranger, que no pas a Espanya. L 'acció cultural era important amb 

l 'enviament des del país de lots de llibres i pe l l í cu les realitzades a Espanya. Aquests 

enviaments es canalitzaven a través de les Cases d'Espanya organitzades pel mateix 

govern, de les Missions Catöliques lligades a l 'Església espanyola, i als centres 

associatius organitzats per espanyols, els quals no eren considerats perillosos pel 

govern. 
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L'Institut Espanyol d'Emigració, en aquest ámbit, estimulava la recreació de la cultura 

popular espanyola, emparant torneigs esportius, patrocinant actes festius i altres 

vetllades d'esbarjo. 

3.6. L'emigració balear a l'exterior 

Els diferents treballs que han estudiat el fet migratori a les Illes a l 'época 

contemporánia, han proposat de dues a tres etapes per entendre millor aquest fenomen. 

Per al nostre treball, seguírem la cronologia proposada per Sebastiá Serra en el seu 

estudi "Les Illes Balears de l'emigració a la immigració des de la perspectiva 
1 2 

histórica" , en el qual divideix en dues grans etapes l 'emigració balear a l 'exterior: des 

de finals del segle XIX fins als anys vint, i dels anys vint fins als seixanta del segle XX. 

La primera etapa comenjá arran de la crisi agrícola provocada per la fil-loxera, en la 

qual s'iniciá un corrent migratori balear cap a l 'exterior, sent América del Sud el 

principal focus d'atracció, amb un precedent en l 'emigració dirigida a Algéria (colónia 

francesa situada al nord d'Africa). Un altre focus de recepció d 'emigració balear fou 

Franja, basat en el comer j de la taronja i altres fruits de la terra. 

Els motius foren principalment económics, provocats pels baixos jornals, el caciquisme 

i la miséria. També fugir de les quintes militars, raons personals i familiars... Aquest 

corrent migratori fou continu fins als anys vint del segle XX. A partir d 'aquesta data 

s'originará un ba lan j positiu a determinades poblacions, i Pa lma esdevingué un focus 

receptor d ' immigrants que provenien de pobles de Mallorca. 

D'aquesta etapa trobárem a les publicacions periódiques illenques molts de testimonis i 

referéncies al fet migratori. El moviment associatiu a l 'exterior i les publicacions dels 

emigrants fou un altre punt per conéixer les relacions que s'establiren entre els 

emigrants en el lloc d'acollida, —tant com a punt d 'unió com pel foment dels l lajos 

d 'amistat i paisanatge—. A més, aquestes fonts ens ajudaren a entendre millor les 

relacions entre els emigrants, les cadenes migratóries creades i les relacions dels 

1 2 Serra Busquets, S. (2005) Les Illes Balears de l'emigració a la immigració des de la perspectiva 
histórica. Dins Sebastiá Serra[Coord.], História de la immigració de l'estat espanyols a les Illes Balears. 
Palma: Universitat de les Illes Balears 
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emigrants amb les Illes. La conservació de la llengua i les cultures própies foren altres 

aspectes a destacar. 

A la década dels anys vint del segle XX, observárem com la tendéncia migratoria fou 

definitivament menor cap a América (unes 671 persones) davant a les 7.349 dirigides 
13 

cap a Alger, o les 4.796 dirigides a Franca. Aquest canvi en la tendéncia migratoria i 

el recobrament de població que tenen les Illes, es veié trencat a mitjans de la década 

dels trenta. 

Un punt d'inflexió d 'aquest procés fou la Guerra Civil espanyola, que modifica 

substancialment els corrents migratoris. A l'ámbit estatal, la Guerra modificá els fluxos 

migratoris espanyols. Fins aquell moment, América Llatina havia estat la principal 

destinació dels espanyols que buscaven millorar les seves condicions de vida; sortida 

natural per als excedents poblacionals d 'una península marcada per l 'endarreriment 

económic. Aquesta encara va sobreviure fins a la década dels anys 60, peró les 

circumstáncies especials derivades de la Guerra Civil modificaren aquest flux. 

Franca, com j a hem explicat anteriorment, va convertir-se en el país d'acollida natural 

dels exiliats espanyols, que no perdien així l 'esperanca d 'un retorn rápid al seu país. 

Aquest flux no finalitzá en acabar la guerra. L 'arr ibada de clandestins al llarg de la 

segona meitat dels anys quaranta, —motivada per la llarga crisi de subsisténcia que 

vivia el país i les polítiques més repressives del régim franquista—, feren augmentar 

encara més el nombre de refugiats espanyols, i per tant la seva importáncia en el si de la 

colonia espanyola a Franca. 

A diferencia d'altres bandes, a les Balears l 'exili fou un fenomen de dimensions petites i 

amb moltes diferéncies entre les illes. Aixó es deu lligar a la sort (si es pot dir així) de 

cadascuna de les Illes durant el conflicte armat. Així, els mallorquins foren els ciutadans 

que més complicada tingueren la marxa, a causa de la rápida victoria del "Movimiento" 

1 3Andreu Vives, J., i Borras Reynés, J. (1999). L'emigració balear cap a Algéria als anys vint apartir de la 
font movimiento de buques y pasajeros: Analogies i diferéncies amb altres processos coetanis : Al cas 
francés i americá, dins Antoni Marimon, Sebastiá Serra [coord.]. Jornades d'Estudis Histörics Locals "Els 
anys vint a les Balears". Institut d'EstudisBaleárics. Palma. 
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a l'illa. A la resta de les Illes, on el conflicte no fou tan favorable pel bándol rebel, 

l 'exili tingué dimensions proporcionalment més grans. Els pitiüsos d' ideologia 

esquerrana tingueren l 'opció de fugir entre el 13 i el 20 de setembre de 1936, després de 

la retirada de les tropes del capitá Alberto Bayo. Els menorquins, en mans republicanes 

quasi fins al final de l 'escomesa militar, tingueren l 'ocasió de marxar durant més temps. 

Després de la seva capitulació entre el 8 i el 9 de febrer de 1939, unes 450 partiren cap a 

Franja en el vaixell británic Devoshire cap a Marsella i un altre petit grup aconseguirá 

salpar cap a Alger. 

Davant aquest exili forjat per la guerra i les seves conseqüéncies més immediates, ens 

podem plantejar la següent pregunta: els homes i les dones que varen abandonar el país 

per la guerra, eren refugiats o bé exiliats? Donar una definició és difícil; hi ha molta 

literatura sobre el tema. Peró sí que podem aclarir que la noció de refugiat és més 

ámplia, que no pas la d'exiliat. Un refugiat pot haver abandonat el seu país per raons 

que són directament de carácter polític; com per exemple, fugir d 'una guerra. La noció 

d'exili implica, generalment una motivació política. Segons aquesta premissa, podem 

establir que encara que molts dels polítics, intel-lectuals, sindicalistes... varen fugir por 

motius polítics, un bon número d 'espanyols varen creuar la frontera per fugir d 'una 

guerra que havia devastat les seves llars i trastocat les seves vides. 

La situació del régim franquista en els anys posteriors a la Guerra Civil no millorá la 

situació del país. Per una banda, sofrí les conseqüéncies económiques d 'un país 

devastat. Per una altra banda, la seva alienació amb els régims feixistes de la II Guerra 

Mundial, no el varen convertir en el favorit de l 'escena internacional. Peró una vegada 

finalitzada la guerra, després d 'un parell d 'anys de vertader ai'llament internacional, va 

comenjar a aconseguir el beneplácit de les poténcies democrátiques per al seu régim, en 

produir-se un canvi significatiu en l 'escena internacional, on el comunisme substituirá 

al feixisme com element amenajador a l 'equilibri de forces de l 'escena internacional. 

Aquests canvis en la política internacional, especialment la renovació de relacions 

diplomátiques entre Franja i Madrid, allunyá cada vegada més la perspectiva d 'un 

retorn rápid dels refugiats a casa. L'exil i espanyol es veié obligat a transformar-se. Així, 

la colónia espanyola es va reestructurar en tot el seu conjunt i es configurá una nova 
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distribució geográfica per als refugiats. El carácter provisional de les instal-lacions dels 

refugiats a Franja va canviar. 

La ruptura de l'aillament internacional del franquisme, féu que l'esperanja de veure 

desaparéixer el régim odiat disminuís. En canvi, a les files dels exiliats continuaren 

augmentant amb l'arribada de nous refugiats, i els reagrupaments familiars s'efectuaven 

básicament fora d'Espanya. Els republicans espanyols, —ara amb estatut jurídic—, 

comenjaren a sortir de la difícil situació en la qual havien estat des de la seva arribada a 

Franja, empitjorada durant el conflicte mundial. 

El seu origen no els distingia dels espanyols que els havien precedit i, majoritáriament, 

es trobaven en els mateixos sectors de treball que els seus compatriotes. Els exiliats 

portaven una experiéncia histórica distinta que marcá en part el seu comportament i les 

seves activitats. La preséncia de dirigents polítics i sindicals, d'intellectuals i artistes va 

modificar la fisonomia de la colónia espanyola a Franja. Peró la necessitat de tenir una 

feina per assegurar-se la seva subsisténcia i la de les seves famílies, l'accés dels infants 

nascuts a Franja de nacionalitat francesa, modificá el carácter provisional de la seva 

instal-lació. Fins i tot militant pel canvi de régim a Espanya, la integració es va realitzar 

de manera progressiva, per la via del treball i l'escola. 

Encara que aquest grup estava molt centrat en els successos espanyols, estava en marxa 

un lent peró continu procés d'integració. Així, l'exiliat es va convertir en immigrant, a 

vegades en ciutadá francés, igual que els seus fills i els néts, nascuts a Franja. 

Per tant, des de la Guerra Civil fins als anys cinquanta hi hagué, —per una banda—, una 

emigració forjosa, provocada per la repressió, la qual cosa féu que un important 

contingent de gent hagués d'abandonar les Illes per qüestions polítiques. Per una altra 

banda, la crisi económica de la postguerra espanyola féu reprendre el corrent migratori 

de carácter económic cap a l'exterior. Peró les grans resisténcies burocrátiques 

imposades en els primers moments de la Dictadura, dificultaren l'emigració cap a 

l'exterior fins als anys cinquanta, moment en qué es reactivaren els corrents migratoris a 

tot l'Estat. 
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Els destins tradicionals americans foren substituios per noves destinacions, com ara 

Venejuela i Uruguai. Després de la Segona Guerra Mundial , la tendéncia també aná 

dirigida cap a paisos europeus, principalment Alemanya, com a destinació nova, i 

Franja, — o n ja existia una tradició migratória. 

Els anys cinquanta es presentaren com un moment de transició. Per una banda 

s 'engegaren de nou els fluxos migratoris, —facilitats per les noves polítiques 

franquistes—, i arribaren nous emigrants espanyols i illencs a Franja. Peró, per una 

altra, comenjá a notar-se a les Illes les possibilitats reals del turisme, amb unes bones 

perspectives económiques que comenjaren a atraure un corrent immigratori peninsular 

cap a l 'arxipélag. La situació a Franja havia canviat forja pels mallorquins, tant pels 

canvis interns, com pels canvis que comenjaren a desenvolupar-se a les Balears. 

Franja fou l 'únic país europeu amb una tradició d 'emigrants provinent de les Illes. Els 

tres focus d 'emigració balear han estat América del Sud, Algéria i Franja. Algéria va 

comenjar a rebre emigrants illencs des de finals del segle XVIII, intensificant-se 

aquesta tendéncia a partir de 1830, any en qué comenjá la dominació francesa. 

Tradicionalment, Algéria i les Balears havien tingut contactes comercials. En convertir¬ 

se en colónia francesa, es crearen noves oportunitats económiques i una major necessitat 

de má d'obra. Aquests dos fets foren una bona atracció pels emigrants de les Illes, 

especialment els procedents de l ' illa de Menorca, que precisament també havia estat 

colónia francesa en el segle XVIII. 

Aquest corrent migratori cap a Alger estava —en molts casos— organitzat per les 

mateixes autoritats franceses, que consideraven els homes i dones de balears com "bons 

emigrants"; imatge nascuda de les relacions establertes entre els francesos i els 

menorquins durant la breu dominació francesa a Menorca. És més, Franja encara 

mantenia interessos en aquesta illa. Per aquest motiu, les autoritats franceses facilitaren 

l 'emigració dels seus residents a la seva colónia algeriana. 

Peró les relacions entre les Illes i Franja no s'aturaren. Des de finals del segle XIX es va 

desenvolupar una important relació comercial entre Sóller i els ports del sud de Franja, 
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basada en l 'exportació i comercialització de la taronja. El poble de Sóller, per la seva 

situació geográfica, tenia dificultats de comunicació amb la resta de pobles de l'illa. De 

gran tradició marinera, comerciar amb els ports del sud de Franca era més senzill i 

profitós que no pas el transport de les seves mercaderies via terrestre a altres indrets de 

Mallorca. I del pas del comerc a l 'establiment n 'hi haurá poc, com j a desenvoluparem 

més endavant. 

3.7. L'emigració mallorquína a Franca (1830-1954) 

Dins l ' imaginari mallorquí, sempre que es tracta del tema de l 'emigració francesa, 

Sóller n 'és el poble de referencia. I encara que és cert que Sóller fou, molt possiblement, 

el punt de partida dels primers emigrants, el cas és que la gran majoria de pobles 

mallorquins, —també de les altres i l les—, participaren en aquest procés migratori. 

Els primers mallorquins que emigraren a Franca a l 'etapa contemporánia, partiren del 

port de Sóller. Carles III, l 'any 1783, restablirá els privilegis per a comerciar des del 

port de Sóller, moment en el qual s'iniciará un prósper comerc amb la zona sud de 

Franca. Peró en aquests primers contactes, l 'establiment de famílies fou escás. La 

situació de l 'economia local era estable, fins i tot d 'expansió comercial i t ex t i l . 1 4 

El comencament massiu de l 'emigració mallorquina cap a Franca coincidí 

aproximadament amb les de la Tercera República, al voltant de l 'any 1870, —data de la 

derrota de Sedan—, i el 1940 en que l 'Assemblea Nacional atorgá plens poders al 

Mariscal Pétain. Fou un període on el país hagué de superar turbuléncies internes i una 

Primera Guerra Mundial que el va malmetre profundament. 

Franca, — e n el període anterior a la I Guerra Mundia l—, visqué tensions socials i 

polítiques: vagues i corrents anticlericals que provocaren enfrontaments amb l 'església, 

culminant amb la separació Estat-Església l 'any 1905. Peró també fou un període on 

s 'aconseguiren importants drets: llibertat de premsa (1881), escola primária obligatoria i 

Quetglas, A. (2008) Conseqüéncies culturals i socials de l'emigració a Franca. Cercles. Revista 
d'histdria cultural, núm. 11, gener, pp.123-139 
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gratuita (1882-1885), reglamentació del treball de dones i infants (1892) i llibertat 

d'associació. 

Durant els anys vuitanta del segle XIX, Franja es consolidá com a destinació per a 

sollerics i arraconers. Sóller, —com d'altres pobles de l ' i l la—, augmentava la seva 

població grácies a la introducció de noves mesures higiéniques i sanitáries. Peró la crisi 

económica que afectava Sóller des de la década dels seixanta, —conseqüéncia de la 

pérdua del comer j cítric per la malaltia dels tarongers, a més de la crisi del sector téxtil, 

pel canvi de conjuntura en el mercat del cotó—, provocá la necessitat d'expulsar 

població (si es pot dir així), i d'establir noves estructures económiques. Franja, on j a 

existia una petita xarxa comercial, oferia un mercat de consumidors important, amb 

unes possibilitats de creixement i una capacitat d 'absorció més alta que no pas d'altres 

mercats, com l'illenc, el peninsular o l 'americá. 

Com ja hem assenyalat anteriorment, el comer j taronger es restablí l 'any 1774. Els 

principals ports cap on es dirigí aquest tráfic comercial foren Novella, Séte, Marsella, 

Aigües mortes, Port-vendres, Agde, Canes i Ni ja . Diversos viatgers varen donar 

testimoni d'aquest comer j , com és el cas de José Vargas Ponce l 'any 1787 . 1 5 Segons 

l 'autor Joan M. Castanyer Sastre, en el període 1857-1862, el comer j de la taronja 

representava el 65 .5% de tots els intercanvis que es realitzaven pel Port de Sóller 1 6 . 

Aquesta primera onada migratória era principalment temporal. Segons dades d 'Antoni 

Quetglas, —investigador que ha estudiat els padrons de població sollerics entre 1838 i 

1860—, demostren poca preséncia permanent a terres franceses. Fou una época en la 

qual encara els fluxos migratoris es dirigien cap a América, sent-ne minoritária a Franja 

a la década dels seixanta i setanta. 

Les facilitats per tal d 'aconseguir la nacionalitat, la tradicional necessitat de má d 'obra 

per la seva baixa natalitat, la similitud amb l ' idioma i la proximitat geográfica, foren els 

factors que engegaren aquest corrent. Així, els emigrants no eren tan sols els homes 

Marimon, A. (2008) L'emigració mallorquina a Franja fins al 1920, dins I. Bes Hoghton, Jean -René 
Aymes, [Coords.], Illes Balears i Franga: Traces i intercanvis : 1730-1980. Binissalem: Casa Museu 
Llorenj Villalonga, Pág. 34. 
1 6 Castanyer, J. M. (1987). L'Activitat mercantil al Port de Sóller (1835-1862). Tendéncies Conjunturales. 
Estudis Baleárics 25, pág. 32 
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joves, —que havien estat els subjectes principals del fet migratori fins aquell moment, 

sinó un grup més variat, amb dones i fills, grácies a la relativa proximitat i la idea de no 

considerar el trasllat com a definitiu. 

Aquestes primeres famílies comencaren a instal-lar petits comercos relacionats amb la 

venda i distribució de la taronja i d'altres productes de l 'horta mallorquina. Segons 

l 'escriptor Miquel Arbona, el primer solleric que a mitjans segle XIX havia ins ta l la t un 

negoci de fruites a Franca fou M. Antoni Rotger, — d e malnom Baja—. Els primers 

llocs on els sollerics s ' ins ta l laren de forma permanent foren els grans ports de Seté i 

Marsella, a més de ciutats com Besiers, Montepeller, Nimes, Avinyó i la nord-catalana 

Perpinyá. Comencá a crear-se una xarxa migratória própia, de la qual participaren amics 

i familiars, tant del mateix poble, com d'altres pobles de Mallorca. 

L ' any 1887, els vaixells que feien el trajecte Port de Sóller-Franca, transportaren un 

gran número d'emigrants. En aquesta data, sembla que ja hi havia 43 sollerics 

propietaris de restaurants a Marsella, encara que eren més nombroses les botigues de 
17 

fruita i queviures . Segons els setmanari Sóller, l 'any 1889 fou un any molt dolent per a 

l 'agricultura mallorquina, partint més de 500 persones cap a Franca. En conjunt, l 'any 

1891 ja havia residit 656 sollerics a Franca, xifra molt superior que l 'emigració dirigida 

a Amér ica 1 8 . 

A continuació, adjuntem una taula [fig. 1] i un gráfic [fig. 2] amb les dades estretes d 'un 

treball inédi t 1 9 , basat en el nombre de passatger que partiren del Port de Sóller a ports 

del sud de Franca entre els anys 1892 i 1900. 

1 7 Ferrá, M. (1992). Sollerics arreu del món. Palma: Miquel Font, pág. 80 
1 8 Cubano Iguina, A. (1993). Un puente entre Mallorca y puerto rico: La emigración de Sóller (1830¬ 
1930). Colombres Asturias: Fundación Archivo de Indianos, pp. 53-54 
1 9 Marimon Riutort, A. i Salvá Picó, X. (1998) Moviments Migratoris a Mallorca, Menorca, Eivissa Al 
Segle XIX (1892-1900). Treball inédit ed. 
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Any Emigrants 

1892 150 

1893 150 

1984 61 

1895 126 

1896 273 

1897 4 0 6 

1898 326 

1899 324 

1900 215 

Figura 1: Taula passatgers Port de 
Sóller a ports del sud de Franga entre 

1892-1900 

Emigrants 

• 1892 

• 1893 

• 1894 

• 1895 

• 1896 

• 1897 

• 1898 

• 1898 

• 1899 

• 1900 

Figura 2: Gráfic passatgers Port de Sóller a 
ports del Sud de Franga entre 1892-1900 

Aquest número, 1.905 hauria modificat substancialment el padró de la població de 

Sóller, pero —per contra—, en aquestes dates hi arribaren 2.883 persones. Aquestes 

dues dades no deixen clar quins eren els emigrants permanents, i quins els permanents. 

Per aixo, no hi ha unanimitat a l 'hora de quantificar el número de residents a Franja cap 

l 'any 1900. La historiadora Astrid Cubano considera que en el padró de Sóller hi ha 459 
20 

residents a Franja, unes 197 persones menys que l 'any 1891 . Pero, segons les dades 

d 'Antoni Vicens, havia establerts 1.217 sollerics establerts a Franga —segons els fulls 

d 'empadronament de l 'any 1899—, i 712 persones entre Franja i Alger, l 'any 1900, 
21 

segons les mateixes fonts . 

Centrats en el poble de Sóller, no podíem obviar l 'emigració de la resta de pobles 

mallorquins a terres franceses. Les dades suggerien que fou minoritaria, més tardana i 
2 2 

un poc a remolc de la sollerica. L 'excepció seria el petit llogaret de s 'Arracó , en el 

terme municipal d 'Andratx. L 'emigració d 'aquest poble fou massiva, sobretot en els 

2 0 Cubano Iguina, A.: Op. Cit. 18 
2 1 Vicens Castanyer, A., i Moratal Oliver, V. (1993). Sollerics a franga :Passions i quimeres (1870-1940). 
Mallorca: El Tall, pp- 25-29 
2 2 París-Baleares, n. 5, maig 1954. 
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primers decennis del segle XX. Altres pobles amb una certa preséncia foren Alcudia i 
23 

Lloseta 2 3. 

Sense voler entrar en una análisi de dades més profunda, —atés que no és l'objecte 

d'aquest treball—, pareix que l'arribada de les primeres famílies a terres franceses seguí 

un esquema bastant semblant. En un primer moment, es realitzaven viatges des del port 

de Sóller al port de Marsella, —venent la fruita des del vaixell, tornant prest a Sóller per 

fer un altre viatge. Després, comenjaren a obrir els primers magatzems —on instal-laren 

les seves famílies— en els ports per la recepció i venda de les taronges, alliberant als 

vaixells, que podien realitzar més viatges sense preocupar-se de la venda. Els homes 

venien el producte i les dones s'encarregaven de la casa i dels fills. És una emigració de 

carácter familiar, que afecta totes les edats, en clara oposició a altres emigracions, 

compostes per joves fadrins. 

Algunes dones, per tal de treure's un sobresou, comenjaren a fer dinars pels mariners 

dels vaixells tarongers a preus económics. La bona traja d'aquestes dones va atraure 

d'altres treballadors del port, que comenjaren també a freqüentar aquests dinars. Fou 

d'aquesta forma com s'originá l'altre negoci dels mallorquins a Franja per excel-léncia: 

els locals de dinar económics. 

Aquests primers emigrants no prioritzaren l'aprenentatge del francés, peró la similitud 

entre el catalá dels mallorquins i la llengua occitana emprada en zones del sud de 

Franja, facilitava les relacions comercials entre els mallorquins i els francesos. Les 

relacions personals s'establiren amb altres mallorquins, i els fills es casaren amb dones 

del seu poble. Continuaven la tradició familiar i amb ajuda dels seus progenitors, 

ampliaren el negoci dels pares. La situació dels mallorquins establerts a Franja —com a 

regents de petits i mitjans negocis— els proporcionaren una bona posició económica, la 

qual cosa féu que prosperessin i tinguessin al mateix temps fills que s'educaren en el 

sistema educatiu francés. 

Marimon, A. L'emigració mallorquina a Franja fins al 1920, dins Isabelle Bes Hoghton i Jean -René 
[Coords.], Illes Balears i Franga :Traces i Intercanvis : 1730-1980. Binissalem: Casa Museu Llorenj 
Villalonga, 2008. Pág. 40. 
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Vicens, A.: Op. Cit. 21, pàg. 53 

La prosperitat d 'aquests negocis féu que comencessin a crear-se xarxes de distribució i a 

expandir-se per tot el territori, però sempre complint dues premisses: cercar les vies de 

comunicació, —generalment direcció oest—, més importants, i no instal·lar un negoci 

igual al negoci d 'un altre mallorquí a la mateixa localitat. Aquests nous comerciants 

aconseguiren les taronges i els altres productes agraris d 'una manera més eficaç per 

aquestes vies, atès que la seva arribada continuava sent els ports del sud i la seva 

principal destinació —Par í s—, i els ports atlàntics. 

Les bones perspectives econòmiques creades per aquests emprenedors, afavorí 

l 'arribada de nous mallorquins, amics i familiars dels j a establerts, que utilitzaren 

aquestes noves xarxes migratòries. La dinàmica era molt senzilla. Arribaven a França, 

començaven a treballar com a mossos, cambrers (i/o amb tasques de qualsevol cosa que 

sortís), amb un mallorquí j a establert. I un cop tenien alguns diners, — a m b l'ajut 

sempre d'altre mallorquí—, se n 'anava a buscar una localitat nova per instal·lar-ne un 

negoci, normalment tot seguint el que havien conegut en els seus primers temps al país. 

Aquest procés migratori es consolidà en els dos primers decennis del segle XX, 

encapçalat pels pobles de Sóller i s 'Arracó. Sóller havia superat la seva crisi agrícola 

provocada per la crisi de la taronja, sobretot pel canvi de la seva varietat. A més, el 

procés industrialitzador, —desenvolupat en aquest poble—, consolidà les relacions 

comercials amb França. Recordar, per exemple, que, des de 1890, Sóller disposava del 

seu propi vicecònsol francès. L'existència d 'una xarxa de comerços, restaurants i altres 

empreses regentats per sollerics, —juntament amb la persistència d 'un major 

desenvolupament econòmic de l 'Estat Francès en relació a l 'Espanyol, i l 'existència de 

comunicacions marítimes regulars—, facilitaren i afavoriren aquesta emigració. El 

número de sollerics a França representaria el 2 0 , 8 3 % de la població del Sóller, que cal 

24 
recordar que aleshores era de 10.480 persones . 

Com ja hem esmentat anteriorment, la segona generació amplià els negocis dels pares i 

iniciaren un procés d' integració a la vida social francesa, tot i que els matrimonis mixts 

encara no hi eren presents. A les primeres dècades del segle X X foren cada vegada més 

nombrosos els infants escolaritzats a França —sovint a l 'escola pública—, amb una 



CAPÍTOL 3. L 'emigració a Franca: el cas balear 101 

educació de taranná republicana, laica i gratuita. El fet que els joves fossin molt aviat 

utilitzats com a má d'obra barata, — com a aprenents en els negocis—, féu que les 
25 

al-lotes sovint reberen millor formació que els a l - lots 2 5 . Peró el més habitual era que els 

aHo t s romangueren al poble fins a l 'adolescencia. L 'ambient més avancat de la III 

República francesa afavoria posicionaments polítics i culturals més progressistes entre 

aquests emigrants, els quals provaren reaccions de carácter conservador i clerical, tal 

com demostra Antoni Vicens en el seu t rebal l 2 6 . N o es coneix cap associació o casa 

regional balear mallorquina o sollerica d 'aquesta epoca, peró el treball d 'Antoni 

Quetglas destaca la seva presencia en associacions d 'espanyols fundades a Franca. 

L ' increment de la presencia de mallorquins d'altres pobles s ' incrementá en aquests dos 
2 7 

primers decennis, amb un total de 2.249 homes i dones de balears a F ranca 2 7 , dels quals 

1.491 sollerics l 'any 1920. Per províncies, balears era la desena amb més emigració a 

Franca. El nucli de s 'Arracó i la vila d 'Andratx, varen ser els nuclis amb més presencia 

d 'emigrants a terres franceses. Tampoc no és menyspreable la preséncia llosetina, de la 
2 8 

qual disposem de dades grácies a l 'estudi d 'Andreu Bibiloni , amb un total de 172 de 

persones entre 1899 i 1936. Disposem de dades d'altres pobles durant el quinquenni 

1916-1920: Inca amb 118 persones; Bunyola, amb 45 persones; Campanet, amb 21 

persones; Deiá, amb 23 persones, etc. Binissalem, Esporles, Llubí, Muro, sa Pobla, 

Puigpunyent, Selva, Sencelles, etcétera, són altres pobles amb emigració dirigida cap a 

Franca. La ciutat de Pa lma mai no destacá en aquesta modalitat d 'emigració, que es 

dirigí prioritáriament a Cuba i l 'America continental. 

La I Guerra Mundial trencá aquesta dinámica. Després de quatre anys de conflicte 

armat, l 'economia del país estava devastada, en especial al nord i a l 'est del país. Els 

establiments dels mallorquins, que estaven concentrats al sud i a l 'oest —tal com j a hem 

explicat—, sofriren menys els efectes d 'aquesta guerra, peró sí la situació generalitzada 

de crisi económica en que va caure tot el país, que s 'aná recuperant al llarg dels anys 

vint, fins a la desfeta del vint-i-nou. 

2 5 Ibidem, pág. 74 
2 6 Ibidem pág. 74, 115, 120, i altres números 29 en 42. 
2 7 Rubio, J.: Op. Cit. 4, pp. 118-120 
2 8 Bibiloni Amengual, A. (2005). La construcció d'un poble : Lloseta i les migracions durant el segle XX. 
Palma: Cort, pág. 46 
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Els anys de la Gran Guerra suposaren el retorn de molts i un tall del flux migratori, 

malgrat els avantatges que la legislació francesa introduí en aquest moment pels 

estrangers. A més, els viatges eren insegurs. A tall d 'exemple, el vaixell solleric Villa de 
29 

Sóller , fou enfonsat l 'any 1918 per un submarí alemany. 

La situació de bonanca económica dels anys vint, —generali tzada a tota Europa—, 

frená els corrents migratoris balears, especialment el corrent dirigit a América. Peró 

també fou el moment en qué els pobles d 'Andratx i s 'Arracó s'afegiren majoritáriament 

al corrent migratori francés. L'existéncia d 'una colónia prévia i les xarxes migratóries 

existents féu que aquests dos focus migratoris fossin més atractius que l 'aventura 

americana, tant per la seva proximitat amb les illes, com per la nova situació económica 

illenca. 

La pregunta que se 'n dedueix és: quina situació trobaren els mallorquins que 

s'establiren en aquella época a Franja? Feina ben pagada, bon menjar i plaers de viure. 

Hi trobaren una societat moderna, altament organitzada i democrática. A Mallorca, la 

gent anava a peu i en carro. Franja, en canvi, estava farcida d 'automóbils. Els obrers 

disposaven de sindicats forts i unes condicions de treball regulades, molt allunyades del 

caciquisme imperant a les Illes. 

Aquests emigrants, —sense desvincular-se gairebé mai del seu anterior entorn—, 

tingueren la voluntat d'integrar-se dins la societat francesa. Compartien religió, la 

llengua s 'aprengué en el carrer i no promogueren l 'endogámia. Una pe ja clau de la 

integració eren els matrimonis. Els mallorquins no es mogueren dins un cercle 

endogámic que els impulsés a casar-se amb mallorquines que visquessin a Franca. 

Pel que fa als mallorquins, alguns tornaren a Mallorca per casar-se i després partiren 

amb la dona a Franja. D'al tres, en canvi, es casaren amb mallorquines establertes j a a 

Franca. Així, tot i les relacions que mantingueren els emigrants a Franca, no en 

formaren societats a part. La integració fou rápida i completa. Quant al manteniment del 

catalá entre emigrants que anaren a Franca la resposta és senzilla. Els emigrants a 

2 9Cubano Iguina, A.: Op. Cit. 18 
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Franca parlaven en catalá entre ells. Amb els fills, peró, la majoria parlaven en francés. 

El catalá es mantingué entre els mallorquins a Franca si tenien el costum de fer viatges 

freqüents a Mallorca. En aquest cas, molts de fills d 'emigrants que j a eren de llengua 

francesa aprengueren el catalá a les seves estades a l'Illa. La supervivencia del catalá 

depengué així dels contactes amb el país d'origen. Els qui no feren estades periódiques 

a Mallorca, aviat tingueren —ells i els seus descendents— com a única llengua el 

f rancés . 3 0 

Els inicis dels anys trenta foren de crisi económica a l 'Estat Francés. La crisi económica 

generalitzada, la por a la coalició del Front Popular i les notícies de l 'arribada al poder 

del feixisme a Itália i el Nazisme a Alemanya, crearen un clima d'inseguretat. 

L 'arr ibada de la II República Espanyola significava noves perspectives a Espanya; fet 

que féu que algunes famílies tornessin a Mallorca, encara que moltes continuaren vivint 

a Franca. 

Peró la Guerra Civil espanyola féu tornar molts individus a Franca, — a més de rebre un 

nou grup d 'emigrants—, aquest cop fonjats per les circumstáncies: els exiliats. Tant a la 

Franca continental com a la seva colónia d'Algeria. Com ja hem assenyalat 

anteriorment, el tema de l 'exili és molt complex. N o es va generar gaire documentació 

escrita. Solament d 'aquells que fora de les Illes Balears seguiren amb activitats de 

carácter públic, en tenim notícia. De molts d'altres, —dels que podem anomenar com 

anönims—, no en tenim gaire informació. La feina realitzada en els darrers anys, — a m b 

la recerca i els testimonis personals—, ha aconseguit recuperar bona part d 'aquesta 

memória, peró molta més n ' ha quedat evaporada en l'oblit. 

Testimonis recollits reafirmen la idea que la Segona Guerra Mundial va trobar a moltes 

famílies mallorquines establertes a Franca. Al contrari del que va succeir durant la 

Primera, aquesta sí que va afectar profundament les seves vides. Segons testimonis 
3 1 

ora ls 3 1 , demanant pels seus records sobre la Guerra, no parlaven en cap moment de la 

Guerra Civil, sinó dels desastres de la Segona Guerra Mundial. Rememoraven els 
3 0 Ferrá, D. (2010) Emigració dels campaneters a Europa. Palma: Ed. Conselleria de Presidéncia del 
Govern Balear 
3 1 Entrevista Catalina Palmer Alemany, agost 2005 
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desastres, l 'angoixa i la pérdua de la seva situació económica a Franja. Molts d'ells 

recordaven els bombardeigs, l 'entrada dels alemanys, la seva difícil convivéncia, 

etcétera. 

Durant l 'ocupació, —com que no posseien stricto sensu la ciutadania francesa—, no 

sofriren les confiscacions de les tropes d 'ocupació per fet de considerar-los espanyols i, 

per tant, amics o afectes al régim (fet, d'altra banda, discutible). Michel-Bernard Cardell 
3 2 

relata molt bé en el seu llibre de memóries la situació que varen viure en aquells 

moments. Els alemanys, en la zona ocupada, es comportaren correctament (si es pot 

afirmar una cosa així) amb la població, peró requisaren molts de negocis i 

desaparegueren moltes persones. Tenint un negoci de fruites i queviures, es varen 

convertir per imperatiu legal en subministradors de l 'exércit alemany. Aixó els va crear 

certes dificultats entre els veinats comerciants, iniciant-se brots xenófobs que mai no 

havien patit. Un cop acabada la guerra, s 'iniciaren investigacions als comerciants que 

havien subministrat a l 'exércit alemany, peró no hi ha constáncia de cap condemna a 

comerciants mallorquins. 

La resisténcia va jugar un paper important durant la Guerra, tot i que no tenim 

constáncia de cap mallorquí que hi participés, peró si insinuacions estretes de diferents 
3 3 

fonts 3 3 . Els mallorquins no estaven d'acord amb l 'ocupació francesa per part dels 

alemanys. Molts d'ells seguien les consignes dels británics per la rádio. Peró tampoc no 

tenien molts problemes a relacionar-se comercialment amb ells. 

Un cop finalitzada la Guerra, lentament la normalitat va tornar al país. Els dirigents 

francesos prengueren mesures urgents i comenjá la reconstrucció del país entre els anys 

1945-1948. Es nacionalitzaren els sectors claus de l 'economia (energia, transport aeri, 

bancs i dipósits...), com també grans empreses com la fábrica Renault; es crearen 

comités d 'empresa; es creá la seguretat Social i comenjá una planificació de l 'economia 

sota la supervisió de Jean Monnet. 

La situació política fou més conflictiva, fins que a 1946 —i després d 'un seguit de 

referéndums—, es fundá la Quarta República. A diferéncia de l 'anterior, l 'Assemblea 

3 2 Cardell, M. B. (1999). Mi libro. Del valle de los naranjos al de los manzanos. Palma: E JJ. Partner, 
3 3 Alguns testimonis orals podrien conduir a pensar-ho, peró necessitem més estudis per afirmar-ho 
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Nacional tenia més poder que el President; poder que s 'havia redui't només als seus 

incondicionals. Aquesta República s'enfrontá a la reconstrucció del país, a les crisis 

derivades dels processos de descolonització, i a un conflicte armat en 1954 a Algéria 

que durá fins a 1962. 

Després de la Guerra Mundial , els emigrants retornaren als seus negocis, molts d'ells 

devastats per la guerra. Varen ésser anys difícils, tant per la situació a Franca, com per 

la situació a Espanya. La postguerra i ai'llament de l 'Estat espanyol dificultá les 

comunicacions. Durant els anys quaranta era quasi impossible viatjar directament de 

Franca a les Illes, j a que els únics enllacos eren via Itália, —conseqüéncia de les difícils 

relacions Hispano-franceses del període 1945-1951—, explicades anteriorment. De les 

entrevistes coneixem el cas de Gaspar Ferrer, el qual quedá aillat al poble de s 'Arracó 

durant tota la década dels quaranta, mentres els seus pares vivien a Franca . 3 4 

Aquesta situació de crisi entre ambdós paisos havia afectat negativament la comunitat 

mallorquina resident a Franca. La guerra i els problemes económics posteriors havien 

afectat la seva situació, igualment com a la resta de la població francesa. Els canvis 

legislatius en temes de comercials i d 'exportacions, —especialment després del 

tancament de fronteres amb Espanya—, havia agreujat encara més la seva situació. Peró 

les dificultats per a comunicar-se amb les seves famílies, la visió del régim franquista 

dins la societat francesa, la mateixa situació personal després d 'una guerra, etcetera, 

havia provocat una situació d'inseguretat entre la comunitat mallorquina resident a 

Franca. Aquesta situació d'incertesa, la perdua de contacte de les noves generacions 

amb les seves arrels, el deteriorament de les relacions amb les illes per la falta de 

mitjans, l 'anhel de trobar-se amb gent en la mateixa situació, etc. Tota aquesta situació, 

en definitiva, conduí a unes noves necessitats dintre del co l lec t iu d 'emigrants balears 

residents a Franca que abans no existien. 

Els anys cinquanta foren un moment de transició. Per una banda s 'engegaren de nou els 

fluxos migratoris, —facilitats per les noves polítiques franquistes—, i arribaren nous 

emigrants espanyols i illencs a Franca. Peró per una altra es comencá a endevinar a les 

3 4 Entrevista Miquel Ferragut, abril 2014 i confirmat per David Ginar, nebot. 



106 CAPÍTOL 3. L 'emigració a Franja: el cas balear 

3 5 Lluís Salvador. (1999; 2002). Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Mallorca: Govern de les 
Illes Balears. 
3 6 Rubio, J. : Op. Cit. 4 

Illes unes noves possibilitats económiques reals grácies al turisme; perspectives que 

comenjaren a atraure un corrent immigratori peninsular cap a l 'arxipélag. Aquesta nova 

situació també fou observada amb interés per la colónia balear francesa, augmentada per 

aquells exiliats de la Guerra que s 'havien integrat a les seves files, la qual cosa provoca 

que la colónia visqués canvis interns derivats de les noves situacions que es 

desenvoluparen a Franca. La colónia mallorquina també sofrí canvis en la seva 

mentalitat, —tant per la situació traumática viscuda, com per la nova situació que es 

visqué—, arran de la reactivació dels corrents migratoris espanyols cap a aquest país, i 

de la reactivació de la vida cultural i associativa dels mateixos a Franca. 

A tall de conclusió d 'aquest punt, podem afirmar que l 'emigració a Franja afectá milers 

de mallorquins i alguns menorquins. Existien relacions migratóries des d'antic, les 

primeres durant la Repoblació per part d 'occitans al segle XIII. Durant l 'época moderna 

fou quasi testimonial, uns pocs navegants i comerciants. L 'ocupació de l'illa de 

Mallorca l 'any 1715 per part de tropes franceses, obrí una altra vegada la relació amb el 

país veí, tot arribant contingents de nobles i religiosos després de l 'esclat de la revolució 

francesa, els presoners francesos a Cabrera entre 1809 i 1904, la fugida d'afrancesats de 

les illes posteriors, — c o m el cas de Cristófol Cladera Company—, l 'arribada dels 

monges trapenses a la Trapa l 'any 1810, etc. Segons l 'Arxiduc Lluís Salvador, l 'any 

1868 hi havia 140 estrangers residents a Mallorca, dels quals 108 individus eren 

francesos 3 5 . 

El vertader flux migratori comencá a partir del darrer terc del segle XIX, —tal com hem 

treballat fins a la década dels anys cinquanta—. A partir d 'aquest moment, no existeixen 

treballs amb dades estadístiques de com es va continuar desenvolupant aquesta 

emigració en el cas balear. Sí, peró, existeixen treballs que treballen l 'emigració 

espanyola dirigida a Franca en aquesta etapa, tal com hem tractat anteriorment. En el 

clássic treball de Javier Rubio sobre l 'emigració espanyola a F r a n j a 3 6 , no apareix 

referenciada cap dada referent a les Illes Balears. Dels treballs en els quals apareixen 

dades quantitatives de l 'emigració dirigida a Europa, — com el coordinat per Joseba de 

la Torre i Gloria Sanz Lafuente—, les taules mostren l 'arribada de població a les Illes, 



CAPÍTOL 3. L 'emigració a Franca: el cas balear 107 

al contrari del que succeeix a d'altres províncies. Les Illes Balears apareixen com una 

de les comunitats amb balanc migratori positiu, amb un total de 73.706 persones entre 
3 7 

1955-1975 . Aquestes dades confirmen la transició migratoria de les Illes; es a dir, de 

ser-ne focus expulsor, a esdevenir-ne focus receptor migratori. 

Seguidament, passem ara a tractar les fonts teóriques pel que fa a l 'emigració i 

l 'associacionisme. És el que conformará el capítol següent , que conclou la tercera part 

d 'aquesta Tesi doctoral. 

De la Torre, J. I Sanz Lafuente, G. (2008). Migraciones y coyuntura económica del franquismo a la 
Democracia. 73 Vol. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, taula pág. 55. 





La vida té significado si s 'explica com 
un relat. Som actors de la nostra 
histöria, perö la seva autoria només 
s'entén retrospectivament des del 
passat quan és explicada pels 
historiadors. 

H. Arendt 

CAPÍTOL 4. EMIGRACIÓ I ASSOCIACIONISME 

En aquest capítol, que conclou la tercera part de la tesi doctoral referida als referents 

teórics generals, analitza la relació entre emigració i associacionisme. Primerament, 

s'estudia el fenomen de l'associacionisme espanyol a Franca; seguidament, 

l'associacionisme balear a l'exterior, i finalment la dona com a subjecte actiu de 

l'emigració i l'associacionisme. 

4.1. Emigració i associacionisme 

Com ja hem assenyalat en capítols anteriors, el flux migratori balear cap a terres 

franceses va comencar al darrer terc del segle XIX. Aquesta emigració de carácter 

económica, —amb un elevat component familiar—, va continuar al llarg de la primera 

meitat del segle XX. La Guerra Civil espanyola afegí una emigració política, associada 

a l'exili dels republicans que fugien de la repressió franquista. Aquestes dues colónies 

d'emigrants es relacionaren per forca en els anys posteriors, marcats per un conflicte 

encara major, la II Guerra Mundial. 

El resultat d'aquests corrents és l'existéncia, —a principis dels anys cinquanta i de 

manera singular en el context europeu—, d'una colónia balear important. La reactivació 

del corrent migratori espanyol, fomentat pel govern franquista, modificá la percepció de 

si mateixos d'aquest grup emigrant, sense distinció del seu origen o circumstáncia 

personal. L'arribada de nous elements modificá les relacions internes, reactivant-se una 

xarxa migratoria preexistent, basada en el parentiu, l'amistat i el paisanatge. L'arribada 
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d'aquestes persones, —que havien viscut unes circumstáncies vitals molt diferents als 

dels establerts des d 'antic a Franja—, modificá necessáriament la percepció de la 

mateixa concepció de l 'emigrant com a tal, tan individualment com a col-lectivament. 

Aquesta nova percepció també fou influenciada per la reactivació del moviment 

associatiu engegat pels nouvinguts, que fou utilitzat com a estratégia adaptativa a un 

nou entorn, sovint considerat hostil. 

El fenomen associatiu dels emigrants espanyols és quasi tan antic com la mateixa 

emigració, si considerem com a precedent les congregacions i confraries dels diversos 

co l lec t ius regionals de la Corona espanyola a les seves possessions d'Ultramar. La seva 

expansió fou paral-lela al període considerat d 'emigració massiva, —dels anys 1880 a 

1930—, tot reactivant-se en la década dels cinquanta. El ventall d 'associacions 

voluntáries hispániques evolucioná: des d 'un predomini de societats mutualistes, als 

actuals clubs recreatius, passant per societats de carácter religiós, a societats d'agitació 

política de molt diversa tipologia. 

Les estratégies individuals dels emigrants foren úniques, derivades de les situacions 

personals individuals. Peró hi hagué estratégies comunes als grups emigrants, que es 

repetiren en llocs i moments diversos de la história. Les estratégies migratóries variaren 

en funció de l 'actitud de la societat receptora, i en funció de la informació de qué 

disposava l 'emigrant, atés que una bona informació sobre les condicions laborals, 

socials i vida dins la societat receptora permetia una integració major, tot millorant la 

qualitat de vida de l 'emigrant. 

Existien mitjans rudimentaris d'informació, —sovint imprecisos i esbiaixats—, de la 

situació económica, laboral i social del lloc d'arribada. Aquest fet perfilava moltes 

vegades expectatives que estaven allunyades de la realitat. Si la informació provenia de 

fonts oficials, no sempre eren práctiques o realistes per a la integració i 

desenvolupament de la vida de l 'emigrant, sobretot a la década dels anys cinquanta. A 

més, aquesta informació oficial estava formulada des dels interessos del govern 

espanyol, el qual no fomentava la integració en els pai'sos d'acollida, sent el seu objectiu 

prioritari el manteniment dels vincles amb Espanya, peró no la seva integració. 

D'aquesta manera, volien assegurar-se el flux monetari cap a Espanya dels emigrants, 
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tan necessaris per la malbaratada hisenda espanyola. Aquestes mancances i dificultats 

explicarien l 'extensió i proliferació de l 'associacionisme entre el co l lec t iu emigrant, tal 

com ja havia succei't amb altres grups, moments i llocs diferents, com veurem més 

endavant. 

4.2. Per qué una associació de mallorquins a Franca? 

Com ja hem assenyalat anteriorment, aquests són dos dels tres eixos fonamentals del 

nostre treball. En el capítol anterior hem exposat l 'estat de les investigació en relació a 

l 'emigració balear a Franca fins a la década dels anys cinquanta. En aquest punt 

intentarem establir un context teóric a la relació entre el fet migratori i la creació 

d'associacions d 'emigrants, centrant-nos amb les entitats creades a partir de la década 

dels anys cinquanta a Franca. Tot caracteritzant aquest procés general, —estudiat 

ámpliament als darrers anys—, podrem establir les relacions necessáries amb el nostre 

objecte d'estudi, l 'associació Les Cadets de Majorque, creada l 'any 1953. 

La definició clássica del terme associacionisme, a p e l l a a la "tendencia a pertányer a 

associacions, a formar part de grups amb afinitats culturals, esportives, polítiques, 

etc.". Ara bé: en el cas de les associacions d' immigrants, l 'atribut pot complicar un poc 

la definició. La historiografia ha etiquetat com associacions d 'emigrants les creades fora 

del territori nacional, peró també existeixen associacions d 'aquest tipus dins el mateix 

Estat. Si acceptéssim aquesta definició, —lligant emigració al concepte d 'estat-nació—, 

deixaríem fora les diferents nacionalitats que es poden trobar dins un mateix Estat. Una 

altra problemática afegida són les generacions nascudes en el lloc d'acollida, les quals 

també s'integren en aquestes associacions. Aquests interrogants (i d'altres) han fet que 

l 'etiqueta d'associació d 'emigrants hagi mutat a associació étnica, acceptant que sigui 

qualsevol grup que vulgui formar la seva própia associació voluntária, fora del lloc de 

naixement propi, o dels seus pares. Etiquetada d 'una manera o d 'una altra, aquestes han 

estat un dels elements més rellevants de l'actuació col-lectiva del grup immigrant en el 

país (o lloc) acollidor, aportant moltes vegades visibilitat al grup dins el seu nou entorn. 

Podem afirmar sense por a equivocar-nos que Vassociacionisme és una de les 

característiques més rellevants de l 'emigració massiva. Está considerat com un fenomen 
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únic i recurrent dins el conjunt de les distintes emigracions espanyoles. La seva atenció 

dins la historiografia és desigual 1 . Treballat de manera tangencial per a la reconstrucció 

de les causes dels moviments migratoris, s'está revaloritzant el seu estudi a la darrera 

época, tal com ja hem assenyalat en el punt de l 'estat de la qüestió (capítol 2). Per a les 

historiografies dels pai'sos receptors, els estudis han estat centrats en la seva participació 

en el grau d'integració del grup immigrat respecte a la societat receptora, i si aquesta 

societat en qüestió havia actuat com mediador o fre en aquest procés. A més, encara que 

l 'associacionisme fou un recurs molt emprat pels emigrants en els seus diferents 

moments, no tots s'associaren, óbviament, fent que el seu perfil social no sigui del tot 

representatiu del conjunt total. Per aquest motiu, els homes i dones pertanyents als 

sectors mitjans i alts solien estar sobre representats. 

En el moment en qué una persona decideix emigrar, aixó sol modificar tota la seva 

trajectória vital. Per aquest motiu, són necessaris recursos per cometre aquest fet tan 

transcendental a la seva vida. La xarxa migratória representava aquests recursos, —tant 

en el moment de l 'emigració, com en el procés d'inserció en la societat receptora—. A 

través d 'aquesta societat, els emigrants obtenien un seguit d ' informacions i contactes 

que els permetien organitzar el viatge, trobar feina o un lloc de residéncia, a més 

d'assegurar-se la solidaritat en el punt de destí. En el cas particular d 'aquest estudi, 

l 'existéncia d 'una colónia balear a territori francés significava —pels nouvinguts— 

disposar d 'una organització social específica, la qual cosa els facilitava l 'adaptació al 

seu nou medi. Aixó, peró, no incloia necessáriament mitjans comuns de supervivéncia o 

llocs de trobada. Sorprén també el fet que l 'atenció que —per a molts dels immigrants 

espanyols i d'altres nacionalitats—, les societats creades en els paisos de destí 

constituien la primera experiéncia associativa viscuda, especialment pel que fa als 

individus provinents de medis rurals. 

L 'associacionisme emigrant, anomenat étnic per alguns autors, s 'ha d 'entendre como un 

mitjá per aconseguir una adaptació a un nou medi hostil. Fins i tot hi ha autors que 

consideren que la tendéncia associativa fou major entre els emigrants, que entre els 
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residents en el mateix país. Aquest fet s 'explicaria per la ruptura amb l 'entorn conegut, 

amb les costums i amb les xarxes de socialització i subordinació dintre de les quals 

l ' individu havia estat inserit al llarg de la seva vida. Aquest fet és més evident en el cas 

que ens ocupa, j a que durant la dictadura franquista el dret d 'associació estava — com 

sabem— molt restringit dins el territori nacional. 

Els emigrants, —davant d 'una situació nova i estressant derivada del fet migratori—, 

busquen diferents estratégies d 'adaptació. L'associació a l 'exterior es demostra com una 

de les més efectives. Existeixen molt bons treballs que tracten el fenomen associatiu 

emigrant a diferents époques, llocs i moments . Hi ha autors que han realitzat 

classificacions per aquest fenomen, molt diverses segons el temps i les circumstáncies 

analitzades, j a que la dispersió geográfica, cronológica i d'objectius dificulta aquest 

tipus d'eines. N o és l 'objectiu d 'aquest treball analitzar aquestes classificacions, peró sí 

trobar un punt d 'encontre entre totes elles: la motivació. Per a tots els autors hi ha dos 

motius que impulsen la creació d 'una associació d'emigrants. Per una banda, estan les 

associacions que apareixen per atendre les qüestions més básiques i urgents, com 

assisténcia sanitária, ajuda económica, etcétera. Per una altra, les que cobreixen 

necessitats de carácter lúdic i cultural. A la vegada, totes dues fomenten les relacions 

entre els seus membres, les relacions entre els membres d 'una mateixa terra d'origen. 

En definitiva, trobar-se amb gent que comparteix les seves mateixes necessitats, no tan 

económiques, sinó més bé sentimentals, amb els quals comparteixen una mateixa 

identitat. 

L 'associacionisme crea la idea de pertányer a un grup. Peró en el cas dels emigrants 

apareix també com a part de les seves estratégies adaptatives a un medi estrany. L 'ésser 

humá és un animal social i l 'associació és un medi per dur a terme la seva socialització. 

El fet de crear associacions a l 'estranger per part d 'emigrants és una resposta a aquesta 

necessitat de socialització que té l 'ésser humá. Un dels objectius que volem posar de 

manifest amb aquest treball és el d 'entendre el teixit social que es crea en el lloc 
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d'arribada, en aquest cas a Franca; analitzar com s'ha articulat la comunitat emigrant, i 

com han desenvolupat els seus interessos socials, culturals i fins i tots económics. 

Si volem realitzar una análisi d 'un moviment associatiu — i , si s'escau, de les seves 

publicacions periódiques—, no podem oblidar que aquest és un fet de socialització. És 

la unió d 'un grup amb unes característiques concretes que s 'agrupen per unes 

necessitats determinades. Les relacions que s'estableixen entre aspectes socials, 

culturals, polítics i económics parteixen d 'un marc concret: el d 'una identitat específica. 

La relleváncia de les associacions d 'emigrants per l 'estudi de l 'emigració en el seu 

conjunt, —peró també per a altres variables, com la mobilització social i política, la 

história de la vida quotidiana, la relleváncia de les formes d 'acció col-lectiva per als 

pai'sos d'origen i els processos d'integració i assimilació en les societats d 'acollida—, 

són els motius de la renovació teóric-metodológica i la revalorització de l 'análisi 

d 'aquestes associacions voluntáries als darrers anys. 

Tres són els aspectes que Xosé M. Núñez destaca en relació a l ' increment d 'aquest tipus 

d'estudis úl t imament 4 : 

a) L'análisi de les comunitats o col-lectivitats d 'emigrants com la part més visible als 

ulls de la societat d 'acollida dels col-lectius immigrants, peró igualment com espais de 

poder, negociació d'identitats col-lectives i de disputa simbólica, de recreació de 

projectes polítics i socials, i fins i tot, de reinvenció de formes d'expressió de la identitat 

col-lectiva. S'ha de recordar que les associacions voluntáries dels emigrants són, — 

encara que de vegades s 'oblida—, formes d 'acció col-lectiva. 

b) L'análisi de les estratégies i opcions de les elits immigrants, com a forma de conéixer 

millor les contradiccions en els mateixos col-lectius, tot replantejant-se el paper 

d'exiliats i expatriats polítics dins els col-lectius emigrants. 

c) La revalorització de les associacions d 'emigrants com elements fonamentals en 

l 'articulació d 'espais transnacionals de relació entre comunitats separades per distáncies 

4 Núñez, X. M. (2011). Patrias lejos de casa: El Sociacionismo emigrante español, Siglos XIX-XX: 
Presentación. Historia social. N.70 , pág. 5 
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importants, entre les quals s 'estableixen fluxos d'intercanvi i transferéncia de productes, 

coneixements i recursos materials i immaterials. 

Tot el que s 'ha dit fins i ara confirma la necessitat de realitzar una análisi de 

l 'associacionisme i la sociabilitat detallat a l 'hora de comprendre i analitzar l 'articulació 

de la comunitat emigrant, per poder entendre els seus interessos socials, culturals, 

polítics, esportius, etc., i fins i tot socioeconómics. D'aquesta manera, podrem 

comprendre millor el teixit social creat al lloc d'arribada, la dinámica del grup i 

entendre els seus mecanismes de socialització. 

4.3. L'associacionisme espanyol a Franca 

L'obra de G. Hermet Los españoles en Francia5, convertit actualment a un clássic, 

descriu, entre altres fonts, un seguit d'entrevistes a treballadors residents a Franca en la 

década dels seixanta. En aquesta obra, Hermet assenyala que un 47 % dels espanyols 

que ell va entrevistar al llarg dels anys seixanta pertanyia a algun centre o agrupació. 

José Babiano recull que, l 'any 1978, l'agregat cultural de l 'ambaixada d 'Espanya a París 

manifestava "que les associacions proliferen enormement, la qual cosa significa que els 

espanyols se segueixen reunint entre si per a parlar dels seus problemes (...) i per a 

actes de cultura que n'hi ha prácticament a tots els centres"6. Tant és així, que 

actualment existeix una Federació d'Associacions i Centres d'Emigrants Espanyols a 

Franga (FACEEF), on s'hi han arribat a adherir uns 185 centres. Tot i així, l 'associació 

Les Cadets de Majorque mai no hi va no va pertányer: segons les fonts consultades 

d'aquesta federació a les qual hem tingut accés, no apareix cap tipus de referéncia a la 

seva publicació, París-Baleares, ni tampoc no apareix en els llistats d'associats de la 

federació. 

Com hem esmentat al capítol anterior, l 'emigració espanyola a Europa dels anys 

cinquanta representava per a l 'administració franquista un alé per tal d'alliberar tensions 

en un mercat de treball incapac d'absorbir els excedents de má d 'obra agrícola, que 

http://www2.1mayo.ccoo.es/
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amenacava per asfixiar al régim en els anys cinquanta. Fou així com el franquisme va 

elaborar un discurs propiciatori per a l 'emigració exterior. 

Efectivament, el discurs oficial canviá. Per aquest motiu, el franquisme va crear un 

aparell burocrátic com a mecanisme de control de tot el procés migratori. Malgrat 

aquestes mesures de control, la meitat dels espanyols que emigraren a Franca ho varen 

fer al marge del control i l 'assisténcia de L'Institut Espanyol d'Emigració, citat a 

l 'apartat anterior. Quin objectiu tenia l ' IEE? Oficialment, facilitar el fet migratori, 

aportant garanties legals. Peró també pretenia assegurar-se la continuitat dels llacos dels 

emigrants amb Espanya. El manteniment d 'aquesta relació era molt important per 

l 'administració franquista perqué, d 'aquesta manera, promovia que els emigrants, — e n 

lloc d'invertir en el país d 'acollida—, enviessin els seus estalvis a Espanya, com hem 

comentat. Eren les anomenades remeses, considerades per molt d 'autors un dels motors 

del canvi económic espanyol de la década dels anys cinquanta, previ al miracle 

espanyol dels anys seixanta. 

En aquest sentit, l 'administració franquista insistí en el "mite del retorn" per a aquells 

emigrants que abandonaven el país segons les seves directrius. El retorn apareixia com 

un objectiu prioritari entre els emigrants, tot i que la majoria no varen retornar en les 

dates previstes, desenvolupant molts d'ells la vida familiar fora d 'Espanya. Aquesta 

política —que frenará en molt de casos la integració definitiva—, determiná moltes de 

les estratégies dels emigrants i les seves famílies. 

Amb aquestes premisses, podem entendre millor que l 'administració franquista dónes el 

seu suport i manifestés les seves simpaties per les associacions d 'emigrants que es 

fundaven a Franca i presentaven característiques com el foment de l 'amistat, l ' intent de 

conservar la cultura popular, fomentaven els lligams amb la seva terra d'origen... 

sempre i quan tinguessin un rerefons apolític. N o reconeixia les altres; és a dir, les 

associacions de carácter polític fundades pels exiliats i activistes polítiques, amb un fort 

carácter antifranquista, les quals —com ja hem vist—, varen tenir un pes específic en 

l 'opinió pública francesa envers al régim franquista, especialment entre els anys 1945 i 

1948, moment de máxima tensió diplomática entre ambdós pai'sos. 
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Com ja hem assenyalat amb anterioritat, els espanyols arribats a Franga trobaren una 

xarxa de llars, associacions i centres espanyols al seu territori. Des de finals del segle 

XIX l 'església disposava de centres de socors mutu, similars als existents a Espanya o 

organitzats pels emigrants als paisos americans. Aquesta faceta perdé importáncia a la 

nova Europa de "l 'Estat del Benestar", sorgida de les cendres de la II Guerra Mundial . 

Franga i Espanya firmaren acords en matéria de Seguretat Social a finals dels cinquanta. 

La funció assistencial decaigué, peró la funció recreativa i cultural fou la pega clau per 

entendre el ric entramat associatiu dels anys seixanta i setanta desenvolupat pels 

emigrants espanyols a Europa, especialment en el cas francés. 

N o tot l 'entramat previ trobat pels emigrants en territori francés era eclesiástic. Ciutats 

com Perpinyá, Béziers o Tolosa, tenien centres impulsats pels mateixos emigrats. 

Autors com G. Díaz-Plaja i Taboada-Leonetti han teoritzat sobre la creació i 

organització d' aquests entramats de centres i associacions, creant un marc classificador 

per aquests recursos organitzatius durant l 'época franquista, moment en el qual el 

govern espanyol passá d'intentar frenar els fluxos migratoris (fins als anys cinquanta del 

segle XX) a fomentar-ne aquesta tendéncia — a m b un alt grau paternalista—. 

G. Díaz-Plaja va classificar les associacions en dos grans grups, partint del tipus 

d'influéncia ideológica que va creure percebre. Segons aquest esquema, ens trobaríem, 

—per una banda—, amb un seguit d 'associacions protegides i finangades per les 

agregaduries laborals i les autoritats franquistes. Les característiques fonamentals 

d 'aquestes associacions consistia en l 'abséncia de tot esperit crític o reivindicatiu, i una 

absoluta despolitització. Les seves activitats se centraven en balls, exhibicions de 

cinema i certámens de cangó i folklore espanyol, molt del gust de la política cultural 

oficial, amb un clar intent de mantenir els vincles dels emigrants amb la patria i sempre 

dins l 'órbita oficial. 

Un segon grup d'associacions —segons l 'autor— es caracteritzava no solament per 

l 'abséncia de subvencions oficials, sinó perqué les seves activitats solien tenir un major 

contingut cultural i polític. A més, promocionaven programes més seriosos que les 

associacions del grup anterior, com la celebració de conferéncies i tertúlies sobre temes 
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relacionats amb la problemática dels emigrants a Franca o la situació política espanyola. 

Aquestes associacions serien les organitzades o directament influenciades per l'esquerra 

ideológica. 

Per una altra banda, Taboada-Leonetti , ha proposat un segon esquema que combina tant 

la inspiració ideológica com la temática principal que motivava l 'existéncia de les 

associacions. Així, per una banda, assenyalava un conjunt de centres impulsats pels 

exiliats que j a estaven organitzats abans de l 'arribada massiva d 'espanyols dels anys 

cinquanta i seixanta. Encara que l 'objectiu d 'aquestes associacions era de naturalesa 

cultural, es tractava de centres fortament polititzats, amb una clara oposició al 

franquisme. 

A partir dels anys cinquanta i seixanta, motivat pel fet que inicialment molts 

d 'emigrants es desplacaren sense família o eren fadrins, entraren a formar part un segon 

grup d'associacions que vendrien a jugar el paper de les tertúlies a Espanya. Es tractava 

d'associacions declarades apolítiques que recreaven l 'ambient d'origen. Eren un lloc per 

xerrar la llengua própia i per intercanviar informació. Les activitats de més éxit en 

aquests centres eren els actes de carácter lúdic, com ara sopars, balls, excursions, 

etcétera. També s'hi celebraven altres activitats, com ara cursos, exposicions, 

exhibicions culturals, etcétera. Taboada-Leonetti observa en aquest punt que, si bé les 

activitats d 'un carácter més cultural foren inicialment impulsades pels nuclis d'exiliats 

polítics, en realitat responien a una necessitat cultural - real o simbólica- d 'un cert grup 

d'emigrants. 

El tercer grup d'associacions que identificava Taboada-Leonetti , sorgiria a partir de la 

segona meitat dels anys seixanta. Una vegada estabilitzada la colonia espanyola, tingué 

lloc el reagrupament familiar i sorgí tant la qüestió de l 'educació a Franca dels fills dels 

emigrants, com el manteniment paral-lel de la llengua materna. Aquestes associacions 

cercarien l 'educació dels fills, amb molt casos amb el suport per part d 'a lguns sacerdots 

de les anomenades Missions Catdliques Espanyoles. 

Com qualsevol classificació, ens pot ajudar en un principi a entendre un poc millor la 

situació general dels emigrants i de les associacions en terres franceses durant la segona 
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meitat del segle XX. Peró l 'associacionisme és un entramat molt ric i complex. Per 

aquest motiu, no es pot quedar reduit a un esquema classificador simple. Les tipologies 

que classifiquen a les associacions d 'emigrants, segons les seves funcions, mida, 

pertinenga, connexions amb els seus llocs d'orígens, o afinitats polítiques, constitueixen 

instruments heurístics útils, peró no s 'han de convertir en una cotilla immobilista amb la 

qual s 'exclou la riquesa de tot el moviment. 

En aquesta reactivació del moviment, l 'església católica tingué un important paper, 

reorganitzant la xarxa de Missions Catöliques existent per tota Franga. El govern 

franquista les propiciá, peró també finangá centres i associacions afins, considerades 

innócues pel régim, en una táctica per desmobilitzar qualsevol intent de militáncia 

política. Aquesta política s 'emmarcá dins el seu discurs per a implantar la idea de retorn 

de l 'emigrant. Fora dels seus tentacles, es crearen associacions i centres impulsats per 

les organitzacions d'esquerra antifranquista, amb el suport de partits i sindicats 

homólegs del país. Aquestes mai no reberen ni suport ni reconeixement per part de les 

autoritats franquistes. 

Ara bé: quin sentit té tot aquest espés i extens entramat associatiu? La situació de 

l 'emigrant al país d'acollida no és l 'objecte d 'aquest treball. Peró cal recordar la seva 

situació precária en molt de casos. Una gran majoria no va trobar les condicions 

d'habitatge adequades, concentrant-se en barris o zones concretes de la ciutat, creant-se 

guettos espanyols. Les jornades eren llargues i extenuants, amb l 'únic objectiu 

d'estalviar per retornar al seu país, per enviar diners a la seva família. El centre de feina 

es va convertir en el lloc on l 'emigrant es relacionava amb la població autóctona, en 

unes condicions, la majoria de vegades, poc igualitáries. El temps d'esbarjo era limitat i 

les dificultats idiomátiques eren una realitat latent en la majoria dels emigrats. 

Les associacions de carácter étnic cobriren aquestes necessitats lúdiques i educatives. 

En aquestes entitats s 'accedia a una oferta recreativa que evocava la cultura d'origen, 

barata i assequible. Es convivia amb els compatriotes, es xerrava espanyol i es recreava 

les tradicions, les formes de socialització i l 'oci popular. Així, posem per cas, es jugava 

a cartes, s 'organitzaven actuacions musicals, funcions de teatre i balls, etc. 

S'organitzaven excursions, se celebraven festes rituals com Cap d 'any o Nit de Reis, 
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etc. Peró també es trobava ajuda per solucionar problemes administratius, s 'obtenia 

informació... I també, no cal dir-ho, era un gran mercat matrimonial. 

Aquest associanisme étnic, també anomenat així per alguns moviments associatius, fou 

el més comú de les migracions modernes, on l 'Estat del Benestar cobria les necessitats 

assistencials básiques. La multiplicitat d'activitats, funcions i objectius d 'aquests tipus 

d'associacions —diferents de les polí t iques— ens mostren la diversitat d'objectius i 

explica en si mateix la gran diversitat del món associatiu. Era una eina fonamental per 

solucionar un ventall de problemes quotidians que es trobaven els emigrants, convertint-

se en una estratégia fonamental per a la seva supervivéncia. 

La recreació de la cultura d'origen constituí un dels punts comuns en el món associatiu 

francés de la década dels cinquanta. Aquest fenomen permetia d'establir llacos 

simbólics amb la societat de partida, fonamental per tal d 'al imentar la idea del retorn. El 

régim franquista va insistir molt en aquesta dimensió de l 'associacionisme, fomentant 

un folklorisme una mica ranci; és a dir, contribuint amb activitats no perilloses pel 

franquisme. 

Els espanyols varen fer un gran ús del dret d 'associació en els pai'sos d'acollida, amb el 

beneplácit del govern franquista. Ja hem assenyalat anteriorment la incongruéncia del 

régim en aquest punt, fomentant fora el que dins era restringit jurídicament, vist amb 

molt de recel, molt controlat burocráticament i, fins i tot, controlat policialment. Aquest 

canvi d'actitud, a dins repressora, i afora facilitadora, era una clara estratégia per a 

afermar les remeses de diners i la vinculació amb el país abandonat. Els diners, un altre 

cop, s ' imposaven a la ideologia (o, més aviat, a la seva abséncia). 

L'associacionisme es va convertir en un element transgressor amb la cultura política 

d'origen, encara que no tan radical com les organitzacions polítiques a l 'exili. Grácies a 

les associacions, els emigrants entraren a l 'esfera pública del país d'acollida. A les 

organitzacions impulsades per l 'oposició política, —sense suport estatal—, es mobilitzá 

els emigrants enfront de la dictadura i es desenvolupá labors d 'educació política 

mitjancant actes, conferencies i trobades amb polítics. En els centres amb suport estatal 

i fomentats per les autoritats oficials o per l 'església católica, es va fomentar la 
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identificació amb els valors del régim, tot intentant controlar-les. Peró aquests intents de 

controls, que estaven clarament establerts a la legislació espanyola 7 , no estaven 

permesos a les legislacions estatals europees, que obligaven que tinguessin un 

funcionament democrátic. Per aquest motiu, ves per on, — a m b independéncia de la 

seva influéncia política—, els emigrants que participaven en les associacions aprenien 

valors democrátics i s 'educaven en el concepte de ciutadania. 

A m b el temps, els emigrants aprofitaren les associacions com a plataforma 

reivindicativa i es transformaren en interlocutors del poder local o regional. Es 

convertiren en xarxes socials de comunicació que els permetia identificar les necessitats 

individuals i col-lectives. Les organitzacions étniques i sindicals foren decisives per a la 

creació d 'una cultura política i democrática. Varen permetre que els espanyols entraren 

a l 'espai públic i a la participació social. Els varen servir com a instruments per a la 

mobilització a favor de la democrácia a Espanya, contribuint a crear una consciéncia 

ciutadana ben remarcable. Moltes eren les assemblees d'aquestes organitzacions on 

l 'eslógan aquí no volem política sentien als seus membres més posicionats políticament. 

Sovint apareix la imatge de l 'exiliat del 39 com el co l lec t iu que va ajudar als emigrants 

dels cinquanta a instal-lar-se. Aixó no és exacte. La situació dels exiliats, j a esmentada 

anteriorment, va articular uns mecanismes adaptatius propis i únics. Els recursos dels 

quals varen disposar (un teixit associatiu previ, ajuda dels sindicats i organitzacions 

polítiques de l 'esquerra europea), també varen estar a l 'abast dels emigrats. Peró més 

que les diferéncies de cultura política —que sí que existien— l'accés als recursos va 

tenir més a veure amb l 'antiguitat en el moment de la ins ta l lac ió , i l 'exercici de la 

solidaritat amb els compatriotes. Els emigrants no foren els deixebles polítics dels 

exiliats, j a que una cultura política com la de l' exili és un producte de la História, 

nascuda en un moment i en una conjuntura única. L 'encontre entre tot dos grups no fou 

fácil, amb reticéncies inicials. La convivéncia arribá amb les oportunitats de conéixer-

se. Peró la distáncia entre ambdós grups —real o fictícia— sempre es va conrear. 
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N o ens agradaria continuar sense fer menció d 'un debat existent, —tant a l 'ámbit 

académic, com entre els mateixos protagonistes—, en el qual es confronten emigració 

política versus económica, tot considerant-les realitats completament diferents 8 . Aquesta 

oposició neix de la idea preconcebuda dels valors que s 'assignen a uns emigrants i a uns 

altres, respectivament. Així, els emigrants de l'exili representarien els valors 

republicans, la lluita per la democrácia i la cultura, tots aquests aspectes, de carácter 

positiu: democrática, antifranquista, obrerista, nacionalista, no necessáriament laica, 

antimonárquica o federalista. Al contrari, l 'emigració económica s'associaria als 

fenómens negatius, com ara el franquisme, la pobresa, la incultura Aquesta percepció 

deriva de la situació del refugiat respecte de l 'emigrat segons la nova legislació derivada 

de la Convenció de Ginebra de 1951. Peró tal com j a hem vist en el punt anterior, la 

situació legal dels exiliats espanyols a Franca —des de l 'any 1939 fins a l 'any 1945— 

fou molt complicada. Així que la realitat resulta més complexa, fent la frontera entre 

migracions polítiques i económiques francament difusa. 

També l 'actuació del régim franquista fou contradictória. Per una banda, mai no 

reconeixerá les associacions de carácter polític, ni les hi doná suport de cap mena. Peró, 

per una altra, després de la II Guerra Mundial , malgrat que les reticéncies óbvies cap als 

refugiats polítics francesos, fomentá a través dels consolats contactes amb els exiliats 

mitjancant la creació de noves missions católiques en terres gales, desenvolupant 

funcions d'assisténcia social 9 . Aquest fet complicá encara més la situació i relació entre 

ambdós grups. 

Encara que el govern franquista intentá donar cobertura als emigrants económics, 

mitjancant l ' IEE i les agregaduries, mai no va invertir el suficient, ni amb diners ni amb 

personal, no resolvent els innumerables problemes que els emigrants es trobaren en 

termes burocrátics, allotjament, estudis, etcétera. Aquests emigrants es varen sentir 

desemparats, en molt de casos, pel seu govern. I descobriren a Franca una nova realitat, 

allunyant-los de les autoritats franquistes, malgrat la voluntat d 'aquest govern de 

continuar-hi influint més enllá de les fronteres. Són aquests motius que explicarien el fet 

Dreyfus-Armand, G.(2000). El exilio de los republicanos españoles en Francia. Barcelona: Critica 
9 Lillo, N. (2011). El asociacionismo español y los exiliados republicanos en francia: entre el activismo y 
la respuesta del estado franquista (1945-1975)." Historia social. N. 70, pp. 175-91. 
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que la cultura política de l 'emigració s'identificá més amb la democrácia sorgida 

després de la derrota del feixisme a la II Guerra Mundial , i no tant la desenvolupada 

pels grups de l 'exili. Els emigrats espanyols a Europa aprengueren el funcionament dels 

sistemes democrátics i accediren a les prestacions de l 'Estat del Benestar, inexistent a 

l 'Espanya de Franco, on la Seguretat Social es fundá l 'any 1966. D e l 'observació en els 

pai'sos d'acollida i del contrast amb l 'experiéncia própia del país d'origen, sorgí una 

cultura democrática entre els emigrats. El cas és que el seu referent polític foren les 

democrácies occidentals, i no la pas Segona República, que continuava vigent pels 

exiliats del 39. 

L'antifranquisme fou un tret característic de l 'emigrant, peró no per l 'acció de 1939, 

sinó per observació directa de l 'aprenentatge democrátic de la seva experiéncia en 

societats democrátiques dels paisos d'acollida. La desafecció envers la dictadura en 

abandonar Espanya de molts d 'emigrants, es transformá en una actitud militant contra el 

régim, en alguns casos. Peró també cal dir que n 'hi hagué d'altres que no foren 

antifranquistes, i el cas és que freqüentaven les organitzacions creades pel régim fora 

d 'Espanya, o les organitzacions de l 'Església espanyola. Un dels factors que fomentaren 

la desafecció era el modus operandi de l 'administració espanyola a l 'exterior, i el tracte 

que els dispensava. La relació era difícil i el sentiment de l 'emigrant era que no es podia 

esperar res d 'ambaixades o agregaduries. Se ' ls veia com la prolongació dels sindicats 

verticals, i no com a órgans d 'assessorament i gestió al servei dels emigrants. Aixó, no 

cal dir-ho, feia difícil l 'adhesió al régim. L 'obrer isme també va arrelar, grácies a la 

relació amb els organismes sindicals dels paisos d'acollida, els quals ajudaren a la 

resolució de les seves problemátiques. Aquesta relació facilitá la cultura sindical 

espanyola posterior. Aprengueren a ser ciutadans, coneixent els seus drets i fent-los 

servir. El feminisme, peró, va influir poc en l 'emigració. 

Val a dir també que el lai'cisme no va tenir un pes estructural entre els emigrants. Noces, 

bateigs, comunions, misses... eren d'assisténcia quasi obligatória. Els motius s 'han de 

buscar en una educació católica, que es continuá a l 'exterior. Aquestes práctiques rituals 

formaven part d 'una identitat d 'origen que, en un projecte d 'emigració temporal, es 

volia preservar. A més, l 'església va tenir molta influéncia entre els emigrants. Per una 

banda, amb un rol tradicional. Per una altra, els més progressistes, amb tasques de 
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fomentant el distanciament de part del clergat envers el franquisme. 

Per concloure aquest punt ens agradaría fer menció de l 'anomenada "identitat nacional", 

concepte molt conreat entre aquest tipus d'associacions. El régim franquista va 

treballar-lo intensament entre els emigrants, per tal de mantenir vius els llagos amb la 

pátria, com a mecanisme de control i amb l 'objectiu d'assegurar-se l 'enviament de 

remeses de diners. Enviaven premsa i pel-lícules a les colónies en llengua materna, 

organitzaven vacances infantils i atorgaven beques per estudis dels fills a Espanya. Peró 

la "identitat nacional" a la qual fem referéncia va més enllá dels efectes polítics 

franquistes. Alguns autors es refereixen a aquest fenomen com a nacionalisme 

popular.10 

Els exiliats catalans de 1939 va conreá un poc la identitat catalana, peró básicament 

l 'emigrant de carácter económic tenia com a referent España com a identitat nacional. 

De fet, exceptuant casos com Londres o Ginebra on hi hagué centres gallecs, als treballs 

més generalistes consultats no trobem associacions de base étnica que tinguin relació 

amb les nacionalitats históriques de l 'estat espanyol com a referéncia. En el cas de 

l 'associació Les Cadets de Majorque, es treballá la identitat mallorquina, sobretot en la 

seva primera etapa, tal com analitzarem posteriorment. 

Aquesta identitat nacional es conreá per part dels emigrants dins espais de socialització 

comú i mitjangant uns rituals. Aquests espais foren els locals de les associacions, 

decorats amb imatges arquetípiques. Eren llocs on, —degut a les circumstáncies própies 

del fet migratori—, es podien establir comunicacions en llengua materna fora de la llar 

doméstica, on es feien relacions amb els compatriotes. Moltes parelles es varen 

conéixer en aquests indrets. Els rituals, —en tant que activitats pautades que es 

repeteixen—, tenien molta importáncia. Les festes anuals estaven fortament 

ritualitzades. Sistemáticament s 'organitzen jocs popular, tornejos esportius, elecció de 

misses, revetlles i balls populars, etc. També eren part del ritual els sopars i dinars 

acompanyats de gastronomia espanyola, amb un discurs de les autoritats invitades 

(cónsol o agregat laboral). La decoració dels centres i associacions eren també part de la 
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identitat nacional, amb a l legor ies a les regions d'Espanya, el quixot, les corregudes de 

bous, i d'altres estampes típiques (o tópiques, segons es miri). 

4.4. L'associacionisme balear a l'exterior 

Dins la história contemporánia balear, l 'associacionisme mereix un capítol important. 

Són moltes i variades les associacions creades pels homes i dones de Balears —tant dins 

com fora de les I l les— creant-se una xarxa associativa de plantejaments ideológics i de 

realitats socials molt rica. Els estudis consultats destaquen el pes de la cultura própia 

com a agent socialitzador, fent que els sectors socials més actius, i la voluntat 

d'afirmació política i cultural, hagin estat claus per al creixement, incidéncia i pes 

específic del moviment associatiu en la configuració de la societat balear ac tual . 1 1 

Si dins les fronteres de les Illes l 'associacionisme fou un motor de socialització i 

reafirmació cultural, no és estrany suposar que a l 'exterior també ho fos. El llibre El 
12 

moviment associatiu balear a l'exterior és la culminació d 'un seguit de treballs que 

han estudiat aquest fenomen. Trobem associacions d'emigrants balears a dos continents, 

América i Europa. N o hi ha notícies d'associacions a África, peró sí d'associats. Segons 

els resultats d 'aquest treball, l 'activitat associativa a terres europees fou dirigida, 

majoritáriament, a desenvolupar activitats de carácter lúdic i cultural. E n canvi, les 

entitats associatives d 'ultramar responia més aviat a aspectes assistencials, cobrint 

qüestions més básiques com assisténcia sanitária i d'ajuda económica, laboral o jurídica. 

Una hipótesi que explicaria aquestes diferéncies entre associacions és la situació de 

l'emigrant envers al concepte del retorn. L 'emigració cap a terres americanes era molt 

més traumátic que la dirigida a Europa, básicament pel cost económic, la distáncia física 

i les males condicions per a comunicar-se amb familiars i amics. El viatge a América 

era molt més arriscat i car, hipotecant moltes vegades les poques pertinences de les 

quals posseia, per a partir cap a una aventura moltes vegades sense retorn. Franca o 
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Algéria, —mol t més properes físicament—, representaven una emigració en la qual el 

retorn i les comunicacions amb familiars i amics era més factible. 

La história de l 'associacionisme balear a l 'exterior va lligada a la história de l'emigració. 

Les etapes són les mateixes fins a la década dels anys seixanta del segle passat, 

exceptuant el cas francés. Del treball anteriorment citat, podem extreure la següent 

cronologia: 

a) L 'época daurada se situaria des de finals del segle XIX fins als primers anys dels 

anys trenta del segle XX. Fou una etapa que es caracteritzá per la vitalitat, l 'expansió i 

la diversificació de les seves activitats. Així, l 'any 1885 es fundá la Societat Balear de 

Beneficencia de Cuba, iniciant-ne la creació d'altres a diferents indrets com Argentina, 

Montevideo, Santiago de Xile i Cuba. Els objectius d 'aquestes associacions eren 

d'assisténcia mútua en cas de necessitat, i el foment de les relacions entre els membres 

de l 'associació, tots originaris d 'una mateixa terra. Aquesta entitat associativa s'ajustava 

al model d'associació d'altres que proliferaren a Ultramar quan el moviment 

immigratori va adquirir una complexitat major, amb una important diversitat étnica i 

cultural. A mesura que passaren els anys d 'aquesta etapa, i els diferents Estats 

d'acollida milloraven les seves xarxes d'assisténcia , aquests serveis comencaren a ser 

innecessaris, ja que els Estats assumien aquests tipus de serveis. D 'aques ta manera, el 

paper d'assisténcia va deixar de ser una prioritat i va comencar a tenir molta més 

importáncia les relacions interpersonals i l 'organització per part de l 'associació 

d'activitats de carácter lúdic que ajudaven per una banda a la unió del grup, i per una 

altra banda contribuia a mantenir les tradicions dels llocs d'origen. Així teatres, cors, 

tallers, conferéncies, sopars i dinars de germanor, balls, etc. foren activitats habituals en 

aquestes associacions. 

b) La segona etapa, que comencá a mitjans dels anys trenta fins als anys seixanta, 

moment de la fi del fluix immigratori balear , va ser una fase de menys activitat per part 

d 'aquestes associacions. Les situacions polítiques de cadascun dels paisos, la crisi 

económica de 1929, i diferents problemes interns de les diferents associacions, feren 

que la década dels anys trenta fos de certa decadéncia. La Guerra Civil espanyola i 

l 'arribada dels exiliats provocá, a determinants pai'sos , una reactivació de la vida 
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associativa. Peró, a partir d 'aquest moment, les diferents associacions entraren en un 

procés de deteriorament. Les causes: l 'envelliment progressiu dels associats, la manca 

d'interés dels joves, integrats plenament a la vida del país , i el desconeixement o 

desinterés que des de les Illes es tenia d 'aquestes entitats. 

c) Una tercera etapa es pot dir que va comengar a la década dels anys noranta en les 

associacions d'ultramar, j a fos per l ' interés dels antics emigrants o dels seus 

descendents, molt d'ells interessats a aconseguir l 'entrada al nostre país, j a fos pel 

suport institucional des de les mateixes illes , el cas és que varen permetre la reactivació 

o refundació d'antigues associacions. 

Un centenar d 'anys són testimoni de la diáspora balear a l 'exterior, on una situació 

económica desfavorable els escampaven arreu el món. La relació amb les Illes, sobretot 

a les associacions més allunyades , es mantenia grácies a l 'arribada de publicacions 

insulars com Ultima Hora, La Almudaina, Sóller o La Voz de Sóller, les quals es podien 

consultar a les sales de lectura dels locals socials de les associacions. Precisament, será 

la premsa escrita alló que es convertirá en un altre element cohesionador del grup. A les 

associacions d'ultramar, els lligam amb les illes es tornava més feble amb el decurs del 

temps, peró l 'aparició de publicacions própies fomentá les relacions entre les diferents 

associacions. La més emblemática fou El Balear, periódic oficial del Centre Balear de 

Buenos Aires, amb quasi trenta anys d'existéncia. Altres associacions fundaren revistes 

o periódics de carácter setmanal o mensual amb objectius similars: Las Baleares, a 

Cuba (amb dues etapes: la que comenga l 'any 1907 i la de 1921); Baleares, a Uruguai 

(1923), i Germanor, a Montevideo (1956). La llengua que utilitzaven totes les 

publicacions era la castellana. Solien introduir, peró, alguns articles o glosses en catalá i 

reprodui'en poemes d'escriptors illencs com Costa i Llobera o Joan Alcover. 

El treball citat de Buades, Manresa i Mas, també estudia tres associacions situades a 

Europa, que tenen dades i objectius diferents. Les ubicades a Madrid i Barcelona, 

exceptuant-ne el Centre Mallorquí (1913), de la Ciutat Comtal , no eren ni assistencials, 

ni benéfiques. Els seus objectius foren organitzar activitats de carácter lúdic i cultural, 

amb la intenció de crear un espai de trobada entre els membres de la comunitat balear a 

cadascuna d'aquestes ciutats. Per a la resta del continent, menciona aquest treball , la 
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casa Balear a Berlín, fundada l 'any 1997, que la considera com la primera entitat 

associativa illenca a Europa. Com hem afirmat al capítol anterior, aquesta tesi quedaria 

superada amb el present treball, j a que el nostre objecte d'estudi l 'associació Les Cadets 

de Majorque es fundá a Franga l 'any 1953, convertint-se així en la primera associació 

balear al continent Europeu. I la seva publicació, París-Baleares, amb quaranta-quatre 

anys de vida, la de més llarga durada d 'entre aquesta mena de publicacions a l 'ámbit 

balear, que sintetitzará els dos tipus d'associacions anteriorment esmentats, el lúdic-

cultural, peró també amb un esperit assistencial. 

L 'associació Les Cadets de Majorque s 'ha d 'entendre des d'una doble dinámica. Per una 

banda, la reactivació de l 'entramat associatiu espanyol a Franga. Per una altra, la 

continuació d 'una tradició molt arrelada en els illencs, la d 'un moviment associatiu molt 

actiu tan dintre com a fora de les seves fronteres. Moltes són les associacions que al 

llarg de la história contemporánia balear han nascut a les Illes i, per tant, els emigrants 

balears tan sols traslladen una realitat de la seva terra d 'origen a l 'exterior, en 

consonáncia amb els diferents moviments associatius d'estrangers que també existien. 

A m b tot i les diferéncies cronológiques i d 'objectius de cadascuna de les associacions 

balears a l 'exterior, podem veure una pauta comuna. La primera generació mai no 

volgué renunciar als seus orígens, als seus particularismes, a la seva llengua, als seus 

trets identitaris que els diferenciaven de la resta, fins i tot dels espanyols. Peró els seus 

fills optaren per integrar-se, en una clara estratégia d 'adaptació a l 'entorn. Les 

inseguretats económiques i legals dels pares havien desaparegut. El sincretisme cultural, 

els matrimonis mixtos, els fills, l 'assimilació de nous costums, l ' idioma i l 'escola, els 

allunyaven de la terra d 'origen dels seus pares. La rica vida associativa balear a 

América entrá en decadéncia a la década dels anys cinquanta, continuada per una 

minoria compromesa. 

En els últims decennis s 'ha représ aquesta tendéncia, en una recerca de recuperació dels 

trets identitaris illencs en els descendents emigrats a América, com denota la bona salut 

de les Cases Balears arreu del món. Les associacions a Barcelona i Madrid continuen en 

la mateixa línia, peró amb menys activitats que abans. I la situació de la colónia 

mallorquina resident a Franga a la década dels anys cinquanta, fomentada per les noves 
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La trioliga, de Katherine Pancol, n'és un bon exemple, o bé la novel la d'Anna Gavaldá, Juntos, nada 
más. 
1 4 N'hi ha exemples molt abundants, com ara la pellícula L'erigó, de Mona Achache (2009). Al cinema 
francés Carmen Maura ha fet papers de portera espanyola almenys en dos films. 

els corrents migratóries espanyoles i la reactivació de la xarxa associativa, posá en 

marxa el seu propi projecte. 

4.5. La dona com a subjecte actiu de l'emigració i l'associació 

Fins aquest punt, no hem singularitzat el paper de la dona dins el procés migratori 

espanyol ni balear. N o és l 'objectiu d 'aquest treball. Tot i així, peró, per a l 'análisi 

posterior del nostre objecte d'estudi, sí que ens pareix interessant introduir un punt 

sobre la participació de la dona a les associacions espanyoles a Franca, seguint el treball 

realitzat per Ana Fernández Asperilla, que ens ajudará a analitzar millor el paper de la 

dona en el moment associatiu francés durant els anys centrals del segle XX. 

Val a dir que l 'esquema laboral de la dona emigrant no distava molt de la dona que no 

havia abandonat el país. De joveneta —empesa per les circumstáncies económiques, 

cercava feina, principalment en el món del servei doméstic. Un cop casada, abandonava 

el món laboral i prestava el seu treball a l 'ámbit familiar, amb cura dels fills i la llar. 

S'observa una tendéncia de la dona espanyola per a cercar una feina en una porteria, la 

qual cosa afavoria el fet de no pagar lloguer (vivint a la mateixa porteria), i conjuminar 

la vida familiar, amb la laboral. Encara queda en l ' imaginari francés la idea de la 

portera espanyola, que apareix sovint a novel - les 1 3 i pel- l ícules 1 4 europees. 

La participació de les dones a les associacions les treia del món privat en el qual vivien 

recloses, els permetia socialitzar-se i ocupar un lloc en l 'esfera pública. Tot involucrant-

se en la vida associativa, també coneixerien noves possibilitats de millorar aspectes de 

la seva vida, obtenint espais propis diferenciats dels seus marits. 

L 'associacionisme lúdic d'origen étnic era més permeable a la participació femenina 

que no pas les organitzacions polítiques de l 'exili, predominantment masculines. Dins 

les associacions podien trobar solucions als seus problemes més quotidianes, constituint 
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un mecanisme adequat per a canalitzar demandes concretes, com tallers de costura, 

cuina, tallers pels seus fills, etc. 

Un bon exemple d 'aquest darrer sentit esmentat són les classes de llengua i cultura 

espanyola destinades a la segona generació, que serviren per tal que moltes dones 

emigrades, preocupades pel futur dels seus fills , conegueren el món associatiu i s'hi 

associaren. Aquest fet s 'aguditzá a la década dels setanta. El carácter legal d 'aquestes 

associacions, allunyades de les polítiques, que estaven més dins l 'esfera masculina , 

oferiren un espai d 'actuació sense posar en perill l 'estabilitat dels seus fills. Recordem 

que les institucions fomentaven la seva creació i la col-laboració a través de les 

Agregaduries laborals o l 'església, de la qual depenien una important xarxa 

d'establiments benéfics espanyols i missions católiques. El discurs de l 'església per a 

les dones joves (i no tan joves) era paternalista i ultraconservador, lligant l ' esquema 

moral als valors i costums del país d 'origen , tot ignorant tácitament els valors de la 

societat d'acollida. Peró, per una altra banda, també dir que l 'Església va ajudar a 

construir tota una oferta recreativa i de serveis per a les dones, ajudant-les a sortir de 

l 'ámbit doméstic. 

Per tant, el paper de l 'església fou sempre contradictori. Per una banda, presentava 

l 'emigració femenina com una cadena de sofriment, obviant el valor emancipador que 

l'experiéncia migratória podia aportar a la condició femenina. Per una altra banda, 

considerava les dones com el pilar principal de la transmissió familiar dels valors més 

tradicionals. Així, en els locals parroquials s 'obriren espais per a desenvolupar les 

activitats de les dones emigrants. Ajudaven als seus fills a conéixer la cultura espanyola 

grácies a les classes d 'aquests (locals), desenvolupaven tasques doméstiques com cuina 

o costura, ajudaven en accions solidáries, etc. Peró també les dones varen tenir 

restriccions als ambients de poder de les associacions, i eren sistemáticament excloses 

de les decisions més importants. En una cultura de preeminéncia masclista, els llocs 

directius més rellevants eren ocupats per homes. Aquest criteri responia a l 'esquema pel 

qual als homes se ' ls assignava valors in te l lec tuals i polítics, i a les dones, valors 

familiars. Aquest fet continuá a les associacions espanyoles a Franga fins a la pérdua de 

membres a la década dels setanta. Així, els homes varen abandonar els llocs de 



CAPÍTOL 4. Emigració i associacionisme 131 

responsabilitat, i s'hi incorporaren més dones, la majoria de la primera generació i amb 

fills adults. 

Les cárregues familiars i les responsabilitats familiars convertiren la militáncia 

associativa en un sobreesforg per a les dones. Compaginar el treball assalariat, el 

doméstic, l 'atenció dels fills i l 'activitat associativa, era molt difícil. L'acti tud personal 

era fonamental per sortejar els obstacles abans esmentats. Les limitacions dels marits i 

la dedicació als fills, eren arguments per a justificar la seva passivitat. Hi havia dones 

que hi participaren activament, malgrat els entrebancs, deixant clar que la mateixa 

actitud personal podia modificar el decurs vital de les dones emigrades. 

Un cop abordats els referents teórics de l 'objecte d'estudi amb els capítols 3 i aquest 

que ara finalitza, passem ara a encetar la quarta part d 'aquesta investigació, amb 

l 'exposició de l ' informe de recerca d'análisi de continguts. És el que conformará el 

próxim capítol 5 d 'aquesta Tesi doctoral. 





QUARTA PART 

Informe de recerca: l'análisi de continguts 

Unes paraules prévies 

CAPÍTOL 5. El naixement de l'Associació Les Cadets i el París-Baleares 

CAPÍTOL 6. Estructura cronológica i continguts básics de la publicació 

CAPÍTOL 7. Els primers anys del París-Baleares: 1954-1958 

CAPÍTOL 8. Els anys centrals de la publicació: 1959-1975 

CAPÍTOL 9. La darrera etapa: 1976-1998 

CAPÍTOL 10. Un estudi de cas 





Les persones continuem narrant, 
encara que sigui explicant a la veina el 
telefilm que cada dia veiem a la 
televisió. Si no contempléssim la vida 
com a relat, com a historia, no ho 
resistiríem. 

Montserrat Roig 

Unes paraules prévies 

E n aquesta part de la Tesi doctoral, que va del capítol 5 al capítol 10, es recullen les 

evidéncies documentals interpretades per la própia investigadora, i que conformen la 

quarta part de l 'estudi. És el lloc on s 'exposa per escrit l 'experiéncia més genui'na de la 

recerca. S'interpreten aquí les perspectives de significat históric de les persones i les 

situacions esbrinades, a partir de les informacions obtingudes mitjancant la metodologia 

i les eines utilitzades —explicades al capítol 1—, juntament amb la própia mirada 

hermenéutica de qui n 'escriu aquestes ratlles. 

La seqüéncia expositiva d 'aquests cinc capítols següents segueix un enfocament narratiu 

que va del més concret al més general; de la descripció a la interpretació; dels detalls 

més particulars —alguns anecdótics, d'altres de més puntuals, o específics—, als més 

contextuals i genérics. S'utilitza la segona persona del plural —talment com a la resta 

de la investigació— com a forma de narrador explícit, o omniscient. Únicament al 

capítol 10, on s 'exposa l'Estudi de Cas, es fa un ús sovintejat de la primera persona del 

singular, justificable subreptíciament atés el vincle dels protagonistes de la história amb 

la própia investigadora, com hom podrá comprovar-ne de la seva lectura. 

Les atribucions de sentit efectuades dins el text segueixen l 'época cronológica viscuda 

per la publicació París-Baleares, órgan de difusió de l 'associació Les Cadets de 

Majorque, d 'acord amb els criteris classificatius adoptats —explicats al capítol 6—. Tot 
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i així, no són escassos els petits salts enrere i endavant, les interpolacions, les 

interferències, la intertextualitat. És inevitable. Nogensmenys, és particularment evident 

pel cas que ens ocupa que, —com va dir la pensadora jueva Hannah Arendt 1 —, 

"qualsevol forma de passat no és allò que hom ha viscut, sinó allò que hom recorda i 

sobretot com ho recorda", i això implica que es visqui temporalment la vida en ordre 

cronològic però sovint no se 'n rememorin els fets de la mateixa manera. 

En conseqüència, l ' informe d'anàlisi presentat no esdevé una radiografia —tanmateix 

és impossible—; més aviat, es tracta d 'una micro-història viva. Un retrat el més fidel 

possible als esdeveniments viscuts per unes persones molt concretes, en un lloc 

específic, i en una època històrica ben definida. És així, al capdavall, com pensem que 

ha de ser la Història. 

Sobre els continguts exposats 

Malgrat resulta gairebé del tot impossible recollir fil per randa l 'amplitud de les 

troballes recollides —que depassen de llarg les exposades aquí—, s 'ha resolt d'escollir-

ne les més principals, d 'acord amb els objectius fixats, a desgrat que aquesta selecció 

resulti parcial i impedeixi exposar-ne d'altres. El resultat inevitable és un desigual abast 

i tractament dels temes exposats, que no pas per l 'extensió que ocupen dins aquests 

fulls, eventualment puguin resultar reduïts, excessius, incomplets, o bé escaients. N o 

ens toca a nosaltres valorar-ho: aquest en serà l 'objecte de judici per als membres del 

Tribunal encarregats de fer-ho. 

El text, així, esdevé una proposta no definitiva i sempre oberta a discussió: per a 

interrogar, deliberar, discrepar, i/o arribar a consensos. És per aquest motiu que, 

igualment com el resultat que a partir d 'ara oferim és — a parer nostre— la més 

objectiva possible manera de presentar uns fets històrics analitzats, també creiem que 

aquesta no n 'exclou —ni fer-hi prou— d'altres interpretacions igualment plausibles. 
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Amb la finalitat de seguir uns criteris definits de composició formal d 'aquesta quarta 

part de la Tesi —la referida a l 'anàlisi de continguts—, s 'han pres les següents decisions 

de caràcter textual que ens assemblen convenients d 'exposar abans de començar. 

Les cites textuals d 'autors apareixen entre cometes ("), en lletra cursiva dins del text, 

tipografia t imes new roman 12, i en interlineat parcial (1 '5) quan no excedeixen de tres 

línies, exceptuant-ne les citacions de major extensió, que se citen en paràgraf apart en 

interlineat simple i tipografia t imes new roman 11. Quan no van entre cometes i es fa 

referència a idees expressades per informants, s'utilitza la paràfrasi per tal de fer-hi 

al·lusió. Els articles citats de la publicació es mostren en cursiva subrallat, però el nom 

de les seccions tan sols subrallats, per evitar confusions. 

A les cites d'autors, articles o textos, s'especifica el nom de l 'autor o autors en la 

llengua en la qual signen o escriuen l 'article, amb l 'últ ima edició de publicació de la 

font en llengua catalana, traduït del text (sovint en francès o castellà) que hom ha llegit, 

i el número de pàgina o pàgines on apareix la literalitat de la cita. 

Pel que fa a la documentació específica de l 'associació Les Cadets de Majorque, com 

ara estatuts, comunicats o similars, s 'ha resolt consignar-los íntegrament en francès o 

castellà, tal com està a l 'original. En casos molt específics s 'ha traduït del francès quan 

la redacció de l 'apartat ho feia imprescindible. Cas que solsament es faci referència a 

l 'obra en el seu conjunt, s'especifica únicament l 'any de publicació de la font en 

l 'últ ima edició en la llengua del text que hom ha llegit sense especificar-ne pagina o 

pàgines. Els articles de la publicació es mostren en cursiva i subrayats, però les seccions 

tan sols en cursiva. 

Per a les evidències aportades resultat de la pròpia observació directa de la 

investigadora, s'utilitza la narració en forma de paràfrasi dels esdeveniments interpretats 

des d 'una posició el més objectiva possible. En qualsevol cas, no cal dir que s 'ha 

procurat justificar, —sempre que fou possible—, les afirmacions que es fan dins 

l ' informe d'anàlisi tot sustentant-les amb evidències documentals. 

Sobre les qüestions de format i presentació 
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Les cites per capítols d 'aquest apartat apareixen referenciades amb la numeració per 

ordre d'aparició, i detallades com a notes a peu de página a cada capítol, com a la resta 

d'aquesta Tesi doctoral. Aquesta decisió de composar-ho així respon a informacions: a) 

contextualitzades; b) no directament vinculades narrativament amb els fets exposats, 

peró que hi tenen relació; c) aclaratóries per tal de facilitar-ne la lectura als lectors, o d) 

com a referéncies directes de les fonts, o al conjunt de textos llegits afins a la temática, 

agrupats al final de cada capítol pel mateix ordre numéric en qué apareixen. S'ha resolt 

de fer-ho així, —com a nota a peu de página—, amb la finalitat d'evitar una lectura 

excessivament feixuga i d'alleugerir-ne així la numeració. En qualsevol cas, apareixen 

totes ordenades alfabéticament —les referides estrictament a fonts documentals— a 

l 'apartat final de referéncies bibliográfiques. Les normes de citació segueixen les 

recomanacions de l 'APA. 

Les cites que encapcalen els capítols — a manera de fragments aforístics—, no figuren a 

la bibliografia final pel fet de considerar que no són obres de referéncia de la recerca. 

Només tenen una finalitat evocadora o situacional. 

La quarta part que resumeix aquesta tasca feta está estructurada en cinc capítols, 

cadascun de les quals dividits en subapartats. Així, al capítol 5, s 'expliciten els motius 

que condui'ren a un grup de persones de Balears a constituir-se en associació a Franca en 

un moment históric molt concret, i a fer públiques les seves déries i anhels en un text. 

Al capítol 6, s 'expliquen els motius conduents a la indexació temática de la publicació 

en tres grans etapes, esmentant-ne genéricament els seus aspectes principals. Al capítol 

7, 8 i 9, s'analitzen, respectivament, aquestes tres etapes de manera pormenoritzada i el 

més exhaustivament possible. Finalment, al capítol 10 s 'exposa l 'estudi de cas que 

conclou aquest apartat, amb la historia de vida de la família Simó-Alemany. 



La sphère des affaires humaines, tous 
strictement parlant est constitué par le 
réseau des relations humaines qui 
existent partout oú les hommes vivent 
ensemble. Nous sommes des écrivains, 
mais des acteurs de notre vie, de notre 
histoire. 

H. Arendt 

CAPÍTOL 5. EL NAIXEMENT DE L'ASSOCIACIO I LA 
PUBLICACIÓ 

En aquest capítol, que enceta la quarta part amb l'anàlisi de continguts, s'endinsa en el 

naixement de l'associació Les Cadets de Majorque, la tipologia, l'elecció del nom i els 

membres de l'associació. Seguidament, s'estudia la creació del seu òrgan difusor, la 

publicació París-Baleares, el seu àmbit de difusió, estatuts, i declaració d'intencions, 

com a informacions prèvies al capítol 6, on se n'especifica la seva estructura 

cronològica i fases principals. 

5.1. El naixement de l'associació Les Cadets de Majorque 

No hi cap mena de dubte que —en un determinat moment històric que analitzarem 

seguidament—, s'havia creat un ambient propiciatori per a la creació d'associacions. 

Fets com ara la renovació dels corrents migratoris, la reactivació de les xarxes 

migratòries, el naixement de noves associacions d'emigrants basades en relacions de 

paisanatge, —moltes fomentades per l'administració franquista—, etcètera, en són una 

bona mostra. I fou dins aquesta conjuntura on apareixia el punt d'arrencada del nostre 

objecte d'estudi: l'associació Les Cadets de Majorque. 

Els emigrants espanyols residents a la França dels anys cinquanta veien 

l'associacionisme com un recurs per a la seva adaptació a l'entorn, i també com un lloc 

on fomentar els seus llaços sentimentals amb la terra abandonada. Aquestes, i no les 

polítiques o sospitoses d'anar-hi en contra, reberen el vist-i-plau de l'administració 

franquista, que les aprofità per als seus propis interessos, tal com ja hem assenyalat 
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anteriorment. Naixeren, així, un bon grapat associacions de carácter lúdic basades en les 

relacions de paisanatge. Un exemple d 'aquest tipus d' associació és la Casa Regional de 

Valencia, fundada a la ciutat de París l 'any 1947. Els inicis es repetien una i una altra 

vegada, un grup d 'amics procedents de la mateixa regió organitzaven una associació per 

a fomentar els encontres, i forjar relacions socials entre aquells que compartien lloc 

d'origen. El següent pas era la seva formalització en associació. 

La llavor de l 'anteriorment citada Casa Regional de Valencia estava en el costum 

d'acudir els diumenges al matí a la Porte de Maillot, on arribaven els autobusos 

procedents de Valencia. La discoteca La Marina, —situada al costat de la réplica 

parisenca de l 'estátua de la llibertat—, també fou un lloc de trobada per als espanyols. 1 

El fet de mantenir, conservar i gaudir la gastronomia, les costums i les tradicions en el 

poc temps d'oci que disposaven, ajudá a la proliferació d'associacions similars. 

Les reunions servien, a més, per a transmetre notícies sobre els parents o paisans; un 

intercanvi informal d' informacions importantíssim en un moment en qué els mitjans de 

comunicació interpersonal eren lents i escassos. La conseqüéncia d 'aquests intercanvis 

improvisats fou la creació de xarxes socials informals, peró amb un paper rellevant en la 

creació d 'un nou moviment associatiu de carácter étnic a Franca. Les primeres 

associacions d 'espanyols sorgides d 'aquestes renovades xarxes, s 'organitzaren 

mitjancant grups de joves que obtenien el permís d 'algun capellá espanyol per a poder¬ 

se reunir i organitzar activitats de tipus recreatiu en els locals eclesiástics. Més 

endavant, —sobretot comencada la Quarta República—, grups d 'amics del mateix lloc 

de procedéncia i assentats a la mateixa zona, organitzaven també associacions, amb un 

major carácter lúdic i folklóric, tot mantenint els lligams entre paisans d 'una mateixa 

regió. La majoria eren nouvinguts, cert, peró també antics emigrants económics i 

exiliats polítics s'integraren en aquestes noves associacions, tot aportant-hi noves 

perspectives, afermant així una cultura més plural. 

http://www2.1mayo.ccoo.es/
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Aquests espais eren llocs per a relaxar-se i evadir-se d 'una situació molt allunyada de la 

idíl·lica visió del treballador estranger projectada pel franquisme. Els emigrants 

espanyols de nova arribada eren bàsicament treballadors sense qualificació, amb un 

important desconeixement dels costums i la llengua francesa. Treballaven en sectors que 

havien estat abandonats per la mà d 'obra francesa, així com d'altres grups d'estrangers 

de presència més antiga, com ara els italians. Es calcula que la meitat dels treballadors 

espanyols a França treballaven en sectors de tipus tradicionals i de baixa qualificació. 

Les seves jornades laborals es perllongaven amb la realització d 'hores extraordinàries, 

els accidents laborals eren més habituals entre ells, com també problemes de salut 

derivats de les dolentes condicions de feina. Existia una xenofòbia latent envers als 

espanyols, sobretot a l 'hora de l 'accés a l 'habitatge, amb dificultats importants per a 

trobar-ne en condicions dignes. En general, hi havia una desvalorització generalitzada a 

la societat francesa envers els nous emigrants, que eren tractats molt despectivament per 

la premsa més conservadora. 2 

Per tant, es tracta d 'un context propiciatori, d 'un moment adequat i d 'una transformació. 

Aquests són els arguments per a afirmar que alguns mallorquins, observant els canvis 

que s 'estaven vivint a la colònia d 'espanyols residents a París, comprengueren que la 

colònia espanyola estava canviant i la visió envers als espanyols dels francesos s 'estava 

tenyint de connotacions negatives. Un grup de mallorquins, davant els nous aires duts 

pels emigrants espanyols; uns més positius que altres, s 'engrescaran a crear la primera 

associació de mallorquins a França, l 'any 1953. 

La majoria d 'associacions d 'espanyols nascudes a França tenien la "identitat espanyola" 

com eix vertebrador, però amb un marcat regionalisme en la majoria de casos. Aquesta 

separació no s 'ha d 'entendre com un intent de diferenciar les identitats nacionals de 

l 'Estat, sinó com un ingredient més del nacionalisme espanyol, encoratjat pel mateix 

règim franquista. 
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Peró, la pregunta subjacent és la següent: qué significa el concepte d'identitat? La 

identitat es defineix com una qualitat o un conjunt de qualitats amb qué una persona o 

un grup de persones es veuen íntimament connectats. I la identitat ha estat un referent 

constant pels illencs emigrats arreu del món. Una de les característiques d 'aquests 

emigrats sempre ha estat la no renuncia als seus particularismes, ni a la seva llengua. 

Aquest fet s 'ha observat a les diferents associacions balears fundades a América, les 

quals no renunciaven a diferenciar-se de les altres associacions espanyoles, tot 

fomentant els seus trets identitaris diferenciadors. 

Les fronteres entre la identitat individual i col-lectiva són ambigües. En la descripció de 

la identitat individual, moltes persones inclouen la seva condició de pertinenga a un 

estat, una étnia o una minoria cultural, fet que corrobora el vincle existent entre els seus 

aspectes individuals i col-lectius. Peró la identitat també pot manifestar-se mitjangant el 

patrimoni cultural, material i immaterial, l 'existéncia de la qual és independent del seu 

reconeixement o valoració. El conjunt el configura el seu propi patrimoni cultural, en 

establir i identificar els elements que desitja valorar i assumir com a propis, i així, de 

manera natural, es va convertint en referent d'identitat. Aquesta identitat implica que les 

persones o grups es reconeguin históricament en el seu entorn físic i social, no sent-ne 

un atribut estátic, sinó subjecte a canvis permanents, condicionats per factors externs, en 

continua retroalimentació 3 . 

Els emigrants mallorquins a Franga, —instal-lats des d 'antic—, s'identificaven amb una 

identitat comuna, la qual els definia a la vegada com a grup. I com a grup volien 

relacionar-se amb la resta de la gent. Mai no havien abandonat la idea de retornar, tot i 

que molts duien diverses décades residint a terres franceses. Eren els vertaders pioners 

de l 'emigració mallorquina a Franga. Ells coneixien com havia succei't, l 'havien viscut. I 

eren conscients de dues circumstáncies. La primera: que les noves onades migratóries 

espanyoles creaven una nova conjuntura dins la colónia espanyola i era necessari 

adaptar-s 'hi. La segona: prendre consciéncia que eren un grup, peró molt disgregat en el 

territori francés, a diferéncia del que succeia amb els nous emigrants espanyols. Aquests 

es solien concentrar en barris, propers a les zones industrials on treballaven. Peró els 

mallorquins no solien ser treballadors assalariats, sinó petits empresaris, repartits per tot 

3 Tamayo Vásquez, L. (2008). Identidad cultural en los migrantes. Revista trabajo social.19 (2008): 183¬ 
94 
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— Para el mallorquín ¿hi ha cambiado las cosas en Francia ? 
— El situarse, hoy, es más difícil. Mucho más... 
— ¿Tónica de nuestros paisanos? 
— Buena en general. Casi todos ocupan una posición social 
respetable. 
— ¿Receptada también? 
— Somos muy bien vistos por los franceses. El « bonjour monsieur » y 
el quitarse el sombrero ante nosotros es cosa corriente. 
— ¿Ganado a pulso? 
— Con nuestra honradez y nuestro trabajo. El mallorquín en Francia, 
desenvuelve todas las virtudes que lleva dentro. 
— Y de los franceses, ¿qué opina? 
— Buena gente. Más de lo que por aquí se cree.4 

L'emigració mallorquina a Franga, com j a hem explicat anteriorment, era de carácter 

familiar. En un principi els mallorquins a Franga se solien conéixer, peró a la década 

dels cinquanta no sabien molt bé quants eren, on estaven, etc. — b é perqué la vida havia 

fet que el contacte es perdés, bé per l 'augment en el número d 'emigrants que arribaren 

des de les Illes—. Peró els promotors estaven segurs que tots els residents illencs a 

terres franceses recordaven la seva illa. Així, petit grup promotor comengá a donar les 

primeres passes legals per una associació d 'emigrants mallorquins a Franga, engrescats 

pel propi ambient que existia a París en aquells temps, j a que — c o m hem vist—, j a hi 

havia d'altres associacions similars, basades en les relacions de paisanatge. 

I així, al mes de setembre de l 'any 1953, naixia oficialment l 'associació Les Cadets de 

Majorque. Association Amicale des Originaires et Descendants des Baléars résidant en 

France. 

París-Baleares, n. 53, Octubre de 1958 

el territori. O — a l m e n y s — aquesta era la situació dels promotors de la primera i, —fins 

a noves notícies—, única associació balear a Franga. 

La seva intenció de deslligar-se dels nous emigrants espanyols es reflectí a l 'entrevista 

concedida al Diario de Mallorca al seu president l 'any 1958, Francisco Vich: 
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Qualsevol diccionari ben documentat es refereix al terme associació com a la unió de 

diverses persones, vinculades jurídicament, per a l 'obtenció d 'un fi no lucratiu, la qual 

cosa no vol pas dir que no pugui ésser assolit un fi econòmic (de fet n 'hi ha que el 

tenen: cooperatives de consum, i d'altres), sinó que les persones associades no poden 

obtenir un guany proporcional a quotes o participacions preestablertes. Les associacions 

són grups que existeixen per assolir uns propòsits específics, segons un sistema explícit 

de normes que determinen clarament la conducta de cada individu. Els membres d 'una 

associació —normalment anomenats socis— tenen uns drets i unes obligacions mútues i 

també davant l 'associació, que fixen els estatuts de cada associació, i que poden ésser 

legalment exigits. Les associacions són governades, normalment, per una assemblea de 

socis, una junta directiva i un president, les facultats dels quals són fixades per la llei i 

pels estatuts socials. 

El fet de crear associacions entre les colònies emigrants fou una estratègia comuna, 

adaptativa i recurrent, —tant en el temps, com en l 'espai. Però no podem oblidar que la 

creació d 'una associació respon a una necessitat més primària; la de socialitzar-se entre 

iguals. L ' h o m e és un animal social i necessita relacionar-se amb altres persones, j a sigui 

per compartir aficions comunes, o perquè es consideren membres d 'un grup amb 

identitat pròpia, entre un bon grapat de motius diferents. 

La relació entre el fenomen associatiu i la identitat del grup és molt important, tal com 

j a hem afirmat amb anterioritat. Un grup de persones consideren que comparteixen una 

mateixa identitat quan trobem una qualitat o un conjunt de qualitats comunes. Una altra 

manera de definir identitat seria dir que és la manera en què els individus i grups es 

defineixen quan volen relacionar-se amb els altres, com si fos una manera d'identificar-

se. 

I aquesta fou una de les claus per entendre el perquè nasqué la necessitat d 'unir-se dins 

aquest grup d 'emigrants mallorquins a la ciutat de París l 'any 1953. Aquest grup sentí la 

necessitat de reafirmar-se com a col·lectiu específic dins la societat en què vivien. 

Sentien que el fet de pertànyer a un mateix grup diferenciat de la societat que els 

envoltava, en la qual convivien i se sentien integrats, podia ser un fet positiu. La 

5.2. La creació d'una associació de mallorquins a França 
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primera etapa de l 'associació Les Cadets de Majorque també ens servirá per entendre 

que el grup volia diferenciar-se no tan sols dels francesos, sinó també dels emigrants 

espanyols que comencaven a arribar. Els mallorquins sempre han volgut conservar les 

seves senyes identitáries, tant com individu com a co l lec t iu a l 'estranger. 

Hem d'entendre que l ' individu forma la seva identitat al llarg de la seva vida, una 

identitat personal que comparteix amb certes lleialtats dins del grup. Hi ha dos elements 

molt importants a tenir en compte dins aquestes lleialtats del grup: la cultura i els béns 

materials. La identitat personal está arrelada a un context col-lectiu cultural determinat. 

Així, neix la idea d 'una identitat cultural. L 'accés a certs béns materials, al consum de 

certes mercaderies pot també arribar a ésser una manera d'obtenir un reconeixement 

dins un grup. Els béns materials fan que es pertanyi o es doni el sentit de pertányer a 

una comunitat desitjada. Aixó contribueix a modelar les identitats personals, j a que 

simbolitzen una identitat col-lectiva o cultural a la qual es vol tenir accés. 

Els promotors de l 'associació Les Cadets de Majorque t ingueren —dins els objectius 

primordials— mantenir i divulgar la cultura de la seva terra entre els seus afiliats. I no 

tan sols per a ells, els quals han modelat la seva própia identitat personal dins el context 

cultural propi de les Illes en un país estranger. Sobretot volen divulgar aquesta cultura, 

que no es perdés dins les següents generacions, les quals estaven configurant la seva 

própia identitat en un mitjá diferent de la dels seus pares. La seva educació, les seves 

amistats, l 'ambient que els envoltava era clarament diferent de l 'ambient dels seus 

pares. Per aixó, la transmissió de la cultura fou un objectiu prioritari per tal que aquestes 

noves generacions no perdessin les seves própies arrels. La dificultat de trobar els 

elements materials propis d 'aquesta cultura dins el context de l 'emigració fou un altre 

factor important dins la pérdua de la identitat dels pares en els fills. 

N o volem amb aixó donar a entendre que els promotors volien ai'llar les noves 

generacions de la cultura i l 'ambient que els envolta. N o fou la intenció d'aquests 

promotors creá una mena de guetto mallorquí dins Franca. Dintre la mateixa teoria del 

concepte d'identitat es veu necessari per a la construcció d 'un mateix, l 'existéncia dels 

"altres". Els "altres" suposa l 'existéncia d 'un grup humá, un medi social que no tan sols 

ens envolta, sinó que també está dins nosaltres. 
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La identitat d 'un subjecte es construeix no tan sols com l 'expressió d 'un reconeixement 

lliure dels altres, sinó també com a resultat d 'una lluita per tal de ser reconeguts pels 

altres. La identitat també pressuposa l 'existéncia dels altres que tenen maneres de vida, 

costums i idees diferents. 

Per tant, sense oblidar-se de l 'existéncia dels "altres", de la necessitat d ' integrar-se en 

aquesta societat totalment diferent de la propia, també cercaven —primer com a 

col-lectiu, i després com a transmissors—, ser el catalitzador de la cultura i els costums 

illencs a Franga. 

I aquest fou un dels motius que impulsessin la creació de l 'associació. Sabien que 

existien molt d 'emigrants balears repartits a tota Franga. La creació de l 'associació, i 

posteriorment de la seva publicació, pretenia vincular tot aquest col-lectiu, fomentant 

les seves relacions personals en un territori alié; d 'aquesta manera, es forjava la 

socialització entre un col-lectiu que tenia com a premissa la seva identitat comuna. I 

l 'associació articula tota una comunitat, desenvolupant interessos socials, culturals, i 

fins i tot socioeconómic. Un dels objectius de l 'análisi histórica de la vida associativa és 

entendre el teixit social, —el que es crea i no existia—, les dinámiques d 'aquest grup 

social i acostar-se a la seva forma de socialitzar-se. 

Per a aquestes análisis comptem amb una eina excepcional, una publicació que fou el 

vehicle d 'unió i d 'expressió d 'aquesta associació. Grácies a aquesta publicació podem 

analitzar primer als individus que integren aquesta associació, les seves actuacions 

personals, les relacions que s'establiren dins el grup, els projectes que el grup durá a 

terme per afavorir les relacions entre els membres del col lec t iu , etc. L'análisi 

d 'aquestes actuacions, —individuals o del grup—, ens ajudará a comprendre la 

dinámica d 'aquest col lect iu . Peró també contarem amb una altra eina per comprendre 

aquestes dinámiques: els testimonis orals (ja citats breument al capítol 1). Grácies a 

aquests informacions podem completar les nostres fonts escrites, arribant a aspectes més 

humans que de vegades el paper no ens pot transmetre. 
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Tots els que s'han trobat en la tessitura d'elegir un nom per alguna cosa estimada, 

entenem la dificultat del procés i la importáncia en el resultat final. El nom elegit, Les 

Cadets de Majorque. Association Amicale des Originaires et Descendants des Baléars 

résidant en France, és bastant singular. Normalment les associacions espanyoles tenien 

noms més generalistes com La Casa de España en París, — o més regionals—, com la 

Casa Regional de Valencia, també a París. Els noms elegits per altres associacions 

balears a l 'exterior també segueixen la mateixa línia La casa Balear, El cercle 

menorquí... L 'elecció del nom j a demostra que no segueix la tendencia imperant, ni 

entre les associacions balears a l 'estranger, ni amb les espanyoles a Franga. 

La divergéncia més evident és l ' idioma elegit. Les associacions espanyoles coetánies 

tenien els seus noms en castellá. Les relacions de les associacions culturals amb el 

régim explicaria l 'elecció dels noms en la llengua de Cervantes. Peró la manca 

d'associacions amb noms en alguna de les altres llengües de l 'Estat s 'explica per la 

manca d 'un sentiment identitari diferent arrelat entre els exiliats de 1936. Hi hagué un 

intent identitari catalá, pero mai no arriba a fructificar. 

Pel que fa a les associacions balears a l 'estranger, trobem l 'ús de les dues llengües —el 

castellá o el catalá— segons les intencions del grup, el moment de fundació o el lloc on 

s'assentá. Pero Les Cadets de Majorque elegiren l ' idioma del país d'acollida, una 

discordanga. Aquesta elecció j a ens dóna una idea de l 'alt grau d 'arrelament de la 

colonia mallorquina a terres franceses. I, perque no suggerir-lo, un intent de marcar 

diferencies respecte a les altres associacions espanyoles, elegint un idioma diferent. Una 

hipótesi que explicaria aquest fet és l ' intent de deslligar-se dels nous emigrants, amb 

poca educació i sense coneixements de l ' idioma francés, contractats per a les feines 

menys atractives i dures. Els promotors, establerts des d 'antic i molt arrelats dins la 

societat francesa, es devien sentir més propers a les opinions dels francesos, moltes 

vegades despectives, respecte als nous emigrants espanyols. L 'elecció del nom cercaria 

apropar-se als seus vei'ns, marcant distancies amb els nous emigrants. També hem 

assenyalat anteriorment que els mallorquins j a havien actuat de forma similar en altres 

indrets del món, fent ús dels seus trets identitaris per a diferenciar-se dels altres 

5.3. L'elecció del nom: Les Cadets de Majorque 
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Les definicions del terme Cadets trobats a la Gran Enciclopedia Catalana són les següents: a) alumne 
d'una academia militar; b) fill que no és l'hereu (cabaler) o filla que no és la pubilla (cabalera); c) 
membre del Partit Constitucional Democrátic rus (1904-17), conegut amb la sigla KD, el qual es 
proposava la transformada de l'imperi en un régim parlamentari constitucional. 
6 Les aconseguides en el diccionari de la Real Academia Española són: a) joven noble que se educaba en 
los colegios de infanteria o caballería o servia en algún regimiento y ascendia a oficial sin pasar por los 
grados inferiores; b) aprendiz o meritorio de un establecimiento comercial; c) alumno de una academia 

emigrants espanyols. Un tret identitari que es varen negar a perdre fou la seva llengua, 

per la qual cosa no varen emprar en el nom. Aventurem que la causa seria evitar 

possibles represálies amb el régim franquista, i per tant dins l 'associació, ja que el 

franquisme donava suport a les associacions que podien servir als seus interessos, i no 

consideraven subversives. 

La colónia mallorquina resident a Franca era antiga i molt integrada dins la societat 

francesa. Establien relacions entre ells, preferien contractar gent del seu poble, i 

fomentaven els matrimonis entre mallorquins. Peró els seus establiments, en els seus 

llocs de feina — i , sobretot, la seva ánima de comerciants—, els va fer dominar molt 

aviat el francés. Un idioma que no era tant diferent al seu mallorquí natal, sobretot si el 

comparem amb el francés que es parlaven al sud, a les zones portuáries de Marsella i 

Seté. Aquesta barrera existí per a la primera generació, peró si pensem en els fills dels 

emigrants —la majoria j a nascuts en terres franceses— no era igual, j a que havien 

assistit a l 'escola francesa i, per tant, el seu domini de l ' idioma era molt elevat. 

El nom complet fou Cadets de Majorque, fent referéncia a l ' illa principal. Peró en e 

subtítol, Association Amicale des Originaires et Descendants des Baléars résidant en 

France, englobá a tots aquells relacionats amb les Illes. El seu esperit globalitzador 

illenc féu que, fins i tot, hi hagués un debat per a canviar el nom a Cadets de Baléares, 

tal com explicarem més endavant. Peró si és cert que hi hagué col-laboracions de les 

altres Illes, aquesta col-laboració fou petita en comparació amb el gruix mallorquí. 

Del títol, peró, el que més sorprén és l 'elecció del primer nom, Cadets. Val a dir que les 

associacions de carácter étnic solien elegir noms relacionats amb llocs físics, com casa 

o llar, o a conjunt de persones, com cercle o Ateneu. L 'elecció del nom Cadets, en 

canvi, pot ser interpretat de maneres diferents, tant en llengua francesa com en la seva 

traducció en catalá 5 o espanyol 6 . Hem trobat continguts semántics extraordináriament 
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militar; d) en el àmbito deportivo es un chicho joven, de unos catorce o quince anos, que juega en una 
categoria deportiva. 
7 Entrevista Vicens Castanyer, maig de 2005 

dissímils en ambdues llengües. De les accepcions esmentades per la traducció catalana 

n 'hi ha d 'autènticament exòtiques. N o considerem que la referència militar o esportiva 

sigui la més adient, j a que ni en les arrels ni en el seu desenvolupament, ni en les seves 

arrels apolítiques hi ha referències a cap d'aquests àmbits. Una de les característiques de 

l 'associació fou la falta de referències polítiques, —ni en un sentit ni en un altre. 

Les altres dues accepcions —fill que no és l'hereu (cabaler) o filla que no és la pubilla 

(cabalera— pareixen més adients. La referent a aprenent de comerciant, extreta de la 

RAE, quadraria amb les ocupacions de molts mallorquins al país veí, però pareix 

estrany la referència a l 'escaló jeràrquic d 'un negoci, quan el cas és que molts eren 

propietaris o gerents d 'establiments consagrats i rendibles. 

La definició que ens queda, la de cabaler, també apareix com a sinònim per a la paraula 

cadet en un diccionari català-francès, com també segon o sorter. Consultat Le Grand 

Robert de la langue Française, trobem la paraula cadet enquadrat dins l 'organització 

tradicional de la família com el fill no constituït hereu, que rep el seu dret hereditari en 

una quantitat de diners o en cabal en contreure matrimoni o en morir els seus pares; 

també el més jove, bon fadrí. També existeixen dits populars relacionats, com la 

popular pinces de lladre (el darrer, paquet d'objectes robats) o terre d'un cadet, tot 

d 'una peça, de conducte íntegre. En qüestions de refranys, mencionar "un cadet qui ne 

boude pas ", un home amb pèl al pit. 

Gràcies a l'ajuda d 'Antoni Vicens Castanyer , doctor en Filologia Francesa per la 

Universitat Complutense — a m b un ample currículum en la didàctica i l 'ensenyament—, 

varen elaborar la següent hipòtesi. Una de les traduccions de Cadets és sorter, —el fill o 

fills homes que no són el primogènit—; per tant, no són l 'hereu. A Balears estava 

instituït també la figura de l 'hereu, —el mateix que succeïa a Catalunya i altres bandes 

de la península—. Aquest fill petit tenia diferents sortides, com la carrera eclesiàstica o 

la carrera militar. Però també era freqüent que decidís no prendre cap d'aquests camins i 

volgués buscar-se la vida; és a dir, emigrar per trobar la fortuna que no havia tingut a 
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5.4. La creació del seu örgan difusor: la publicació París-Baleares 

Totes les associacions de l 'entorn de Les Cadets de Majorque tenien trets comuns, peró 

aquesta presenta peculiaritats própies que la diferencien de les altres. La pregunta és: 

quina fou la diferéncia que existí des del principi entre l 'associació dels mallorquins, i 

les altres associacions que hi havia a Franca? 

La majoria d 'associacions disposaven d 'un lloc físic per a realitzar les seves activitats, 

aprofitant locals llogats, comprats o cedits per l 'església. En aquests locals es recreava 

l 'ambient espanyol, decorats amb tots els tipismes de les diferents regions espanyoles. 

D'aquesta manera, els treballadors espanyols gaudien d 'un ambient familiar. Molts 

obriren servei de bar a preus populars. Aixó comportava un doble avantatge per a 

l 'emigrant. Per una banda, permetia l 'encontre amb altres espanyols; i per una altra, un 

preu a les consumicions molt més baix, la qual cosa facilitava l 'oci a unes butxaques 

sempre estalviadores. Aquest ambient de tasca era básicament masculí, recreant a la 

perfecció la realitat que es vivia també a Espanya. 

Durant els dies de festa, de carácter més familiar, s 'organitzaven programes especials i 

menjars populars, amb plats i productes espanyols. Aquests menjars se servien a preus 

redui'ts, fent que tota la família pogués gaudir d 'un menjar fora de casa amb sabors 

coneguts. Les activitats lúdiques i recreatives, com ara balls, festes, practiques 

esportives o excursions, varen tenir sempre molt d 'éxit i participació. També 

organitzaven activitats de carácter cultural, peró no en el sentit antropológic, sinó com 

assenyala la RAE, en el sentit de "cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por 

casa seva. Per aixó, podríem entendre Cadets com els individus que han hagut de sortir 

del seu lloc d'origen per intentar trobar la fortuna que se l 'havia negat a la seva terra. 

Aquesta teoria pareix la més encertada, atés que la immensa majoria d 'emigrants 

mallorquins a Franca ho foren per una necessitat económica, derivada de la manca 

d'oportunitats que tenia l 'illa al llarg de la seva história contemporánia fins als anys 

seixanta, quan la situació comencá a canviar grácies al fenomen conegut com a turisme 

de masses. 
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medio del ejercicio las facultades intelectuales".8 En aquest sentit s 'organitzaren classes 

de cultura espanyola, visualització de pel-lícules facilitades pel régim o funcions de 

teatre, tot plegat en el marc de la recreació del tipisme regional, encoratjat pel 

nacionalisme espanyol del régim franquista. Conferéncies i activitats més intel-lectuals 

eren realitzades en els locals de les associacions no favorables al régim, de carácter més 

polític que cultural. 

Peró una de les premisses necessáries per obrir un local d 'aquestes característiques era 

la proximitat física dels seus associats. I aquest no fou el cas del grup mallorquí. Els 

promotors, un grup petit, coneixien l 'existéncia d 'una colónia illenca a terres franceses. 

Peró desconeixien el número total i, sobretot, la seva ubicació. 

Hi ha poques dades dels inicis de l 'associació. Pensem que les primeres passes es 

donaren a finals de l 'any 1952, principis dels 1953. Pierre Colom i Jean Coll, —dos 

sollerics residents a Par í s—, comencaren a buscar noms i adreces de mallorquins 

residents a Franca entre els seus coneguts. Escriviren cartes i demanaren ajut per a 

recaptar el número més gran d 'adreces de mallorquins residents a Franca . 9 El dia 3 de 

maig de 1953 legalitzaren l 'associació davant les autoritats franceses. 

La dispersió mallorquina en l 'hexágon francés era coneguda per ells, peró les adreces 

obtingudes ho confirmarien. Aquestes adreces estaven escampades per quasi tots els 

racons del territori francés. I arribaven notícies de més gent, la qual anava afegint-se al 

projecte. 

Rebudes les primeres respostes, la possibilitat d 'un lloc físic de reunió, a la manera 

d'altres associacions de París , estava descartada. L 'única manera de contacte era la 

postal, que havia funcionat relativament bé. La cultura epistolar, perduda en el nostre 

món digital, era la manera habitual de comunicació entre els amics i familiars allunyats 

físicament. La publicació de butlletins per part d'associacions era també habitual, i 

resoldria el problema de la distáncia física dels socis. A més, serviria de plataforma de 

comunicació i reunió "espiritual", a més de convertir-se en el millor tauler d 'anuncis 

8 Babiano, J. i Fernández Asperilla, A. : Op. Cit. 2 
9 París-Baleares, n. 6, juny 1954 
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possible per l 'organització d'activitats conjuntes entre els socis residents a Franca. I si 

els volien a tots, la creació d 'una associació deslocalitzada amb un butlletí de notícies 

pareixia la millor opció. 

Butlletins, periódics, setmanaris... premsa com a nom genéric. La necessitat d 'escriure 

sobre temes que preocupaven personalment o col-lectivament, promocionar llocs i fets, 

escriure retalls d'História, compartir els esdeveniments vitals més destacats... Des de 

l 'aparició de la premsa, els illencs aprofitaren aquesta eina en molts distints ámbits, 

circumstáncies i col-lectius. A les Illes hi ha una tradició de més de 125 anys de premsa 

local, que ha jugat un molt important en la configuració de la societat actual, tant com a 

dinamitzadora cultural, com estimuladora de la história local i, sobretot, de salvaguarda 

de la nostra memória col-lectiva. 

A la década dels anys cinquanta, i després de la desaparició de moltes publicacions, 

conseqüéncia de la Guerra Civil , existien periódics com l'Última Hora, L'Almudaina, 

etc. amb notícies locals peró de carácter més generalista. Aquestes publicacions no es 

consideren premsa local, tal com ara La Voz de Sóller, Sóller, Felanitx... Les quals sí 

que prioritzaven els temes locals, a més de dur notícies dels seus paisans emigrats. Les 

associacions d 'emigrants rebien aquestes publicacions, peró també s 'animaren a 

publicar les seves própies. Trobem un bon grapat d 'aquests textos, com ara El Balear, 

publicat pel Centro Balear de Buenos Aires, editat durant més de trenta anys. Peró n 'hi 

ha molts d'altres: Sa Nostra Roqueta, de la Casa de Menorca a Barcelona; L 'Almoina, a 

Argentina; El Heraldo Balear, a Argentina, etc. 1 0 El seu objectiu era convertir-se en un 

element de cohesió entre els seus associats, a més de facilitar la interrelació entre els 

distints centres. Encara que poguessin arribar algun número editat a les Illes, aquestes 

no representaven un mitjá de comunicació fluít amb l 'arxipélag, ni el més important, hi 

tenien aquesta intencionalitat. 

Els Cadets de Majorque, —que havien rebut sol l ic i tuds d 'amics residents a les Illes—, 

varen enfrontar-se a un doble repte. Per una banda, reunir i comunicar a tots els 

emigrants a Franca, peró també convertir-se en pont d'enllac amb familiars i amics 

resident a les Illes. La bona resposta epistolar des de diferents pobles mallorquins els va 

1 0 Buades Crespí, J., Manresa, M. A. i Mas, M. (2001). El moviment associatiu balear a l'exterior. 
(l'emigració de les Illes Balears a Ultramar). Palma: Conselleria de Presidencia del Govern Balear 
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engrescar a convertir-se en un punt de trobada entre ambdues bandes. Aquest fet 

singularitzá l 'associació francesa, enfront de les associacions d'ultramar, les quals 

s ' informaven dels successos a les Illes mitjangant publicacions com l'Última Hora, 

L'Almudaina, Sóller o El Felanigense, consultades a les seves sales de lectura. Peró no 

hem trobat informacions que puguin avalar una col-laboració estreta i intencionada amb 

les publicacions illenques, més enllá dels breus comunicats de carácter social que tant el 

Sóller o l'Andratx, entre altres, duien a les seves págines. I aquestes formaven part de la 

premsa local mallorquina; és a dir, no eren butlletins d'associacions. 

Continuant així una tradició per la premsa escrita, ben arrelada a les nostres Illes, els 

promotors decidiren comencar a publicar un butlletí, engrescant als emigrants illencs i 

als seus amics i familiars residents a les Illes, a afegir-se. El nom d'aquest butlletí fou, 

com j a hem referit, París-Baleares. 

Aquesta publicació solucionava el problema físic de la distáncia. La dispersió dels 

emigrants a Franca, i la incorporació de socis residents a les Illes, feia innecessari i poc 

práctic l 'apertura d 'un local físic. L'objectiu de l 'associació es va dirigir a establir-se 

com un mitjá de comunicació eficac entre Franca i les Illes, ser un mitjá pel qual els 

emigrants balears a Franca es poguessin trobar i coneixer, peró també un punt de 

trobada per tots els amics i familiars que encara residien a les Illes. I aquest fou una 

innovació enfront de les altres publicacions conegudes, creades per associacions balears 

a l 'estranger. Dos motius explicarien aquesta darrera afirmació. Les associacions 

d 'ultramar havien tingut la seva época daurada al llarg de la primera meitat del segle 

XX, moment en el qual les comunicacions eren molt més lentes i dificultoses. La 

proximitat física entre les Illes i Franca, i la millora en les comunicacions, facilitaren 

l 'objectiu de convertir-se en pont entre ambdues realitats, quasi impossible a les altres 

associacions. 

Així, doncs, la publicació París-Baleares es convertí en el mitjá pel qual els socis es 

comunicaven, on tots tenien el seu espai sense limitacions geográfiques. A les seves 

págines, qualsevol podia escriure les seves inquietuds, experiencies, vivencies, somnis i 

anhels, i compartir-les amb la resta del col-lectiu. Una publicació en format paper era 

molt més fácil de difondre, d'arribar a tots els socis, més participativa. 
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És important remarcar que l 'associació mai no va disposar d 'un lloc físic de reunió, atés 

que la publicació els servia de nexe d'unió, tot possibilitant trobades en espais diversos 

al llarg del seu temps de vida, quaranta-quatre anys. 

Per tal d 'entendre millor els seus orígens, resulta rellevant transcriure un article publicat 

al 35e aniversari de la revista: 

Los «Cadets» más veteranos aún recuerdan el número «0» de 
septiembre de 1953. Entre los fundadores de la asociación figuraban 
Pierre Casasnovas, Jean Coll, Marguerite Hache née Casasnovas, 
Josette Buffotot née Coll, Mathias Estades, Pierre Colom, Laurent 
Gelabert, Antoine Vidal, Joseph Mora, Pierre Rullan, Jean Perelló et 
José Vicens. Era el 18 de mayo de 1953 en Paris. Despues de varios 
números experimentales, el «París-Baleares» número uno salía a la 
calle en enero de 1954. Los fundadores de la asociación eran todos 
originarios de Sóller, excepto Jean Perelló nacido en Palma. Sin 
embargo, algunos como Jean Coll y Jossette Buffotot habían nacido 
en Francia en una familia originaría de Sóller. Todos ellos eran 
mallorquines de gran corazón. El mallorquín emigrado en Francia 
tenía allí su trabajo, su negocio, y su familia. Sus hijos estudiaban, se 
hacían mayores, y se casaban en Francia; pero él seguía fiel a su 
Roqueta, pensaba en ella cada día, y soñaba con volver a la isla, 
cuando llegara la edad de la jubilación. 1 1 

Segons una entrevista a Francisco Vich, president de l 'associació l 'any 1958, publicada 

al Diario de Mallorca, i transcrita a la publicació, explicava: 

El sollerense D. Juan Coll Rullan tuvo la intuición. A él se debe que lo 
que iba ser una tertulia de nueve o diez mallorquines, se convirtiera en 
nuestra entidad y también en el periódico mensual «París-Baleares» , 
nuestro órgano de expresión. 1 2 

5.5. L'ámbit de difusió de la publicació París-Baleares 

L'associació Les Cadets de Majorque. Association Amicale des Originaires et 

Descendants des Baléars résidant en France nasqué amb la intenció d 'agrupar i posar 

en contacte als mallorquins i els seus fills residents a Franga. Anomenaven l 'espai 

geográfic de les Balears, la qual cosa doná lloc a la incorporació de persones de les 

Paris-Baleares n. 319, septiembre-octubre de 1988 
París-Baleares, n. 53. Octubre 1958 
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altres Illes. Aquest fet atreure j a en el tercer número de la publicació col-laboracions 

menorquines. I més endavant, —l ' any 1957—, s'afegiren col laborac ions i socis de 

l 'illa d'Eivissa. Davant aquestes incorporacions, aparegué un debat a finals dels anys 

cinquanta, on alguns socis demanaven el canvi del nom de l 'associació, de Les Cadets 

de Majorque per Les Cadets de Baleares. Mai no es va realitzar aquest canvi, per dos 

motius. Un de carácter práctic: la dificultat de canviar el nom d 'una associació j a 

establerta i coneguda. Un altre, de carácter lógic: encara que hi hagués participació de 

les altres Illes, el gruix dels associats —i per tant dels col-laboradors— eren 

mallorquins, i com la publicació feia j a referencia a les Illes, París-Baleares, no es va 

realitzar el canvi. La col-laboració de menorquins i eivissencs desaparegué a finals dels 

anys seixanta. 

Una altra qüestió que hem d'assenyalar és l 'ámbit territorial. El projecte inicial tan sols 

es dirigia als emigrants i els seus descendents establerts a terres franceses. Peró, com j a 

hem assenyalat en el punt anterior, aviat reberen cartes i suport d 'amics residents a les 

Illes, que volien participar-hi. Aquestes peticions eren, probablement, posteriors al 

registre del nom, j a que aquest nom tan sols fa referencia als emigrats residents a 

Franga. Molts d 'amics de les Illes s 'engrescaren en el projecte, tal com anirem 

esmentant al llarg d 'aquest treball. A tall d 'exemple, a l l u d i r a la salutació pel que fa a 

la iniciativa francesa per part de mallorquins del municipi de Muro, al primer número de 

la publicació: 

Al dar principio a nuestra colaboración en el Boletín des Cadets de 
Majorque queremos dedicar nuestras primeras líneas a un cordial 
saludo para todos los mallorquines establecidos en Francia y 
posesiones. De una manera especial nos complace saludar 
cariñosamente a cuantos murenses tengan su residencia en el territorio 
francés. Para estos hijos de Muro va nuestra modesta crónica en el 
intento de llevar hasta su hogar un poco de calor y afecto la villa que 
los vio nacer. A través de los breves trabajos que mensualmente 
remitiremos al Boletín daremos las principales noticias de la 
actualidad local y demás detalles que creamos puedan ser de interés. A 
tal fin, agradeceremos cualquier sugerencia que viniendo de nuestros 
paisanos en Francia tienda a hacer esta crónica más amena e 
interesante. Julio 1 3 

Cronológicament, l 'associació nasqué dia 18 de maig de 1953, com hem referit. Hi ha 

constáncia de diferents butlletins de notícies previs, —fins a t res—, engrescant a la 

13 París-Baleares, n. 1, gener 1954 
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5.6. Els estatuts de l'associació 

El dia 18 de maig de 1953 foren presentats els estatuts de la nova associació a les 

autoritats franceses competents. Aquests estatuts apareixen reproduits en el número 

quaranta tres de la publicació París-Baleares15. L 'argument inicial que doná la direcció 

de la publicació per a publicar-los fou el desconeixement dels estatus pels nous 

membres. Val a dir que l 'associació havia crescut en número de socis i estava en molt 

bona forma. A més, hi havia més gent que hi volia participar. I per prendre poder 

participar més activament era necessari conéixer-ne óbviament les bases. Una altra 

S'ha realitzat el buidatge de dades, elaborant diverses taules, consultar a la secció d'annexos 
París-Baleares, n. 43, novembre 1957 

participació d 'amics i familiars. Peró el primer número oficial de la publicació s'editá al 

gener de 1954. N o podem oferir un llistat de socis total, tot i que més endavant podrem 

arriscar-nos a donar-ne xifres aproximades. Peró sí podem afirmar que hi hagué socis en 

dues-centes setanta tres ciutats i pobles espargits per la geografia francesa. A les Illes, el 

número fou de seixanta dos; xifres extretes del buidatge sistemátic de les seccions 

Crónica de France i Crónica de Baléars de tota la publ icació . 1 4 Dos pai'sos, un 

continent. Peró aquesta publicació arribá a més indrets del món. La diáspora 

mallorquina s'estén pels cinc continents. I la publicació de l 'associació Les Cadets de 

Majorque arribá a tres dels cinc continents. Hi ha cróniques de socis d'Algéria, colónia 

francesa on vivia un important nucli d 'emigrants Balears. Aquests, com a part de 

l 'Estat francés , també varen participar amb l 'associació, especialment en els anys 

cinquanta. I — d e manera quasi anecdótica, peró no per aixó irrellevant—, hi hagué 

socis residint a Venecuela, Nova York i a d'altres indrets d 'América. 

Davant la bona acollida que va tenir des dels seus inicis, la publicació es va publicar al 

llarg de quaranta-quatre anys, —des de gener de 1954 fins a juny de 1998—, amb un 

total de tres-cents setanta-set números editats. L'associació va viure un any més, fins 

l 'any 1999. Fou mensual fins la darrera etapa, moment en el qual apareixeria cada dos 

mesos. Tal com hem avancat j a al capítol 1 referit a les eines, —i sense poder parlar de 

números absoluts—, coneixem que va tenir tirada de mil cinc-cents exemplars l 'any 

1958, de mil dos-cents exemplars l 'any 1985, i de tres-cents exemplars l 'any 1994. 
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possible interpretació seria veure una intencionalitat per part de l 'equip directiu de 

recordar quins eren els objectius primigenis de l 'associació davant crítiques o intents de 

canvi de direcció. Aquesta hipótesis l 'explorarem més endavant. 

Els estatuts tenen un total de catorze articles i estaven redactats en francés normalitzat, 

fet que reafirma el grau d'arrelament i integració dels promotors a terres franceses. 

Transcrivim seguidament una selecció dels articles de l 'estatut, tot realitzant-ne un 

comentari de cadascun quan l 'extracció de les informacions resulta rellevant. 

ARTICLE 1.- Il a été fondé á dater de ce jour une Association désignée sous le nom de <<Les 
Cadets de Majorque» 

El nom elegit per l 'associació fou Les Cadets de Majorque. N o hi apareixia cap 

aclariment. Peró des del primer número de la publicació París-Baleares hi havia un 

subtítol, Association Amicale des Originaires et Descendants des Baléars résidant en 

France. El podríem traduir com "Associació amistosa dels originals i descendents de 

les Balears residents a Franga". 

Aquest primer parágraf confirmaria la nostra hipótesi, desenvolupada en un punt 

anterior. El grup promotor, i per tant redactor d 'aquests estatuts eren amics residents a 

París. El lligam entre ells era el seu origen, tots originaris o descendents de mallorquins. 

Peró la bona acollida de l 'associació per part d 'emigrants de les altres Illes féu necessari 

un aclariment en aquest cas el subtítol , atés que la col-laboració menorquina 

comencará en el número tres, amb l 'article titulat "Menorca Mía", signat per Jacques 

Mascaró. 

L'afirmació "residents a France", és incerta. L 'aparició del subtítol en el primer 

número de la publicació buscava donar cabuda als emigrats de les altres Illes. Peró en el 

mateix primer número apareixen cróniques escrites per residents illencs, dins la secció 

Cronique de Majorque. La pregunta és: eren també socis? El régim franquista podia 

tolerar i aprofitar-se de les associacions culturals dels emigrants, peró no era tant 

tolerant dins les seves fronteres, tot i que hi havia exemples com Foment de Turisme, 

que es regulava per una legislació vuitcentista. Pertányer a una associació estrangera era 
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tolerat en el cas de Les Cadets de Majorque, j a que des de l 'any 1955, apareixeran 

llistats de socis, molts residents a les Illes. Aquest fet mostraria una altra de les 

incongruéncies de l 'estat franquista. Les associacions d'emigrants no hagueren estat 

possibles dins el territori espanyol, peró eren tolerades i, fins i tot, encoratjades amb el 

vist-i-plau del régim a l 'exterior. L 'associació Les Cadets de Majorque estava dins del 

grup acceptat pel franquisme, que buscava l 'acceptació internacional del régim, 

l 'arribada de remeses de diners, i l 'arribada de turistes francesos a les Illes. Les Cadets 

de Majorque mantingué bones relacions amb els representats del régim a Franga, i 

també a Balears. I com l 'associació era per "originaris i descendents residents a 

Franga", el régim va tolerar la pertinenga als amics i familiars dels Cadets a les Illes. 

Sí, l 'afirmació residents a Franga quedava desdibuixada amb els socis residents a 

Balears, peró es convertí encara en més incorrecta a partir del mes de maig de 1954. En 

el número cinc de la publicació apareixeran cróniques de socis residents a Alger, 

colónia francesa a terres africanes . En aquesta ciutat, com també en altres ciutats 

d 'Algéria , estava establerta una colonia d 'emigrants balears des d'antic. Podem afirmar 

que en poc més de cinc números publicats, París-Baleares es convertí en un punt de 

trobada de tres grups: els emigrats a Franga, els familiars i amics a Balears, i els 

emigrants a Alger. Pero d'altres balears residents en terres allunyades també s'hi 

afegiren, tot aportant cróniques des de Veneguela, Nova York, Tánger, etcétera. 

Cette Association poursuit les buts suivants: 

- Resserrer les liens d 'amitié entre les originaires et descendants des Iles Balears résidant en 
France en organisant des réunions amicales. 

Aquesta part de l 'articulat feia esment, així, al fet de crear llagos d'amistat entre els 

illencs, originaris o descendents, que residien a Franga. Era el primer objectiu i el que 

més rápidament es veié superat, tot afegint-se socis de moltes altres indrets. 

L 'associació aconseguí ben aviat aquest objectiu, convertir-se en un vertader vincle 

d 'unió entre ells. La irrupció de nous emigrants i la reactivació de la xarxa associativa 

preexistent donará la idea als promotors, i l 'éxit de l 'associació fou un fet del qual 

congratular-se molt aviat. 
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L'arr ibada de nous emigrants, en condicions precàries la gran majoria, empenyé la 

colònia mallorquina a organitzar-se per tal de donar suport als seus compatriotes, tal 

com d'altres grups similars feien pels seus coetanis. 

- Organiser des Colonies de Vacances pour les enfants de ses membres. 

Un altre idea que es repetí sovint al llarg dels primers anys de la publicació fou la 

d'establir estances pels nins a les Balears. Apareixeran molts d 'anuncis anunciant 

aquestes estances, però no tenim notícies que ens facin pensar que aquest projecte es 

dugués a terme. Segons testimonis orals, era un projecte molt comentat i perseguit, però 

mai no es va arribar a realitzar. 

- Faire connaitre les Baléares. 

La part més cultural de l 'associació s'afirmava en aquest punt. Molts dels socis havien 

sortit joves del seu poble, i no coneixien realment el conjunt de les Balears. La majoria 

eren analfabets quan varen sortir de les Illes i ignoraven les tradicions, o la literatura de 

les Illes. I els articles sobre la història, la literatura, la llengua, les tradicions, els pobles, 

etc., confirmen que fou un punt molt important pels redactors de la publicació. 

- Pour marquer la solidarité de ses membres, une délégation assistera aux cérémonies 
(mariages, enterrements, etc...) que les famllles intéressées auront signalé au Siège Social. 

L'associació es comprometia a assistir a tots actes socials dels socis, dels quals rebien 

una invitació prèvia. I això implicava la posterior publicació de la notícia a les pàgines 

de la publicació. Aquest fet ens aportà una gran quantitat d ' informació sobre la vida i 

les relacions dels membres de l 'associació. 

- Prèter, si possible, aide et assistance aux compatriotes dans le besoin. 
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ART. 2.- Le Siege Social qui pourra étre transféré sur simple décision du Comité-Directeur, est 
présentementfixe 25, rue d'Amsterdam Paris (VlIIe). 

Com ja havien assenyalat en un punt anterior, no existia un lloc físic per l 'associació. 

Existia una seu social, peró aquesta era la direcció d 'un dels membres de l 'equip 

directiu. La raó és práctica: era necessária una direcció física per tal de rebre totes les 

comunicacions dels socis, a més d'existir unes implicacions legals. 

ART. 3. - L'Association se compose de membres Adhérents : 500F; d'Honneur: 1000F; 
Donateur: 2000F; Bientaiteur: 3000F; Mécéne: 5000F. Les membres d'Honneur sont admis 
quelle que soit leur origine. 

En un principi, l 'associació estava destinada a originaris i descendents de les Illes. Peró 

segurament hi hagué persones o institucions que volien tenir la publicació al seu abast. 

És molt curiós, peró, el fet que molta gent es pensava que alló que es pagava era la 

subscripció a la publicació, quan el cas és que el que realment costava diners era 

pertányer a l 'associació. La publicació era gratuíta per tots els socis, peró no es podia 

adquirir en cap lloc. És aquest un dels motius que feia que la gent que volgués la 

publicació i no tingués relació directa amb les Balears, tenia que fer-se'n soci d 'honor 

(amb el corresponent augment a la quota). 

ART. 4.- L'Association est administrée par un Comité-Directeur composé de douze membres 
élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année lors de l 'Assemblée Générale. Le 
sort désignera les deux premiers tiers á renouveler. Les membres sortants sentent 
rééligibles.Faculté est donnée au Comité-Directeur de pourvoir provisoirement au 
remplacement de ses membres décidés ou démissionnaires, mais ce choix devra étre ratifié par 
la prochaine assemblée générale. Le Comité-Directeur comprendra autant que possible, un 
représentant de chaque ville des Baléares.Le Comité-Directeur pourra en une ou plusieurs fois, 
selon le número de sociétaires étre porté á 36 membres. Seul les originaires ou descendants des 
Baléars pourrontfaire partie du Comité-Directeur. 

ART. 5- Le Bureau du Comité-Directeur se compose de: un président, quatre vice-présidents, 
un secrétaire général, un secrétaire-adjoint, un trésorier, tous élus par le Comité-Directeur. 
Toutes-ces fonctions sont gratuites. 

En aquests dos articles dels estatuts quedava molt clara l 'organització de l 'associació. 

Tota l 'associació estava dirigida per l 'anomenat "Comité-directeur"; és a dir, per una 

junta directiva. Aquesta junta estava composta per dotze membres que s'elegien cada 

tres anys. Peró aquesta junta havia de passar el vist-i-plau d 'un terc de la junta general; 
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junta que es reunia almenys una vegada l 'any, formada per tots els socis que hi 

volguessin participar. 

També s'especificava que si un membre de la junta directiva demanava la seva dimissió, 

la junta tenia la facultat de nomenar provisionalment el cárrec del dimitit, peró aquesta 

elecció havia de ser ratificada a la propera Junta General. Un altra condició que 

s ' imposava a la junta directiva és que fos composta, sempre que fos possible , d 'un 

representant de cadascuna de les ciutats de les Balears. També es contemplava que si 

l 'associació augmentava el seu número de socis, la junta directiva podia augmentar de 

número fins a un total de trenta sis membres, segons la quantitat de socis i de la 

residéncia dels membres . Convertir-se en membre de la junta era considerat un honor. 

N o hi accedien dones, seguint el patró masclista d'altres associacions similars, comentat 

anteriorment. I cap de les funcions, val a dir-ho, estava remunerada. 

ART. 6- Les délibérations du Comite-Directeur sentent prises á la majorité des voix. En cas 
d'égalité des voix, celle du President sera preponderante. 

Les deliberacions del Comité-director sempre havia de tenir present la majoria de les 

veus. En cas d'igualtat, la veu del President n 'e ra la preponderant. 

És significatiu adonar-se com tot l 'estatut estava impregnat d 'un fort esperit democrátic 

i assembleari, clarament influenciat pels ideals propis de l 'estat d'acollida, Franga, 

d 'ámplia tradició democrática i assembleária. Quedava molt remarcat en aquest i 

d'altres articles que totes les decisions presses per la junta directiva havien d'estar 

recolzades por la junta genera l 1 6 . 

ART 9- Le fonds social se compose des cotisations, du produit des fétes á titre de participation 
aux frais, des sommes placées et des intéréts échus. 

En aquest punt, s 'establia l 'origen del capital de l 'associació. D'aquesta manera 

l 'associació es nodria de les quotes dels socis, quasi exclusivament. També podia 

obtenir beneficis de les festes organitzades per aquest fi, a més de possibles interessos. 

1 6 Será molt interessant comprovar el lloc de realització de les juntes, atés que les restriccions de 
l'Estat espanyol del dret d'associació i del dret de reunió dificultarien l'accés als cárrecs directius dels 
residents balears. 
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ART. 11- Toute discussion ou manifestation politique, religieuse ou étrangére au but 
l 'Association estformellement interdite. 

Aquest punt és molt significatiu si tenim en compte la situació política que es vivia a 

Franca i que es vivia a Espanya. Franca era una democrácia consolidada, que fins feia 

molt poc temps no tenia quasi relacions amb Espanya, degut a la seva filiació amb les 

poténcies de l 'eix durant la II Guerra Mundial i amb el régim de Vichy. Recordem que 

fins 1951 ambdós paisos tan sol mantenien delegacions diplomátiques. Per tant, aquesta 

associació, inscrita a Franca i la seva publicació també inscrita i publicada a Franca, 

podia tenir problemes. Peró el fet que la publicació arribés puntualment a Balears cada 

mes, malgrat els temes que hi havia i la intencionalitat clara de no fer-hi política , fa 

pensar que no hi hagué problemes perqué entrés a Espanya. Seguia, així, la nissaga 

d'altres associacions similars, que havien aconseguit també el vist-i-plau de l 'estat 

franquista. És en aquest context que tenim que entendre aquest punt. 

La pregunta lógica, peró, és la següent: qué significa, realment, ser apolític? Des de les 

situacions d'origen d 'aquestes associacions, tant aquesta, com les associacions 

d'emigrants a ultramar , era voluntat general no deixar entreveure cap mena d'inclinació 

política en els seus estatuts. A més, el fet d 'unir-se més per una qüestió d'identitat, de 

cercar amistats de gent que compartia el mateix origen, la mateixa cultura , no feia 

pensar que la inclusió de la política en els seus estaments fos una bona idea. L 'home és 

un ésser polític, segur que hi havia discussions i xerrades de polítiques entre els seus 

membres quan es reunien . Ara bé: la situació a Espanya, les relacions que es podien 

establir amb l 'administració franquista, tal com j a hem assenyalat , i les més que 

probable pluralitat d 'opcions polítiques dins el grup, feia més adient obviar els temes 

polítics tant a l 'associació com a conjunt, com en la seva publicació periódica . 

E n aquest punt no es tractá el tema publicitari, que abordarem més extensament al llarg 

del treball. Peró sí que és curiós que la publicació mai no visqués de la publicitat, sinó 

dels seus socis, exceptuant-ne la darrera etapa. 
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5.7. Declaració d'intencions de l'associació 

Per finalitzar amb aquest apartat, volem transcriure un fragment de la primera carta del 

Comité Directeur als Cadets, l 'any 1954, on es resumia els objectius de l 'associació i 

els ànims amb els quals s'iniciava aquest projecte. 

Nous-mèmes ou nos parents avons quitté notre petite patrie pour aller 
tenter notre chance de part el d'autre. Sur le territoire français 
combien sommes-nous qui ignoras que des amis des camarades 
d'enfance vivent peut-ètre de notre parte. C'est dans l'intention de 
nous retrouver et de nous reconnaïtre que nous avons fondé cette 
association. Le souvenir de la terre et de la mer natales est resté au 
fond de notre coeur. Parquai ne pas raviver cette flamme en organisant 
entre compatriotes des rencontres qui nous ferant revivre, ne fussent 
que quelques instants, une atmosphère qui nous est chère ? Notre 
association est ouverte à tous les originaires et descendants des Iles 
Baléares qui se sentent animés par un mème sentiment de pitié filiale 
et d'affection envers leur terre ensellée et lointaine. Paris-Baleàres 
sera notre lien il s'efforcera de réunir pour ses lecteurs toutes les voix 
qui célèbrent le pays de notre naissance. Articles de fond, nouvelles, 
contes, chroniques, aperçus d'histoire et de littérature régionale, 
information locales, événements familiaux, constitueront ses rubriques 
habituelles. Il est ouvert a tous nos adhérents sous le soute condition, 
qui'ls traitent de sujets inspirés par notre province. A fin de le rendre 
vivant et agréable, que chacun d'entre vous nous fasse part de ses 
suggestions. Une association n'est prospère que si tous ses membres 
lui apportant leur concours. Ce concours, vous aurez à présent, faIlles 
connaïtre l'existence de notre association à ceux de nos compatriotes 
qui demeurent dans votre voisinage et dont les adresses nous 
manquent. Recrutez des adhérents réservez-nous aussi votre publicité. 

El comitè es dirigia, així, a tots aquells que són o podien ser Cadets. Els recordava que 

era una associació amistosa, fundada per un grup de gent nascuda a les Illes, però també 

per fills d 'aquests nascuts a França. 

Els seus objectius eren establir relacions d'amistat entre els que es trobaven en la 

mateixa situació que ells; donar-leos suport i assistència en la necessitat —si estava en 

les seves possibilitats—; organitzar sortides de vacances a les Illes pels més petits; 

donar a conèixer la història, la literatura, les tradicions i els paisatges de la seva terra 

d'origen; organitzar reunions i banquets entre els seus membres i els seus familiars, 

creant les bases de solidaritat neissèries per a donar suport als compatriotes que 

s'apropin a la seva seu social. 
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Recordaven que ells i els seus familiars havien abandonat també la seva pátria per a 

cercar fortuna en una altra lloc. Dins el territori francés podien estar vivint amics i 

companys de la teva infantesa, i possiblement ho ignoraven. La seva intenció era trobar-

los i conéixer-los. Per aquest motiu funden aquesta associació. La memória de la terra 

quedava dins els seus cors. Així, en un moment de la carta, es reflexiona d'aquesta 

manera en forma de pregunta: 

Per qué no avivar aquesta flama organitzant entre els nostres 
compatriotes trobades, fent reviure, encara que sigui tan sols per uns 
instants, l'atmosfera que és tan estimada per nosaltres? 

Recorden que l 'associació estava oberta a tots els originaris i descendents de les Illes 

Balears, animats per un sentiment d 'amor filiar i afecció cap a la seva terra estimada i 

llunyana. Per tant, volien convertir París-Baleares en el seu llag per a reunir les veus 

que estimaven i que aquest butlletí fos popular a Balears, tot fent-ne gaudir als seus 

lectors. Articles, notícies, cróniques, visions del conjunt de la história i de la literatura 

regional, informacions locals, esdeveniments familiars, etc., en constitui'ren els seus 

continguts. Més endavant s 'esmenta: 

Per aconseguir una associació viva i agradable per a tots aquells que 
s'apropin a ella, demanem totes els suggeriments possibles. Són 
conscients que amb aquestes aconseguiran una associació més 
propera, grácies a les aportacions i el concurs de tots els seus 
membres. I demanen l'ajuda de tots, necessária per a donar a conéixer 
l'existéncia de l'associació entre els seus compatriotes, els quals 
romanen a les seves barriades o aquells als quals es conegui la seva 
adrega. També demana ajuda per aconseguir anunciants, i així ajudar 
més. "Inculquem la fidelitat, l'amistat i la solidaritat, fundada sobre la 
memória del nostre origen comú, convidant-los". També estem 
convengut que fareu cas a la nostra cridada. Grácies per avangat de tot 
Cor. 

Le Comité Directeur. 

5.8. La primera assemblea general 

17 

A la primera assemblea general, celebrada el 24 d 'octubre de 1954 , varen participar-hi 

nous socis, atrets per la crida de l 'associació i l 'esperanga d'amistat que prometia a 

través de les págines de la publicació. Hi participaren una trentena de socis. Francisco 
17 París-Baleares, n. 10, noviembre 1954 
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Vich, —que no estava pròpiament a l 'inici de l 'aventura—, dirigí la sessió. S'encetà la 

18 

trobada pel capítol d 'agraïments a les persones que havien gestat l 'associació . En 

aquesta reunió es tractaren temes com ara la creació de la publicació, la figura de 

col·laboradors i corresponsals, l 'adhesió de nous socis, la publicitat i la tresoreria. La 

reunió fou intensa i hi hagué força intervencions. En el darrer punt de la sessió se 

n'elegí el nou comitè director 1 9 . 

5.9. Els socis residents a les Illes Balears 

La crida inicial va obtenir uns resultats inesperats, — n o tan sols entre els emigrants 

balears residents a França, sinó també entre els seus amics i familiars ubicats a les 

Illes—. Com veurem en el pròxim capítol, moltes persones residents a les Illes 

s 'adheriren al projecte, tot col·laborant activament a les seves pàgines mitjançant 

articles i notícies. Però la situació política francesa no era comparable a l 'espanyola. 

França era una democràcia, amb llibertat d 'associació i de reunió. Espanya era una 

dictadura, on aquesta llibertat no existia. Sense un text constitucional, les bases 

dogmàtiques del règim es contenien dins les denominades Leyes Fundamentales, 

prèvies a l 'aprovació de la Ley Orgànica del Estado de 1967. D'aquestes primeres, 

l 'any 1945 es promulgà el Fuero de los Espaholes, norma dictada amb el propòsit 

d 'assegurar el gaudiment de cert drets als ciutadans, norma programàtica amb escàs 

valor jurídic, on s 'avantposaven els deures als drets, sense cap referencia en tot el seu 

articulat al respecte per part dels poders públics als mateixos. 

S'hi esmentava explícitament un agraïment a les persones implicades en el projecte, com ara els 
col·laboradors MM. Marcel Decremps, Marcel Deribéré, Jacques Capo, Antonio Julia, Francisco Pico i 
Francisco Vich. També és menciona als corresponsals de les ciutats franceses, com Mlle Anita Salva de 
Lorient, MM. Jacques et Georges Colom, Jean Sastre, José Perelló, Joaquim Llabres de Paris, Antoine 
Gamundi de Bordeaux, Onofre Bauza de Cambrai,, Jean Arbona de Marseille, Jean Mayol et Antoine 
Castaner de Belfort, Ramon Arbona de Bourg-en-Bresse, Augustin Mulet de Millery, Guillaume Bosch 
de Rouen, François Colom de Nancy, Joseph Ferragut de Mulhouse, Cristóbal Castaner, François Oliver 
de Lyon, Mlle Antoinette Vich, MM. Raphael Ferrer de Reims, Sintes de Fort-del'Eau, Pierre Vicens de 
Pont-Audemer, Pedro Sastre, Pedro Flexas de Nantes. Sense ells, la feina duta a terme no hagués estat 
possible. 
1 9 El comitè director va quedar constituït de la següent manera: Président: Pierre Colom; vice-Président: 
Pierre Casasnovas, Raphael Ferrer (Reims), Lorenzo Gelabert, Barthélémy Llobera. Mathias Mut, 
Francisco Vich (Reims); Secrétaire general: Jean Coll; Secrétaire-adjoint: Josette Coll; Trésorier: Antoine 
Vicens; Trésorier-adjoint: Gaétan Ferrer; Membres du Comité-Directeur sans affectation: Mme 
Marguerite Casasnovas, MM. Jean Arbona (Marseille), Jacques Capo, Barthélémy Coll (Marseille), 
Antoine Gamundi (Bordeaux), Jean Matheu (Troyes), José Vicens; Commissaires aux Comptes: MM. 
Jean Perelló, Antoine Pomar. 
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París-Baleares, n. 17, juny 1955 
2 1 Pelayo Olmedo, J. D.(2007). El derecho de asociación en la historia constitucional española, con 
particular referencia a las leyes de 1887 y 1964. Revista Electrónica de Historia Constitucional. 
Recuperat el 6 de marg de 2014, a http://revistaelectronicadehistoriaconstitucional.com 

La pregunta que cal fer-nos ara és: es varen trobar amb problemes per associar-se els 

balears interessats? N o hi ha cap referéncia que suggereixi problemes a l 'hora de fer-ho. 

És més, a partir del número disset , aparegué una secció anomenada "Les membres des 

Cadets de Majorque", que era un simple llistat amb els noms dels socis i la ciutat on 

residien, i el cas és que hi apareixien sense problemes socis residents a les Illes. 

El régim franquista no permetia el dret de lliure associació, peró igual que succeia amb 

el de reunió, es permetia sota una legislació molt restrictiva. La legislació sobre 

associacionisme, a falta d 'un text constitucional, es basava en tres punts: un Decret de 

25 de gener de 1941; el Fuero de los Españoles de 1945 i, posteriorment, la llei del 24 

de desembre de 1964. Derogada tota la legislació realitzada durant el període republicá 

anterior, el régim retorná a les legislacions anteriors, en aquest cas a una llei de 1887, la 

qual desenvolupa el dret d'associació recollit a la Constitució de 1876. En aquesta 

constitució es recollia el dret d 'associació en el seu article 13, com el dret de tot 

espanyol a associar-se per a "finalitats de la vida humana". Pero a l 'article 14 

s'establien els seus límits, sobretot respecte al "dret de la Nació". Com era una 

constitució que va sotmetre el régim jurídic de drets a una legislació en 

desenvolupament, será el decret d 'associació de 1887 que establia tot l 'articulat sobre 

aquest, el qual era encara més restrictiu. El decret de 1941 neix amb la funció d'aclarir 

la interpretació i l 'aplicació de la llei de 1887. En realitat regulará els procediments pels 

qual una associació sol-licita l 'autorització per constituir-se i els mitjans per adaptar les 

existents al nou ordenament jurídic. Així es configurá un sistema basat en la 

desconfianga i la intervenció administrava i policial. La promulgació del Fuero de los 

Españoles l 'any 1945 no variá molt la situació. En el seu article 16, recull el dret 

2 1 

d'associar-se per a fins lícits, condicionant el seu exercici a l 'establert per les lleis . 

Aquesta situació jurídica no impedia als balears convertir-se en socis. N o existia el dret 

d'associació, pero sí existia un régim jurídic que ho permetia, sempre i quan no fossin 

contráries o perjudicials pel régim. Aquest articulat jurídic explicaria la bona disposició 

del régim a fomentar l 'associacionisme emigrant en altres territoris, sempre i quan 

http://revistaelectronicadehistoriaconstitucional.com
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Buades, J.M. i Serra, S. (2000). Intellectuals i producció cultural a Mallorca durant el 
Franquisme:1939-1975. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Pág. 154 

aquest pogués servir a la seva causa. Segurament el desenvolupament de l 'articulat de 

1964 també responia a aquesta situació, certament incongruent a l 'exterior. Per aquest 

motiu cita en aquest el fet que: "y aún viene obligado a protegir, ya que al propio 

Estado interesa su mantenimiento y difusión com fenómeno social", encara que 

continuará patent el recel que continua provocant dins el régim. E n els estatuts de 

l 'associació quedá molt clar — c o m hem vist a l 'apartat anterior—, que era apolítica, 

segurament per evitar-se problemes amb el régim franquista. A més, un dels objectius 

de l 'associació era la promoció de la cultura própia entre els seus associats. I si a les 

Illes, —just després de la guerra— hi hagué una forta repressió envers la cultura própia, 

el cas és que a poc a poc aquesta repressió es convertí en condescendéncia i a la década 

dels anys cinquanta, —fins i tot, en un cert suport—. Recordem que, tant la Diputació 

Provincial de Baleares, com l 'Ajuntament de Palma, donaven suport económic a 

algunes activitats culturals en llengua catalana, com foren el cas del Diccionari Catalá-

Valenciá-Balear, a partir de l 'any 1949 i els Premis Ciutat de Palma, creats l 'any 

195 5 2 2 . 

La qüestió és: significa aixó que una associació francesa amb socis balears, no va pas 

sofrir cap mena de sospita per part del régim? Ja podem avancar que sí que n'existiren, 

de sospites, peró la tónica general fou de total cordialitat entre l 'associació i les 

autoritats competents, tant franceses com espanyoles. 

Seguidament, passem ara a tractar al capítol 6 l'estructura cronológica i els continguts 

básics de la publicació, esmenten les tres fases principals de la publicació. 





Para comprender alguna cosa humana 
se tiene que explicar una historia (...). 
La vida sólo se vuelve un poco 
transparente a la vista de la razón 
histórica. 

J. Ortega i Gasset 

CAPÍTOL 6. ESTRUCTURA CRONOLÓGICA I CONTINGUTS 
BASICS 

En aquest capítol es detalla de manera introductória l 'estructura cronológica de la 

publicació París-Baleares, com a órgan de difusió de l 'associació Les Cadets de 

Majorque. Es fan explícites les seves característiques formals, els diversos períodes de 

la seva existéncia, i la seva evolució genérica, que servirá per a emmarcar — e n un 

segon moment— els continguts explicitats en els capítols posteriors d 'aquesta recerca. 

6.1. Les qüestions de carácter general 

La publicació París-Baleares, com no pot ser d'altra manera, evolucioná al llarg dels 

seus quaranta-quatre anys d'existéncia. Lógicament, en una trajectória tan dilatada, els 

objectius i interessos canviaren. Com hem apuntat al capítol 1, la publicació va tenir una 

vida de quaranta-quatre anys, des de gener de 1954 fins a juny de 1998 , amb un total 

de tres-cents setanta-set números. Al principi es tractá d 'una publicació de periodicitat 

mensual, peró diferents canvis dins la seva dinámica la va transformar en un text de 

periodicitat bimestral, a finals dels anys setanta. Sense poder parlar de quantitats 

absolutes, coneixem una tirada d 'un milenar exemplars l 'any 1958, d 'uns mil dos-cents 

exemplars l 'any 1985, i de poc més de tres cents exemplars l 'any 1994. 

Com hem assenyalat, la publicació es financava íntegrament de les aportacions dels 

socis fins a l 'any 1978, moment que s'integrá en la premsa forana i rebé subvencions 

governamentals. Tot i així, sempre fou deficitária i, més d 'una vegada, va estar a punt 

de desaparéixer per problemes económics. Exemples com ara llistes d'aportacions 
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voluntáries, anuncis publicitaris i crides de la direcció ens ajudaran a comprendre com 

la situació económica condicioná la publicació i la seva periodicitat. 

Els integrants de l 'associació varen viure importants canvis en tots els anys de vida de la 

publicació, i aixó va repercutir en els articles publicats, canviant, fins i tot, la línia 

editorial, la qual va sofrir una transformació qualitativa significativa: d 'organ de difusió 

i enllag entre els associats, a publicació de carácter local del municipi d 'Andratx. 

La revista s'editá a Franga des de 1954 a 1965. A partir d 'aquesta data, 1965, fins al seu 

tancament l 'any 1998, s'editá a Palma. El fet de publicar-se primer a Franga, per 

l ' impressor Dhavors de Calours fins a 1965 , i després a Palma per la impremta 

Politécnica , confereixen a la publicació una visió transnacional important. L'activitat 

económica que desenvolupaven majoritáriament els seus integrants a Franga estava 

relacionada amb l 'hostaleria i el comerg. Els seus fills s 'havien educat a l 'escola pública 

francesa. Molts havien prosperat económicament en els seus negocis. Les noves 

oportunitats economiques i de negoci que s 'obrien en les Illes Balears a la década dels 

anys seixanta i setanta no devien ser desaprofitades pels socis més emprenedors. Amb la 

seva experiéncia vital, dins una democrácia madura com la francesa , hagueren d 'haver 

aportat una visió més moderna al gruix de socis que residien a Espanya, una societat 

encara marcada per la dictadura franquista. 

El naixement —tant d'aquesta associació, com de la publicació— la podem analitzar 

com una resposta a diferents necessitats que naixien de la mateixa condició de 

l 'emigrant. Per una banda, la necessitat de trobar persones en la mateixa situació en un 

país estranger, que comparteixen els mateixos sentiments i les mateixes idees. Per una 

altra banda, la necessitat d'establir xarxes d' informació entre ells mateixos i entre 

aquells que varen quedar en la seva terra d'origen, com ara amics i familiars. N o cal dir 

que els mitjans de comunicació interpersonals no estaven tan avangats com ara. 

D'aquesta manera es pretenia cobrir la necessitat de crear relacions amistoses entre els 

emigrants i els seus descendents en terres franceses i establir un mitjá de notícies entre 

ells mateixos i els seus familiars i amics a les Illes. Peró també demostraren un interés 

especial per a difondre la história, la cultura, la literatura i la llengua del seu lloc 

d'origen, en aquest cas les Illes Balears. 
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La publicació confirmá la intensa vida no sols en el camp laboral dels emigrants, sinó 

també en el cultural. Els emigrants balears establerts a grans ciutats demostraren — com 

tractarem d'explicar— un viu comportament sociocultural, que pretenia perllongar el 

model que havien viscut a les Illes. 

Plantegem l'análisi de la publicació com un fil conductor del sentiment d 'aquells 

emigrants balears envers la realitat que havien deixat enrere, i de la nova realitat en la 

qual vivien. En els primers anys es constata que no havien oblidat els seus orígens, fins i 

tot organitzaven actes solidaris de recaptació col-lectius que a les Balears no es podien 

realitzar pel fet de no tenir possibilitats económiques. Peró també el bagatge acumulat 

en la seva estáncia en un país com a Franga, afectá la seva relació amb la realitat balear 

en el cas dels retornats, com veurem detalladament a la quarta part d 'aquesta tesi 

doctoral. 

Sense avangar gaires detalls, no cal dir que els continguts de la publicació foren molt 

variats, amb la utilització habitual de les tres llengües vehiculars dels socis. Per una 

banda, el francés, llengua del país acollidor; per una altra, el castellá, llengua en la qual 

havien realitzat les primeres lletres molts dels col-laboradors; i el catalá, llengua 

habitual en el seu ámbit familiar. Analitzarem l 'ús d 'aquesta llengua —la catalana— en 

un període difícil, a més d'estudiar com la Llei Fraga de l 'any 1966 repercutí en el seu 

ús fins a l 'arribada de la democrácia a Espanya. També farem una análisi dels 

continguts, intentant d 'extreure la línia editorial de la publicació, i la relació dels socis 

envers a la situació política francesa i espanyola. 

Com hem dit, una de les característiques de la publicació fou el seu origen francés. Fins 

l 'any 1965 es publicá a Franga, editada per una associació estrangera, peró distribuida 

lliurement per territori espanyol. A més, els seus continguts feien referéncia a la cultura 

própia, emprant sovint la llengua catalana. I no pareix que tingués cap problema en la 

seva distribució. Sembla lógic pensar que les autoritats franquistes estaven assabentades 

d'aquesta publicació, dels seus continguts, i pretensions. En aquest sentit eren benévols, 

sense posar-ne entrebancs. Per aquest motiu suposárem que hi havia una o més 

persones, que avalaven, amb la seva preséncia, la publicació des dels seus orígens. 

Establírem com hipótesi en aquest punt la relació en el naixement de la publicació amb 
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membres de Foment del Turisme de Mallorca, en concret en la persona de Matias Mut 

Oliver. Secretari General d 'aquesta associació fins l 'any 1949, es traslladá a París com a 

Director de Y Oficina Nacional Espanyola de Turisme a París fins l 'any 1964. Torná a 

Mallorca en aquest any, convertint-se en Delegat Provincial adjunt del Ministeri 

d 'Informació i Turisme fins 1977. Membre del Comité Directeur de l 'associació des de 

1953 fins 1958, i ben probablement podria ser la persona que confirmaría aquesta 

hipótesi de feina. 1 

Per tal de poder treballar amb comoditat amb una publicació que a priori sabíem que va 

canviar en el decurs dels anys, era necessari establir una seqüenciació per al seu estudi. 

Lluny de creure que era perfecta, ja que —hi haurá transicions i passes enrere—, sí que 

podia ser una eina necessária per a organitzar taxonómicament aquest estudi. 

Per aixó, per tal de procedir a l 'estudi cronológic de la revista, establírem una 

seqüenciació clássica, en tres grans etapes, fent coincidir els canvis en la línia de la 

publicació amb canvis significatius a les Illes. La primera, la fase d'inici , arribaria fins 

a finals dels anys cinquanta. La segona, de consolidació , transcorreria al llarg de la 

década dels seixanta fins a l 'arribada de la democrácia. I la darrera, de decadéncia , fins 

a la seva desaparició l 'any 1998. Vegem-ho seguidament amb més detall. 

6.2. La primera etapa 

De la primera etapa analitzárem el seu interés per donar a conéixer les tradicions i la 

cultura própia de les illes a través de les seves págines. Aquest interés calia cercar-lo 

principalment en dues qüestions. Per una banda, reivindicar la riquesa histórica i 

cultural de les illes; per una altra, ajudar a conéixer millor la terra dels pares als fills de 

la segona generació. Aquesta nova generació estava totalment integrada a la terra on 

havien nascut, Franca, i —segons paraules de la mateixa publicació—, havien perdut la 

perspectiva de les seves arrels, sent necessari donar-les a conéixer per no perdre els 

"bons costums" dels seus avantpassats. 
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Altre punt a destacar fou la col-laboració de professors universitaris de la zona sud-est 

de Franca, en una clara intenció de remarcar les relacions entre la llengua i la cultura 

catalana amb l 'occitana. Rondalles mallorquines, memóries sobre els primer 

mallorquins a Franca, misce l lán ies amb articles variats.... Una amalgama d'articles que 

omplien una publicació en la qual dues seccions n 'eren les estrelles: "Crónica de 

Franga" i "Crónica de Mallorca". En aquestes dues seccions, organitzades en localitats, 

col-laboradors diferents n 'escrivien els successos més rellevants, en especial la crónica 

social. Grácies a aquests petits escrits, els socis d 'ambdós pai'sos estaven informats dels 

fets més importants dels amics i familiars. Aquesta secció no hauria estat possible sense 

la implicació —sense cap mena de remuneració— d'un bon grapat de col-laboradors, 

els quals amb una riquesa d' informacions diverses atorgaven cos a una vertadera 

crónica dels pobles de les Illes. Per testimonis orals coneixem que el diumenge següent 

a l 'arribada del París-Baleares, la seva lectura i posterior debat, la publicació era un 

dels entreteniments preferits en els bars després de missa. Anunciants de productes 

balears a Franca, cróniques dels emigrants, articles per l 'enyoranca a la "roqueta" i dues 

importants seccions de notícies locals i socials, una de Balears i una altra de Franca, 

completaven els continguts d 'aquesta primera etapa de la publicació. 

Aquesta primera etapa, descrita genéricament fins aquí, conforma el capítol 7 d 'aquesta 

Tesi, titulat "Els primera anys del París-Baleares: 1954-1958". 

6.3. La segona etapa 

La segona época de la publicació comencá a principis dels anys seixanta i finalitzaria a 

finals dels setanta. La publicació es torná més conservadora, menys atrevida en l'ámbit 

cultural, si es pot dir així. Aquest fenomen s'aguditzá sobretot amb el trasllat de la 

impremta de Franca a Palma a l 'any 1965 i l 'entrada en vigor de la Llei Fraga. La 

publicació d'articles en llengua catalana minvá, en part per por al segrest de la 

publicació, amenacada en un parell d 'ocasions segons testimonis orals. Peró 

augmentaren les aportacions económiques pel fet d ' incrementar-ne el seu número. 

París-Baleares es convertí en un lloc on deixar-se veure i trobar-se. Reunions, viatges 

col-lectius, sopars... tots eren bons moments per apropar-se als altres membres de 

l 'associació. 
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La publicació mai no va tenir en cap moment ánim de lucre, així que tampoc disposá de 

diners per a pagar als seus corresponsals i col-laboradors. Sense els col-laboradors 

francesos, els illencs no coneixien les novetats dels seus amics a Franca. I sense els 

corresponsals illencs, molts de residents a Franca no podien accedir a les notícies més 

de carácter local que sortien a les seves págines, com el canvi del nom d 'un carrer o la 

compra del nou marcador per a l 'equip local. 

El tipus de publicitat també canviá en aquesta etapa. Encara hi havia publicitat dels 

diferents negocis dels socis, peró també d'establiments turístics rellevants de les illes. 

La difusió de la cultura própia quedá relegada a un seguit de reportatges molt més 

estandarditzats, on es volia promocionar les illes — m é s aviat com a destí turístic que 

com a terra dels seus avantpassats—. Les estampes tópiques que farcien els souvenirs i 

les agéncies de viatge europees eren les que apareixen en aquesta etapa. Les Balears j a 

eren un destí turístic important, i la publicació es convertí també en un nou medi de 

difusió pel país gal. En altres paraules: la publicació esdevenia una bona carta de 

presentació entre els veins francesos dels socis de l 'associació. 

Peró l 'esséncia de la publicació, ser la plataforma de comunicació entre els residents 

francesos i els illencs, no va desaparéixer. Continuá, i amb forca, les seccions "Crónica 

de Franca" i "Crónica de Balears", encara que comencaven a aparéixer significatives 

diferéncies entre localitats. S'iniciá la pérdua de membres col-laboradors, j a per edat, j a 

per retorn a la seva localitat d'origen, sobretot des de principis dels anys setanta. Així, la 

crónica social de molts de pobles quedá en mans de corresponsals aliens a la localitat 

assignada, convertint-se en una mera descripció de fets locals i miscel-lánies de les 

notícies publicades en els principals periódics de l'illa. 

Aquesta segona etapa, descrita genéricament fins aquí, conforma el capítol 8 d 'aquest 

estudi, titulat "Els anys centrals: 1959-1975". 
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Com a exemple d'aquest fet, podem assenyalar el l'edició número 232, publicada al novembre-
desembre de 1975, on la mort de Franco ocupá un quart de la portada, sent el futur port esportiu de Sant 
Elm la notícia principal. No hi havia més referéncies al succés que va commocionar el país. En els 
números posteriors no hi ha referéncies directes a la situació política del país, amb excepcions petites 
excepcions, com ara els articles relacionats amb la situació de crisis laboral que vivia l'illa de Mallorca. 

6.4. La tercera época 

La tercera i darrera etapa de la publicació comengá paral-lela a l 'arribada a la 

democrácia al nostre país, a finals de la década dels setanta. En aquesta etapa, la 

publicació canviá el seu esperit, passant de mitjá de comunicació entre els socis illencs i 

francesos, a publicació local, integrada dins l 'Associació de Premsa Forana. 

Els motius foren diversos. N o hi ha cap mena de dubte que els canvis polítics i socials 

es reflectiren en els membres de l 'associació, i per tant, en els seus articles. Peró sí que 

existia una constant a les seves págines, com veurem més endavant: la no ingeréncia de 

cap tipus d ' idea política ni referéncia directa al régim franquista, més enllá de petites 

referéncies a visites socials dels Franco a les Illes. Pareix que la mateixa existéncia de la 

publicació va iniciar-se amb un compromís tácit de no incorporar-ne idees polítiques, ni 

a favor ni en contra del régim. Podem suposar que entre els seus membres hi havia una 

gran pluralitat: des de gent exiliada durant la Guerra Civil, a famílies amb negocis 

relacionats amb el régim. Així, la neutralitat fou un dels seus eixos principals i 

necessaris per a la seva existéncia 2 . 

Ara bé, peró, el fet que realment provocá el canvi més significatiu a la publicació no fou 

extern sinó intern. 

La nova situació política de llibertat accelerá encara més un fenomen que ja havia 

comengat des de principis dels anys setanta: els retorns. Molts dels socis, una vegada 

arribat el moment de la jubilació, tornaven als seus pobles d'origen. Aixo provocá una 

pérdua significativa de col-laboradors a Franga, atés que eren els membres de més edat 

els que havien mantingut un major contacte amb l 'associació. Els membres més joves 

havien perdut interés amb el temps, i aixó provocá una pérdua significativa de socis, 

sense parlar de les pérdues per edat que es produien cada cop més sovint. 
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D'aquesta manera, lentament, la publicació perdé socis i per tants col-laboradors, 

especialment a la zona francesa. Els illencs perdien interés. Els de la zona de Sóller es 

decantaren per les seves própies publicacions, amb més anys de vida. La resta de zones 

anaren perdent socis, a excepció de la zona d 'Andratx, del qual eren originaris els nous 

equips directius. Per aquesta raó, els seus esforgos anaren més aviat dirigits a mantenir 

els lligams dels que havien estat a Franga en el seu municipi; és a dir, a no perdre el 

contacte amb els seus familiars a Franga i la supervivéncia de la publicació. Davant de 

la ruptura en la xarxa dels socis de l 'associació en molts de pobles, va comengar a 

reforgar-se la dels pobles més propers a s 'Arracó, Andratx i Sant Elm. Aixo es traduí en 

la decadéncia progressiva de les seccions —Crónica de Franga" i "Crónica de Balears", 

en la definitiva desaparició de localitats fora del municipi d 'Andratx i en una pérdua de 

págines del París-Baleares, tot afavorint la publicació d 'un major número d'articles 

focalitzats en el municipi d 'Andratx, realitzats majoritáriament amb col-laboradors del 

poble. 

Una de les campanyes més importants i aggressives de la publicació fou la defensa 

ecologista de Sa Dragonera. Davant dels projectes d'urbanització que amenagaven 

aquest illot, la publicació es va convertir en el mitjá d 'unió de les esperances i desitjos 

del municipi per tal de salvar un dels paratges naturals més importants que posseeix. 

Aquesta lluita, —que es va veure reflectida fins i tot en la premsa de carácter nacional— 

, li va fer retornar part de l 'esperit reivindicatiu i de lligam que havia tingut a les seves 

primeres etapes, reafirmant-la com a publicació local del municipi. 

Aquesta nova situació —i la pérdua de socis— afectá greument a la supervivéncia 

economica de la publicació, j a que els dos mitjans d' ingressos principals eren les 

aportacions dels socis i la publicitat. Mai no havia estat una publicació rendible en 

termes económics i de finangament, peró la necessitat urgent de capital la va dur a 

cercar noves fonts d' ingressos. La seva taula de salvació fou la seva incorporació a 

l 'associació de Premsa Forana de Mallorca. Aquesta iniciativa va afavorir la recepció de 

subvencions per part del Govern Balear i la incorporació de nous anunciants, que 

ajudaren a la seva continuitat financera. 
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Tot i així, peró, grácies als esforcos de l'associació i la perseveranca amb la cura de l'edició de la 
publicació, aquest treball és possible. El seu amor cap al París-Baleares, la seva feina desinteressada i la 
seva consciénciació de salvaguardar-ne els exemplars físicament, han fet possible aquest estudi, a més de 
proporcionar l'oportunitat de digitalitzar-la i donar-li una nova vida a la xarxa, tal com explicarem al final 
d'aquest treball. 

Peró també, val a dir-ho, es va perdre el seu esperit inicial i es va transformar en un 

butlletí de notícies del municipi d 'Andratx. Així, els membres que hi restaven a 

principis dels anys noranta eren majoritáriament d 'aquest municipi, tot i que sobrevivia 

un cert nombre que encara residien a Franca. Aquests individus els coneixem per les 

seves col-laboracions económiques a la publicació, cada vegada menors. El cas és que 

la vida de la publicació estava molt apagada. E n els darrers anys, els seus continguts 

estaven conformats per un número molt redui't de persones, amb una part important de 

refregits d'articles antics. Molts dels que llegien per primera vegada la publicació en 

aquesta darrera etapa no en coneixien els seus orígens, ni la seva intenció original. 

S'havia convertit en un simple butlletí de notícies andritxoles. Sí, certament, a la seva 

capcalera apareixia el subtítol Organ de difusió de l 'Association Amicale des 

Originaires et Descendants des Baleares résidant en France, peró en veritat poc en 

quedava del seu esperit inicial. 

La mort del seu darrer Delegat provincial, Antoni Simó, l 'abril de 1998, va suposar la fi 

de la publicació. Amb un darrer esforc es va publicar un últim número. Hi hagué gent 

interessada a continuar-la, peró al final cap persona es va posar-ne al capdavant. Així, 

una publicació que havia viscut durant quaranta-quatre anys, desapareixia 

inexorablement. Un any després, es va donar oficialment de baixa l 'associació . 

Amb aquestes premisses de feina, nascudes d 'un coneixement personal de la publicació, 

intentárem extraure les línies mestres de la publicació. Determinar, a tall d 'exemple, les 

relacions entre l 'associació i la publicació; l 'impacte que els socis varen tenir en la 

societat mallorquina dels anys seixanta i setanta; la importáncia de la xarxa creada entre 

les diferents illes i Franca; les relacions de la publicació i el poder polític; les inversions 

franceses en les Illes; la introducció d ' idees proteccionistes envers el territori; l 'ús de la 

llengua catalana entre els socis i la seva publicació; l ' impacte dels retornats francesos i 

la seva relació amb les colónies mallorquines actuals a Franca, entre altres temes 

d'interés. 
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Aquesta tercera etapa, descrita genéricament fins aquí, conforma el capítol 9 d 'aquesta 

tesi, titulat "D'örgan de difusió de l'associació Les Cadets de Majorque, a membre de 

l'associació de la Premsa Forana: 1976-1998". H o veurem seguidament als capítols 

següents. 

Seguidament, passem, peró, ara a tractar de manera diferenciada les tres etapes fins ara 

descrites, iniciant el nostre relat amb el capítol 7, referit als primers anys del butlletí 

París-Baleares: 1954-1958. 



L'histoire est l'exemple qui demontre 
le facteur social qui est derriére 
toutes les pratiques. 

M.W. Apple 

CAPÍTOL 7. ELS PRIMERS ANYS DEL PARÍS-BALEARES: 1954¬ 
1958 

En aquest capítol analitzarem la primera etapa de la publicació, comprés entre l 'any 

1954 i 1958, d 'acord amb la periodificació cronológica explicada al capítol anterior. 

Explicarem les vicissituds d 'aquest butlletí, com ara les cartes obertes als Cadets; el 

descobriment de les Illes Balears per a la segona generació d 'emigrants residents a 

Franga; els col-laboradors, corresponsals i firmes de prestigi; o els continguts més 

rellevants de la publicació durant aquest període. S'analitzen especialment dues 

seccions notóriament importants de la revista —Crónica de Mallorca i Crónica de 

Francia—, com també els primers desacords dins l 'associació, i com aixó es reflecteix a 

la publicació. Finalment, en aquest capítol s 'aborda el contingut dels articles més 

significatius i la seva relació amb les Illes, visualitzant el tránsit de model que es 

produeix al llarg del temps, del sentiment d'enyoranga, al foment d 'una imatge més 

propera a la propaganda turística, editant-se onze números anuals. 

L 'associació neix el 18 de maig de 1953, peró el seu órgan de difusió, París-Baleares, 

font principal de la nostra recerca, no va aparéixer fins al mes de gener de 1954. Hi ha 

indicis per pensar que existí un butlletí previ, no registrat oficialment, anomenat zero. 

Aquest hauria servit com a presentació, adjunt amb les cartes enviades pels promotors 

l 'any 1953. Una correspondéncia epistolar que cercava informar a tots els emigrants i 

descendents instal-lats a Franga de la creació de la nova associació. D 'aquest número 

zero no hi ha constáncia física, tan sols algunes referéncies a la publicació. 1 

París-Baleares, núm. 319. Octubre-Novembre de 1988 
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La necessitat d 'una campanya postal de recerca de socis era necessària, a diferència 

d'altres associacions semblants, per la dispersió geogràfica dels emigrants balears a 

territori francès, fenomen explicat en el capítol 4. 

Els promotors de l 'associació residien a París i els 

seus voltants, però la impressió de la publicació es 

realitzava a la impremta Dhiver, a la ciutat de 

Cahors [fig. 3], a gran distància geogràfica. 

Aquesta ciutat està situada en el departament de 

Lot, en la regió del Migdia-Pirineus, regió amb un 

important nombre de Cadets . Aquest fet explicaria 

aquesta elecció, fins que l 'any 1965 es trasllada la 

impressió de la publicació a Palma, a la impremta 

Politècnica. 

7.1. Cartes obertes als Cadets 

Figura 4: Exemple d'una de les primeres editorials 

A Q U O I BON ? 
por 

J. C. RULLAN 

NOUS (ut-il ripondu aux premien appels lances en vue de la 
creation des .. CADETS DE MAJORQUE s ! Certains, plus 
pessimistes encore, ajouterent : « Qui voulez-vous qui en 

faaae partia ? Un grand nombre de nos compatriotes et nous-
mimes, ne disposons que d'un temps f i s limiti. Croyez-nous, 
votre entreprise, si bonne soit-elle, n'a aucuno chance de réussir ; 
non teu tomen t vous aurez perdu un temps prècieux, mais encore 
vous risquez fort d'ítre critiquis ! » 

En dipit dc ets réponses peu encourageantes, notre bonne vo-
lonti, notre ardeur ne furent point ralentiee, oar noue avions pour 
nous soutenir d ans cette entreprise le meilleur des viatiques : « LA 
FOI I » 

Nous eliona sürs que nos compatriotes répondraient a notre 
appel, car tout ce qui touche à notre pays natal ne pouvait pas leur 
étre indiflirent; ce qu'il import.ni, tout d'abord, dau de constituer 
l'Association. 

Cetle formation, d'abord embryonnaire, se fit sans ditficultea 
(bien entendu, nous ne parions pas d u tormalités administratlvu!) 

Si quelquee-uns des nòtres se ricusèrant par crainta d'iven. 
tuelles responsabilitee, nou* eúmes la joie et l'mlime satisfaction 
d'en trouvor sutfisamment pour répondre a notre invitation et voir 
se divelopper notre groupement. 

Le Comiti-Directeur fut alor» composi de ceux qui nous encou-
ragirent et acceptaient bénivolement d'offrir leur concours. Je 
tions a precisar que tou tes lee fonctions du Comiti-Directeur sont 
abeotument gratuttss et qu'il n'y a pas lieu d*en eecomptsr un profit 
personnel. 

Al llarg de tota l 'etapa, l 'objectiu 

prioritari era aconseguir la major 

difusió de la publicació, ampliant la 

base social i territorial. Per animar 

als emigrants a unir-se al projecte, 

s'escrivien editorials o cartes 

obertes, firmades per l 'equip directiu 
3 

o qualcun dels seus membres [fig. 

4] . 

Totes es realitzaven en llengua 

francesa, molt formal i correcte. Fet 

que corroboraria la hipòtesi d'estar 

enfront d 'un grup emigrant altament 

Veure annex, taula 8: Distribució dels membres per departaments francesos 
' Com l'exemple de la figura 2, a París-Baleares, n. 3, març 1954 



Capítol 7. Els primers anys 181 

integrat en la societat d'acollida, el qual realitza les seves comunicacions en la llengua 

del país, la qual coneixen en profunditat i emprant habitualment en les seves relacions 

laborals i personals. 

Quins objectius pretenien aquests escrits? Principalment, connectar amb els lectors, 

animant-los a participar del seu projecte associatiu si encara no l 'havien fet. En ells 

desgranaven els seus objectius, j a siguin anhelats o complits, tant per a la publicació 

com per a l 'associació. Analitzar aquestes cartes, en especial les del primer any de vida, 

ens ha donat informacions forca interessant per entendre com s'estava creant la xarxa de 

socis, quina línia d 'actuació volia desenvolupar l 'associació i com s'estava modificant 

la base relacional del col-lectiu emigrant balear resident a Franca, el qual per primera 

vegada era conscient de la seva extensió i trobaven el camí per cohesionar-se. 

De la primera editorial, analitzada en el capítol anterior, podem afirmar que era una 

carta de presentació. Peró les següents eren vertaderes invitacions a participar. En elles 

explicaven les seves intencions, animant als receptors a unir-se, a compartir vivéncies i 

experiéncies amb el grup. L 'únic requisit era procedir de les seves estimades i 

enyorades Illes. Volien transmetre una visió lligada a la identitat comuna, i cercaven a 

tota la gent que la podia compartir. Com hem senyalat, el grup promotor era conscient 

de l 'existéncia d 'un grup d 'emigrants dispersos pel territori francés, peró desconeixien 

el seu nombre i ubicació. Una idea que repeteixen sovint als seus lectors, als quals 

explicaven les seves motivacions una vegada i una altra. Localitzant a tots els 

emigrants, es podrien retrobar antigues amistats i fomentar de nou la fraternitat entre 

elles. Peró també crear noves relacions interpersonals entre els que, trobant-se en les 

mateixes circumstáncies, sentien la necessitat vital d'unir-se, lligats per una identitat 

comuna. Peró aquesta identitat comuna no es reivindicava des de l 'enyoranca, sinó des 

dels ideals francesos d 'amistat i fraternitat, presents durant la primera etapa en totes 

aquestes comunicacions. 

En cada un d 'aquests escrits, exposen els objectius a complir. Cercaven la complicitat 

del lector, el qual havia d 'aconseguir anhelar també la reunió de tots els emigrants 

residents a Franca. Per aixó, els demanaven ajuda per donar a conéixer l 'associació, 
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donant-li major difusió i aconseguint arribar al màxim nombre possible de gent, 

ampliant d 'aquesta manera el cercle dels Cadets: 

C'est à une ceuvre de fidélité, d'amitié et de solidarité, fondée sur la 
mémoire de notre commune origine que nous vous convions. Aussi 
sommes-nous certains que vous répondrez nombreux à notre appel. 
D'avance et de tout cceur, merci. 4 

S'apel·la a la lleialtat dels Cadets, homes de "pèl en pit", homes de paraula. Aquesta 

referència confirmaria la teoria exposada sobre l 'elecció del nom, cadet com el jove que 

abandona la seva llar per aconseguir un futur millor per a ell i les seves famílies. Però 

aquest cadet ha crescut a França, i l 'equip directiu expressa què j a era hora de tornar a 

retrobar-se amb els vells amics, amb els quals s 'ha perdut el contacte, causat per les 

circumstàncies i 

la necessitat en el 

seu comú camí 

francès. 

A nos Lecteurs5 

[fig. 5 ] , firmada 

per l 'equip 

directiu, era un 

agraïment a la 

ràpida resposta 

dels j a Cadets, 

dispersos per tota 

França. Però 

també de certa 

sorpresa, 

informant de 

l 'arribada d 'un 

gran nombre 

escrites per 

Figura 5: Editorial^ nos Lecteurse 

A 
M ES nom.br?nsrs íettres et adhesions qui nous parrieonent de 

tíjiif les cnins de. Fruiter et dr$ iialètires - U N Í jjotrj nmt£ U T L 
f 71, • i 'i -r '\ fj e F r L r n t --i ti n 'f J , j 1 1 Í . V n í i ^ííit r i I I , , 

Xtcn i. Chers Amis* de Vappui rl de tu eonfianee que n/tt-
it :. bien naus tétnoioner. C'est f/rdre ò cous giïit nous sera possible 
de poursuitre et ntener à bten bt tdehe une nous NOM sotmtte* I f f t 
qti^e. 

Xotre but, vous te sarezs est de rréer un veritable lien daunlir 
fratemetle entre tnu> tex « i r íy m r t t r r * et desrendanls do liatcnrct 
resident en FrunCC, 

Ce j o u r n i l serà notre truit fvtitín, It nuporlern daus c h a i u n 
de I V J . < Í fnyerti te xotirenir de mttre palrie < t •• i i • 

.X'hésitez pus à nous fat\e pari de ros dèsirs et de t;as suny'es-
tions. \'ous nous eilorccron> d'en ainètiorer f<i présentation et les 
rubriques, et nous ne dautons pas qu'il devienne bientòt indispen
sable. 

r*ar svite de ta greve des pn.stiers nous n*ttvons pu corriger 
tes éprcuves du fglfi'wif. \úus nous excusons auprès de nos lecteurs 
ties n o n i t r f u j t · s co^iuittes < j« i ottt èté le resultat dc f e evntrelemps. 

Que nos compatriotes nous excusen! LJ iJ > j L de ne pas TC pondre 
personneUement à feurs lettres, Sauf exrrptinn^ erta n*fffl pot pos
sible, metne si cttaeune d'enir^eltes nous est jwècirttse^ moiSj ioutcs 
tes (ois qWil y aura Fieu, il en serà, ienu compte dant les colonnes 
du journat. L·u moins, que tous nos correspundants snienl retnereiés 
des tètnoignages de sytnp/jthie qu'ils oni bien vouht naus adresser. 

Sous prions enfin tous nos twmj qui dcsireut se yrouper aiec 
naus de renttplir tidètetnetU ieur b ullet in d*odhést€tn. Ceci n a u s est 
imposé, en effet, por les rcylemcnts en uiyueur. if'autra pttrí9 tou* 
les tnandots et cheque* duivent àtre ItbctU1* nu n o m I / C J C A D E T S 
D E M A J O K O U E . 

Tous nos eollaborateurs sont bénèvotes. Que c t rux d^entre cous 
qui te peu cent nou» adressettt des ori tetes sur tes Haiéa.resl le.ur 
passe, ses tradilions* etc... Us contrïbueront ainsi à étoffer ce 
jmtnmt, n le tendre plu$ vitiout et plus prtiehe de c h t f r t m , D'avance^ 

Avee Vaide de tous. tes C A D E T S l > K M A J O R Q U B ne tarderont 
pos à se [aire une betle ptace nu soleit. 

Le COMITÈ Ü i n & c r E L H 

París-Baleares, núm. 1, gener 1954 
París-Baleares, núm. 2, febrer 1954 

http://nom.br
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residents a les Illes: "Les nombreuses lettres et adhésions, qui nous parviennent de tous 

les coins de France et des Baléares sont pour nous un encouragement et une grande 

satisfaction". 

Però aquestes adhesions, ben rebudes per l 'equip directiu, no canviaren el discurs de 

convertir-se en un punt de reunió per a residents 

francesos: "Notre but, vous le savez, est de créer 

un véritable lien d'amitié fraternelle entre tous les 

originaires el descendants des Baléares qui 

résident en France." N o trobaren cap problema en 

acceptar socis de les Illes, però recorden la 

necessitat de legalitzar la seva situació mitjançant 

el bolletí d ' inscripció [fig. 6]: "Nousprions enfin 

tous nos amis qui désirent se grouper avec nous 

de remplir fidèlement leur bulletin d'adhésion. Ceci nous est imposé, en effet, par les 

règlements en vigueur". En números posteriors continua la crida a omplir aquestes 

inscripcions. La relació de socis era un requisit per a les autoritats franceses, més si 

existia un intercanvi de doblers. Però també era necessari per evitar problemes de 

suspicàcies amb les autoritats franquistes, les quals mostraven condescendència davant 

d 'aquest projecte. 

El tema econòmic es convertirà en el gran mal de cap de l 'associació, j a present en 

aquests primers números: "D'autre part, tous les mandats et chèques doivent ètre 

libellés au nom des CADETS DE MAJORQUE. Tous nos collaborateurs sont 

benèvoles" 66. Com associació, el finançament de la seva publicació estarà sempre lligat 

a les quotes dels socis, els quals es convertien necessàriament en subscriptors de la 

publicació. Aquesta no es va poder comprar mai, sent condició estar associat per rebre-

la, a excepció dels números enviats a organismes oficials per imperatiu legal, com la 

Biblioteca Nacional Francesa. Una associació nova, la qual demanava doblers per editar 

una publicació, aixecà certes suspicàcies entre els emigrants, alguns dels quals 

demostraren desconfiança envers l 'associació. L 'equip directiu, davant d 'aquestes 

París-Baleares, núm. 2, febrer 1954 

Figura 6: Primer Volant d'adhesió 

B U L L E T I N D'ADHÉSION 

J c úítat í e i r t part .e a r t CADETS DC 
UAJORQVL au l . ire d e . 

( I I M - m o r r Adherent MO fra 
MrmBrr a H o n n r u r 8O0 fra 
Metahre D o n a i e u r 1 000 I n 
M^mt in B i m f i n n i i 2 000 f n 
Membre VUctnr 5 000 M 

ttom et prtnomi 
L·iru tl da te dc n a u a a n c e 

Na l iona l t l r 

Carte d ' i d e n u i e n -

Datr dr OfUrranc* 

Profettion 
Adreur 

• li 8>!Ur la euntion intuilc 
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sospites, va voler tallar-les des de l 'arrel, remarcant en els seus escrits el treball, sempre 

voluntari, dels seus integrants i la falta de recerca de benefici econòmic per part 

d'aquests. 

Per aquest motiu, el secretari Jean Coll Rullàn, el qual firmava aquests editorials com a 

J.C. Rullàn, publica Als lectors , dirigida als escèptics, aquells que encara no creuen en 

la bondat del projecte: 

NOUS fut-il répondu aux premiers appels lancés en vue de la création 
des « CADETS DE MAJORQUE » ! Certains, plus pessimistes encore, 
ajoutèrent : « Qui voulez-vous qui en fasse partie ? Un grand nombre 
de nos compatriotes et nous-mèmes, ne disposons que d'un temps très 
limité. Croyez-nous, votre entreprise, si bonne soit-elle, n'a aucune 
chance de réussir ; non seulement vous aurez perdu un temps 
précieux, mais encore vous risquez fort d'ètre critiqués!». 

Paraules pessimistes rebudes, però contestades: "En dépit de ces réponses peu 

encourageantes, notre bonne volonté, notre ardeur ne furent point ralenties, car nous 

avions pour nous soutenir dans cette entreprise le meilleur des viatiques : «LA FOI! »" 

J.C. Rullàn, per una banda, vol reafirmar la necessitat de fer funcionar l 'associació, com 

si fos una necessitat vital poder entrar en contacte amb gent que ha viscut un camí 

paral·lel al seu, gent que també està vivint en un altre país, França, però que no oblida el 

seu lloc d'origen, en aquest cas Mallorca. Per una altra, confirmar als no creients en les 

bones intencions de l 'associació. Des d 'aquesta tribuna, fa una al·lusió a la necessitat de 

configurar-se com a grup per establir lligams d'amistat i poder tenir un racó de la seva 

terra en el lloc on ara resideixen. I està molt esperançat perquè creu que j a havien creat 

el camí: 

Si quelques-uns des nòtres se récusèrent par crainte d'éventuelles 
responsabilités, nous eümes la joie et l'intime satisfaction d'en trouver 
suffisamment pour répondre à notre invitation et voir se développer 
notre groupement. Le Comité-Directeur fut alors composé de ceux qui 
nous encouragèrent et acceptaient bénévolement d'offrir leur 
concours. 9 

París-Baleares, núm.3, març 1954 
Ibidem cita 7 
París-Baleares, núm.3, març 1954 
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Recorda amb aquestes paraules que gràcies a la bona voluntat d 'uns pocs, molts s 'han 

afegit. I la feina, voluntària, s'està realitzant de manera gratuïta i amb gran satisfacció 

per part de tot l 'equip, engrescats per uns resultats molt positius i alentidors: 

Aujourd'hui, si nous jetons un regard sur le passé, c'est-à-dire depuis 
la fondation de notre Association, nous pouvons ètre satisfaits du 
chemin parcouru. Pas un jour ne se passe sans que nous parviennent 
de France, d'Afrique du Nord, des Baléares, de nouvelles adhésions, 
certaines sont accompagnées d'émouvants messages. 1 0 

El president de l 'associació, Pierre Colom, exposava en un altre article els problemes 

derivats de les incorreccions en el butlletí d 'adhesió: 

Un grand nombre de bulletins d'adhésion nous parviennent 
partiellement remplis, ce qui nous oblige à les retourner pour ètre 
complétés, d'oú il s'ensuit pour tous une perte de temps et des frais de 
correspondance. Nous attirons, encore une fois, votre attention sur la 
nécessité de remplir fidèlement les bulletins, ceci nous est imposé par 
les règlements et nous sommes dans l'obligation de nous y conformer. 
Enfin, les renseignements qu'ils contiennent nous seront d'une grande 
utilité pour nos prochaines Assemblées Générales. 1 1 

Com ja hem senyalat, la legislació francesa els exigia un llistat de socis, però també era 

plausible pensar que era convenient per a les autoritats franquistes. L 'associació era 

reconeguda per les autoritats franceses, però contava amb el beneplàcit de les autoritats 

franquistes a França, i per extensió a les Illes. Suposem que es varen fer gestions a les 

Illes, aconseguint que la publicació arribés als socis illencs sense dificultats. Com a 

president, expressava el seu desig de fer una associació oberta a tots, i que tots estiguin 

representats: 

En effet nous avons l'intention de proposer Jours de notre prochaine 
Assemblée de porter le nombre des membres du Comité-Directeur à 
vingt-quatre, au lieu de douze actuellement, afin que toutes les villes 
des Baléares y soient représentées. Nous proposerons également que, 
pour l'année 1955, ce mème Comité soit poiré à trente-six membres, 
pour permettre une représentation proportionnelle des adhérents des 
chaque ville. En créant queue association, les fondateurs n'ont pas un 
seul instant pensé en faire une affaire personnelle. Cette idée, nous en 

Ibidem nota 8 
París-Baleares, núm. 4, abril 1954 
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sommes sürs, était également celle d'un grand nombre de nos 
compatriotes. Chaque jour nous le revue. 1 2 

Exposava en aquest article la intenció, nova dins l 'associació, d ' incloure representants 

de més pobles de les Illes, peró no a la possible ampliació de membres residents a les 

Illes dins l 'equip directiu. Ja hem explicat que existia la possibilitat d'associar-se per 

part dels illencs, j a que l 'associació contava amb el beneplácit governamental. Peró els 

evidents problemes logístics derivats de la distáncia física, a més d'altres possibles 

problemes, no aconsellava la participació activa de membres residents a les Illes en 

l 'equip directiu. 

En la mateixa carta vol reafirmar la seva própia feina i la dels seus col-laboradors, 

escrivint les següents paraules: 

N'est-ce pas la pensée de notre ami et regretté José Perelló, de 
Bordeaux ? Sa fille nous adressant son bulletin d'adhésion, nous écrit: 
Mon pére disait souvent : « On devrait former une Association de 
Majorquins ». Ma heureusement, il n'aura pas vu ses espoirs se 
réaliser, mais pour sa famille, notre association sera un peu son ceuvre, 
et elle peut la considérer comme telle, ainsi que nos compatriotes. 1 3 

La creació d 'una associació de mallorquins era un somni des d 'antic per a ells, peró mai 

realitzat. I amb la feina de pocs mesos s 'havien obtingut uns grans resultats. Peró els 

considera insuficients, j a qué creu fermament que pot arribar a més gent: 

Les résultats á ce jour sont trés satisfaisants, mais encore insuffisants; 
ii est nécessaire eue dans chaque ville ou région, des compatriotes 
nous apportent leur concours. Qu'ils nous envoient tes adresses de nos 
compatriotes qui ne regoivent pas PARIS-BALEARES.14 

També recorda que l 'adhesió a la publicació era pagant una quota, peró que existeixen 

diferents preus, adequant-se a les diferents economies, i així aconseguir arribar a un 

número major de gent. Comentari segurament dirigit als socis balears, els quals sofrien 

més dificultats económiques que els francesos. Hi hagué molts que no podien pagar-se 

Ibidem cita 11 
Ibidem cita 11 
Ibidem cita 11 
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aquesta subscripció, motiu pel qual era en el bar del poble on llegien la publicació, 

comentant-la i gaudint-la entre to t s . 1 5 

De les paraules del President es desprenia una convicció personal, una necessitat quasi 

vital, per a crear una via de comunicació i d 'amistat entre els emigrants illencs a Franca. 

Per aquest motiu, era necessari aconseguir una important xarxa de distribució per a la 

publicació, la qual depenia dels Cadets per aconseguir-ho, superant entre tots els 

problemes que poguessin aparéixer. Una convicció compartida per l 'equip directiu, com 

es desprén de les paraules de J.C. Rullan en l 'article Une amitié vilá, ce que nous 

sommes16. Era una reflexió sobre la frase "L 'home és un llopper l'home"17, la qual tan 

sols es pot superar per mitja de la cooperació, creant cercles d 'amistat basats en uns 

principis básics: 

Il n'en reste pas moins que le premier mouvement de l'homme est 
l'amitié et c'est sur l'amitié que reposent les sociétés Humaines, 
qu'elles soient naturelles comme la famille, historiques comme la cité 
et la nation, ou volontaires comme ces innombrables associations que 
les hommes nouent entrevu dans un but d'entraide ou de coopération. 

Feta aquesta reflexió, la 

trasllada als emigrats, els 

quals s'associarien per 

aconseguir beneficis 

similars: " Nous sommes 

tous amis, nous sommes tous 

fréres, disaient les premiers 

membres du Félibrige 

provengal qui actuellement 

féte son centenaire. Cette 

devise doit étre celle des 

Cadets de Majorque "18. 

Les adhesions a l 'associació, 

Figura 7: Carta oberta de Paco des Racó 

CARTA ABIERTA 
ä mis queridos conterráneos residentes en Francia 

M u c h a ! da voeotroa habéis recibida «1 periódico « P A R I S * 
B A L E A R E S • nacida de I« asociación L E S C A D E T S D E M A J O R 
Q U E , que unos mallorquines) residentes en Paris llenos de buena 
voluntad y amor a nuestra patria chica han organizado oon el U n 
de> gru par a lodo* los de la roqueta y deseendentes y f o r m a r una. 
g ran f a m i l i a . Es una obra magna que) están real izando tanto por las 
muchas dificultades que han torpezado en su organ i sacian, que por 
el g ran t rabajo que lee ocasiona la redacción y confección del perió
dico y eoetener correspondencia con eue corresponsales y sdhsrentss, 
sabiendo que todos estos trabajos son benévolos merecen nuestra 
admirac ión . 

Por esta razón me d i r i jo ó todo* lo* M a l l o r q u i n s * sn gsneraJ, 
y en part icular a lo* que nacieron entre la punta d * sa M o l * , es 
Fabiolé y Garra fa en Fronte do la Dragonera , que ds esta reglón 
estoy encargado de buscar vuestra* d irecciones, apasar qua conozco 
bastantes hay eeguramsnt* muchas más que ignoro y p a r a colmar 
esta laguna o* agradecería qua todo* lo* que reciben et periódico 
no* comunicasen toda* la * direcciones da s u * amigo* que no lo reci
ben, en cualquiera v i l l a que hab i ten , escribiendo i Cadets de Major 
q u i ; en Par is . 

Para adher i r i la asociación, l lenad el boletín qus hay abajo ds 
la ú l t i m a pagina del periódico y giren si importa a su numero de 
Chequs Postal en Par ia . 

Y recibirán una magnif ica carta a su nombre da m i e m b r o da la 
asociación, con el escudo d * Ma l lo rca y mapa ds Balsares sobra u n 
fondo azul como su m a r . 

Por todo lo que haréis por la asociación te* doy muchas gracia* . 
Vuestro amigo y conterráneo. 

P A C O dss R A C O . 

1 5 Entrevista amb Cathi Savi, agost 2005 
1 6 París-Baleares, núm. 5, maig 1954 
1 7 Del filosof Thomas Hobbes 
1 8 Ibidem nota 17 
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enviant articles de suport, s'intensifiquen en els números següents. En la portada del 

número 5 es publicava la carta de Paco d 'es Racó [fig. 7], arraconer resident a Mallorca, 

poble íntimament lligat a l 'emigració francesa. L 'elecció d 'un lloc destacat com la 

portada per la seva publicació, es podia interpretar doblement. Per una banda, donar 

major importancia als col-laboradors illencs. Per una altra, singularitzar la presencia del 

poble de S'Arracó, del qual havien partit un bon nombre de persones cap a Franca, 

convertint-se juntament amb els sollerics, en la colonia més nombrosa en aquest país. 

En la seva carta explicava: 

Por esta razón me dirijo á todos los Mallorquines en general, y en 
particular a los que nacieron entre la punta de sa Mola, es Fabiolé y 
Garrafa en Frente de la Dragonera, que de esta región estoy encargado 
de buscar vuestras direcciones, a pesar que conozco bastantes hay 
seguramente muchas más que ignoro y para colmar esta laguna os 
agradecería que todos los que reciben el periódico nos comunicasen 
todas las direcciones de sus amigos que no lo reciben, en cualquiera 
villa que habiten, escribiendo a Cadets de Majorque en Paris. 

I foren moltes més les cartes semblants, publicades en els mesos posteriors. Els futurs 

Cadets volen demostrar la seva adhesió i la seva voluntat per a col-laborar amb 

l 'associació, volen formar part d 'aquesta "gran familia felic". Peró també hi ha d'altres 

pessimistes, reticents davant el projecte, pero en general, la resposta molt satisfactoria. 

Varen rebre moltes cartes, 

impossibilitant la seva publicació. 

Tan sols les considerades més 

significatives rebien l 'honor de la 

seva publicació. Era el cas de 

l 'enviada per Pedro Flexas, 

originari de s 'Arracó i veí de 

Nantes [Fig. 8]. En ella podem 

constatar les suspicacies que en 

alguns havia provocat l 'associació. 

L'análisi de les croniques socials i 

la publicitat deixa entreveure una 

Figura 8: Carta Pedro Flexas 

POR S I FALTA U IN PROLOGO 
Con t r u n sa t i s facc ión pub l i camos una c a r t a recibida de 

nuestro a m i g o D Pedro F lexas de N a n t e s . N o s c o n t r » l u í a m o s 
de los elogio» que d : n g f s la redacc ión d e p * R I V B A I J U nr.s. y 

a la m a g n a obra de les Cadetes de Matorquo. obra de nues tro 
a m i g o el infat igable Secre tar io O e n c r a l . 

Que tus e log ios le s irvan de e s t i m u l o p a r a el f>liz arribo 
a la meta . 

Esperamos que n o sera la u l t ima c a r t a o escr i to que publi
c a r e m o s en P A R I S - M L I U S C S de nuestro a m i g o y la direcc ión 
es tar la orgul losa de poder contar con tu c o l a b o r a c i ó n . 

T u a m i g o PACO oes Rao'.. 

a l a meta que. c o m o Ó r g a n o de la 
Asoc iac ión , desde e l pr inc ip io creo y a 
qu*?d<'> trazada . 

En toda c o m u n i d a d u n a Idea se es
parce a influjo de su c o n t e n i d o y la 
fuerza de la v o l u n t a d que la sos t i ene . 
Habéis s i d o i n c a n s a b l e s y bata l ladores 
Vds. s eñores los c u a l e s formáis parte 
de la Direcc ión y R e d a c c i ó n . c o n repi
queteo e s t r i d e n t e h a s o n a d o a mi 
puerie vuestra Obra . hoy le doy en
trada a fec tuosa y supl i co ser inscr i to 
c o m o subscr iptor . 

Y c o m o h o m e n a j e a vues tro trabajo, 
c o m o aprec io a vues t ros impulsos y 
c o m o t e s t i m o n i o d e vuestra v ic tor ia , 
a p o r t o mi g r a n i t o de a r e n a a esa lau
dable y colosal E m p r e s a , sigi o de or
gul lo de todos los que en el la forma
m o s parte . 

Antes de térro, nar una vez m a s 
aprovecho la o c a s i ó n de ofrecerme S. 
AíT s s . 

PCO s o F L E X A S . 

Costumbre hay es tablec ida de al dar 
v ida publ ica a u n libro véase prolo
gado Por tener éste pr inc ipio y fin. 
fáci l le e s al c o m e n t a r u t a en tresacar 
y someter a la o p i n i ó n los pr inc ipa les 
h e c h o s y e l ce» que é s to s e n la Socie
dad puedan encontrar C u a n d o se tra
ta de un perjudico, el aná l i s i s n o e s 
de la m i s m a índole Claro e s t á que. a 
t i tu lo d> editorial puedan darse nor
m a s , cons ignas , e l e .. las cua le s ca l i 
fican el carác ter o m a t i z de Is obra 
que. a intervalos , se va publ icando 
Ahora bien, t i e m p o h a desde el d í a 
que P A R I S - B A L E A R E S vi. , su apari 
c i ó n pr imera y aquí cabe se i .a lar , al 
igual que la c o n t e s t a de Esopo al 
c a m i n a n t e que le pedia c u a n t o t i e m p o 
e s t a r i s a l legar a u n s i n o « A n d e Vdi , 
y s o l o c u a n d o s e percal.» de la veloci
d a d de sus pasos , d io el t i e m p o ¡ asi 
t a m b i é n c P A R Í S - B A L E A R E S » l leva 
ya s eña lada una trayector ia e n el es
pac io de los t iempos , trayector ia la 
cual P O pcmv.te ca lcular el feliz arribo 
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Cardell Calafat, M. B. (1999) Mi libro. Del valle de los naranjos al de los manzanos. Palma: E JJ. 
Partner. 
2 0 París-Baleares, núm. 9, octubre 1954 
2 1 Ibidem, nota 20 

situació económica acomodada entre els socis francesos, alguns dels quals mantenien 

relacions comercials amb el régim espanyol 1 9 . Pertányer a una associació incómoda al 

régim podia suposar perdre negoci, a més de possibles conflictes personals. Peró la 

insisténcia i uns continguts de qualitat, rompen aquestes suspicácies de molts, tal com 

confirma Pedro Flexas: 

Habéis sido incansables y batalladores Vds, señores los cuales formáis 
parte de la Dirección y Redacción; con repiqueteo extridente ha 
sonado a mi puerta vuestra Obra; hoy le doy entrada afectuosa y 
suplico ser inscrito como subscriptor. 2 0 

21 

En el mateix número es publicava, A Ceux qui n'ont pas répondu , firmat per J.C. 

Rullán, en el qual es recorda que tots els illencs, i remarca molt la paraula tots, seran 

ben rebut a l 'associació: 

C'est á une ceuvre de solidarité que nous vous convions, á une 
véritable fraternité d'áme dans le souvenir de notre patrie d'origine. 
Faire connaitre autour de nous cette patrie, maintenir et resserrer les 
liens qui nous unissent á elle, nous entraider enfin. Tel est notre but, 
que ceux qui n'ont pas encore adhéré aux CADETS DE MAJORQUE 
ne tardent plus. 

La no militáncia política de l 'associació i els seus continguts varen rompre reticéncies, 

com la Pedro Flexas, i l 'associació de les Cadets a final de la década estava consolidada 

entre els emigrants residents a Franca, amics i familiars residents a les Illes i amb 

preséncia a la colónia balear d'Algéria, al Marroc i fins i tot a Venecuela, tal com 

explicarem en un punt posterior. 

7.2. La creació d'una xarxa social 

Un dels fets més destacats, tant de l 'associació com de la seva publicació, fou la seva 

rápida i extensa difusió en poc temps. Sense dades quantitatives exactes, j a que la 

documentació original s 'ha perdut, disposem d'elements qualitatius que ens permeten 

sustentar aquesta afirmació. La primera, els llistats de membres publicats entre els anys 
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22 

1955 i 1958 , amb un total de set-cents vint-nou; les apreciacions realitzades pels 

membres de l 'equip directiu al fet; peró sobretot la incorporació de noves localitats, 

illenques i franceses, a les seccions Crónica de Baleares i Crónica de Franga. Aquestes 

seccions apareixen des del primer número, amb tan sols tres localitats: París, Muro i 

Sóller. A final del primer any, en la primera havien aparegut un total de vint-i-nou 
23 24 

localitats , en la segona, quaranta-quatre, tres situades en el continent africá. En els 

millors moments de la publicació, a les Balears hi hagué fins a seixanta-sis localitats 

(1958) 2 5 i vuitanta-cinc a Franca (1965) . 2 6 

Quan pensem en els membres de l 'associació, hem de pensar en el cap de família, el 

qual era l 'encarregat de pagar la quota, fet que evidentment multiplica el número de 

Cadets. Ubicats a Franca i a les Illes, l 'acceptació de l 'associació era un fet a finals del 

primer any entre emigrants, familiars i amics. Recordem que els mitjans de comunicació 

interpersonals en aquells anys no estaven, ni de lluny, tan avancats com els actuals. Fins 

a l 'aparició de la publicació, el mitjá més emprat era el postal. Hi hauria alguns que 

podien emprar el teléfon, peró no tothom hi tenia accés. Per posar un exemple d 'aquesta 

situació, veurem com grácies a una subscripció popular entre els Cadets, s 'aconseguirá 

ins ta l l a r el primer teléfon a s 'Arracó l 'any 1958. I si hi havia notícies urgents, sempre 

existia el telégraf. La publicació possibilitava un mitjá privilegiat per un grup dispers i 

divers, al qual la distáncia impossibilitava compartir les petites vivéncies de vida. París-

Baleares es convertirá en un nou mitjá de comunicació per als associats a Les Cadets de 

Majorque. Aquesta associació s 'havia configurat com una nova xarxa social. Peró, qué 

és realment una xarxa social? 

Actualment, quan pensem en xarxes socials l 'associem a l 'ús d 'una de les eines 

interactives d'internet, com Facebook, Twiter o MySpace. Aixó no ens ha de 

sorprendre, és evident el gran impacte que aquestes eines han tingut en la nostra vida 

quotidiana. Peró quan a les ciéncies socials mencionem el concepte xarxa social, ens 

2 2 Veure a l'annex, la Taula 18: relació publicada dels membres de l'associació entre 1955-1968 
2 3 Veure a l'annex, la Taula1 : Localitats de Balears aparegudes a la secció Crónica de Mallorca durant el 
primer any de la publicació París-Baleares. 
2 4 Veure a l'annex, la Taula 2: Localitats de Franca aparegudes a la secció Crónica de Franga durant el 
primer any de la publicació París-Baleares. 
2 5 Veure annex, taula 21 Relació de localitats a la Crónica de Balears als anys 1954, 1956, 1958, 1965 i 
1988 

2 6 Veure annex, taula 22 Relació de localitats a la Crónica de Franca als anys 1954, 1956, 1958, 1965 i 
1988 
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referim a les estructures socials i els processos de comunicació que s'estableixen entre 

les persones que la configuren. Les xarxes informatitzades formen part, peró en una 
27 

subcategoria própia 2 7 . Podem definir xarxa social com una estructura social composta 

per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un 

o més tipus d'interdependéncia com ara amistat, parentesc, interessos comuns, 

intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi. Existeix una 

important bibliografia especialitzada al respecte. 

Emprant quatre elements básics de la teoria d'análisi de xarxes socials, podem dir 

respecte al nostre objecte d'estudi: 

a) Interconnexions: els nodes són els socis, normalment pares de família que 

estan connectats a la vegada amb altres elements de la xarxa, els quals es 

relacionen mitjancant la publicació, la qual és el lligam de la xarxa. 

b) Centralitat: la xarxa s 'anomena Les Cadets de Majorque, que és la mateixa 

associació. Peró el centre de la mateixa no és ella, sinó la seva publicació, la 

qual és a la vegada transmissora i organitzadora de la mateixa xarxa. 

c) Pertinenca: aquesta xarxa és oberta, peró els seus elements hauran de ser 

posseir obligatóriament un lligam a les Illes Balears. 

d) Expansió: la xarxa arriba geográficament a nodes (socis) ubicats a altres 

continents, com l'Africa o l 'América. Aquest fet s 'explica pel fenomen 

migratori balear, el qual havia focalitzat els seus corrents a aquests llocs. 

Així, l 'associació Les Cadets de Majorque era una xarxa social. Disposa dels actors, els 

socis; del centre aglutinador, la publicació; pertinenca, relacionada amb les Illes; i 

finalment d 'una gran expansió, lligada als fenómens migratoris balears. Grácies a la 

publicació, la distáncia física dels seus membres no fou un impediment per al seu éxit, 

més bé part de la clau del seu éxit. I els quatre elements d'análisi de la xarxa social 

2 7 Aguirre, Julio Leonidas. (2011). Introducción Al Análisis De Redes Sociales. Documento de Trabajo 
CIEPP 82. Recuperat el 7 de marc de 2014, a http://www.pensamientocomplejo.org 

http://www.pensamientocomplejo.org
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interactuen satisfactóriament, propiciant una vida llarga a la xarxa, fins que uns dels 

elements va desaparéixer. 

El paper central de la publicació dins la xarxa social possibilitava la interacció de 

persones afins, peró no necessáriament conegudes, a més de distants geográficament. El 

sistema obert de l 'associació i la publicació de notícies, personals o d'interés general, 

atreu a més gent al grup, ampliant-lo cada vegada més la xarxa. El seu sistema de 

comunicació permet establir un intercanvi dinámic en un moment en el qual els sistemes 

tecnológics actuals eren impensables. La necessitat humana de compartir esdeveniments 

personals amb altres afins o la voluntat d 'escriure sobre temátiques diverses com a 

hobbie, omplen de contingut la publicació París-Baleares. Es converteix en un espai 

convergent en el qual es poden expressar els coneixements propis, els sentiments, 

emocions (hi ha moltes poesies escrita pels socis)... Permetia també organitzar reunions 
28 

entre els socis, organitzar velades culturals o convertir-se en una plataforma solidária 2 8 . 

També era emprada pels negocis, oferint productes i servicis específics, serveis 

d 'assessorament particular, contacte entre particulars.... 

París-Baleares connectá aquesta xarxa social, facilitant la comunicació i restaurant 

antigues amistats perdudes. Podríem dir que es va convertir en el Facebook dels anys 

cinquanta per emigrants d 'origen balear, una eina adequada a la tecnologia del seu 

temps, la qual permetia la interacció d 'un grup unit per lligams comuns, facilitant 

l ' intercanvi d' informació i coneixements sense importar el lloc de residencia. Les 

distáncies entre Facebook i París-Baleares són obvies, sobretot tecnológiques. Peró 

l'esséncia de tot dos no era tan diferent, tal com hem volgut exposar en aquest punt. 

Per exemplificar aquest fet, la relació que s'establia entre els socis grácies a la 
29 

publicació, citarem l'article Peripecias de París-Baleares . Un home provinent de 

París agafá el vol París-Alger, amb escala a Palma. Es dirigeix al seu poble, s 'Arracó, i 

s 'aturá al café C'an Viguet. L ' a m o del bar i els seus clients estan molt animats, j a qué 

havia arribat el periódic de París al poble. L 'homenet demana per llegir-ho, peró l ' amo 

del bar no el troba per cap banda. Al dia següent, el diumenge després de missa, va una 

altra vegada al café. I el París-Baleares torna ha está al bar, peró enmig d 'un animat 
2 8 Com el cas de la collecta per a la installació del teléfon al poble de s'Arracó. 
2 9 Paris-Baleares, n. 17, juny 1955 



Capítol 7. Els primers anys 193 

7.3. El descobriment de les Ules per a la segona generació 

Un dels objectius de la publicació era donar a conéixer les Illes als fills nascuts a 

Franca. La colónia mallorquina es caracteritzava per continuar emprant la llengua 

própia, conservant els seus trets propis dins la seva llar, peró molt integrats dins la 

societat francesa. Podem trobar fills d 'emigrants, com Catherine Savi, els quals s 'han 

educat i fet la seva vida adulta a Franca, casant-se amb francesos. El seu coneixement 

de la llengua espanyola és escás, moltes vegades nuls. Peró tenen un bon coneixement 

del catalá, mantenint converses fluides en aquesta llengua. Tenen costums mallorquins, 

com l'anell de casament en el dit esquerre. I la seva cuina está molt influenciada per la 

tradició mallorquina. Peró, com ella mateixa va manifestar, aquesta j a no s 'ha traslladat 

als seus fills, els quals són una tercera generació, amb poc interés per les arrels 

mallorquines dels seus pares i padrins. 

31 

L'article titulat Un descendat découvre Majorque , firmat per Jacques Capó era un 

exemple de com la publicació es convertirá en una espécie de "llibre de text" dels 

costums, tradicions i História de les Illes per aquests fills, els quals tan sols podien 

accedir a aquests coneixements per la transmissió dels seus pares, els quals moltes 

vegades mancaven d'estudis adients. En el seu article explica com ha arribat a conéixer 

un poc més la terra dels seus pares: 

... cartes postales des albums de má famille, Je savais quelques petites 
choses de ses origines : Je me remémorais les vagues images des 
parents, des monuments ou des sites pittoresques qui avalent marqué 
la Jeunesse de mon pére et de ma mére. Dans mon imagination 
d'enfant ceci créa en moi, accompagnée de sentiments vagues, une 
Image lointaine, mais troublante et attachante du pays des Baléares. 3 2 

Entrevista Catherine Savi, agost 2005 
París-Baleares, n. 2, febrer 1954 
París-Baleares, n. 2, febrer 1954 

grup d'arraconers que llegeixen amb molt interés el periódic. I no era la primera vegada 

que succei'a. S'havia establert una nova rutina al poble. Quan arribava París-Baleares, 

molts anaven al bar després per llegir-ho. Altres j a l 'havien fet a casa, convertint-se en 

el tema de conversa per a tota la setmana. Testimonis orals confirmen aquest costum, el 
30 

qual continuá al café C'an Viguet de s 'Arracó fins que va desaparéixer la publicació. 
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En un altre article, titulat Charla con mí hija Jacqueline.33 Mateo Covas escriu: "Dime, 

papa, como es que abuelito habla siempre de Cuba? Donde se encuentra este país, qué 

hacia allí? Estaba en un negocio de frutes como tú? Cuéntame lo que hacía34" Aquestes 

paraules personifiquen l ' interés d 'alguns fills per conéixer més sobre la história dels 

seus pares, dels seus orígens. 

Aquests interés, innat en les persones, explica l 'éxit de la publicació per alguns 

membres d 'aquesta segona generació, j a que els oferia informació de la terra dels seus 

pares, els quals l 'enyoraven continuem. I s 'alegren d'aquesta iniciativa, tal com 

demostren les paraules de la filla de Jose Perelló: 

Sa fille nous adressant son bulletin d'adhésion, nous écrit: Mon pére 
disait souvent : « On devrait former une Association de Majorquins. 
Ma heureusement, il n'aura pas vu ses espoirs se réaliser, mais pour sa 
famille, notre association sera un peu son ceuvre, et elle peut la 

35 
considérer comme telle, ainsi que nos compatriotes. 

L' interés demostrat per aquests joves envers a les seves arrels estava lligat al concepte 

d'identitat. Per posar un exemple actual, les a l l o t e s musulmanes, criades en pai'sos 

occidentals, reafirmen la seva identitat portant el Hiyav de manera voluntária. Peró més 

enllá de l ' interés mostrat per alguns joves Cadets envers als seus orígens, molts 

consideren antiquades els costums dels seus pares, educats en una societat com la 

francesa. Aquest fet preocupa, i molt, als més grans, els quals veuen l 'associació com un 

mitjá per a donar a conéixer les seus costums i tradicions als més joves. Era, a més, un 

dels objectius de l 'associació, lligat a la necessitat de reafirmar la mateixa identitat 

enfront de l 'entorn on es viu, de protegir-la dins les noves generacions nascudes a 

Franca. 

La segona i tercera generació emigrant, totalment integrats dins la societat francesa, 

s 'havien educat a l 'escola pública francesa i tenien com a seus els principis democrátics, 

molt més que els seus pares, amb una educació formal moltes vegades insuficient, de 

formació autodidáctica i tradicional. 

París-Baleares, n. 6, juny 1954 
París-Baleares, n. 6, juny 1954 
París-Baleares, n. 4, abril 1954 
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Els més joves tampoc estaven interessats a continuar amb el negoci familiar i preferien 

continuar els seus estudis, principalment carreres de carácter técnic. Els aHo t s pareix 

que preferien casar-se amb al-lotes mallorquines, pero les al-lotes no volien casar-se 

amb mallorquins, preferien al-lots francesos, molt més oberts i divertits que els 

mal lorquins 3 6 . 

Figura 9: Anunci Pour les 
Vacances de nos enfants 

Preocupats per aquest darrer fet, els Cadets més majors es 

marcaren un proposit, fomentar les reunions informals 

entre els més joves a Franca. També facilitar les vacances 

dels més joves a Mallorca [fig. 9]. La intenció era afavorir 

els contactes entre els joves Cadets, retrobar-se amb 

familiars de les illes, a més de conéixer millor i arribar a 

estimar més la terra dels seus pares i padrins. Pero com ens 

diuen persones entrevistades, si bé la bellesa de l ' illa i els 

seus amics i familiars era una experiéncia molt positiva, 

l 'illa oferia un nivell de vida molt inferior al que estaven 

acostumats a Franca. Pero si hi haurá un grup de Cadets 

que tornaren a les Illes a la década dels seixanta, davant les 

bones perspectives de negoci obertes a territori balear 

37 

grácies a l 'arribada del turisme de masses . Com recorda 

Miquel Ferragut, Mallorca era terra de vacances, motiu pel qual ell decidí instal-lar-se 

Pour les Vacances 

de ñus enfants 

Nous n'ignoront pas que 
de nombreux parents te-
raient heureu« d'envoyer, 
aux grandet vacances, leurt 
cnfantj aux Baleares. 

Malheureutement, pour 
beaucoup d'enlrc eux, bien 
det difficultét empichent ce 
détir de se realiter : «ort 
que leurt occupatio»* ne 
leur permettent pal de Ion. 
guet abuncet, son la diffí-
culté de trouver det compa
triota qui puittent accom-
pagner l'enfant, tant a Tal
ler qu'au retour. 

Nout nout sommes done 
penche» tur oette queition 
et, de« a prétent, nout vout 
informont que nout nout 
tommet mit en rapport 
avec unt Compagnie Aé-
rtenne qui étudia actuelle-
ment la pottibilité d'effee-
tuer, par avione tpéciaux, 
le trantport det enfants de 
Paris a Palma et retour. 

en ella 38 

Els joves Cadets coneixien les Illes fins a l 'aparició de l 'associació grácies als 

testimonis de familiars, fotografies, records... I els més afortunats, per viatges. Els seus 

pares eren conscients de necessitar qualque eina més per a donar a conéixer la seva llar 

als fills, per a qué aquest estimessin les Illes com ells les estimaven... N o havien volgut 

áillar als seus fills de l 'entorn, els havien proporcionat la millor de les educacions, 

aconseguint que el seu domini del francés fos excel- lent. Pero a la vegada els havien 

' Entrevista Caterine Savi, agost 2006 
Entrevista Pierre Alemany, agost 2006 i Dolores Alemany, abril 2014 

! Entrevista Miquel Ferragut, abril 2014 
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intentat ensenyar els rudiments básics del mallorquí, xerrat majoritáriament dins la llar. 

Molts d'ells desconeixien el castellá, el qual aprendrien de més major si s ' ins ta l laren a 
3 9 

les Illes . L'associació cercava a través dels seus articles divulgatius (história, literatura 

i cultura popular) transmetre als joves la cultura de les Illes. A més, intentaren fer 

cursets de balls populars i cuina mallorquina, facilitant l 'accés als més joves als aspectes 

essencials de la identitat mallorquina. 

Reunions, excursions, trobades... fomentades per l 'associació seran molt populars entre 

els més joves dins l 'associació. L 'excusa será promoure l 'amistat i els llacos de 

fraternitat entre ells. Segons els nostres entrevistats la raó última era afavorir la creació 

de joves parelles, per frenar els casaments mixts. Peró fou un objectiu no complit, tal 

com anirem comprovant al llarg d 'aquest treball. 

Com varen viure tots aquests fets els joves? Podem prendre com a exemple el testimoni 

de na Pierre A lemany 4 0 , el qual concorda amb afirmacions d'altres. Ella era sócia dels 

Cadets des de molt petita, i feia coses mallorquines (brodats, balls, cuinar...) grácies a 

les reunions que es celebraven entre els socis més joves. Peró ella no volia casar-se amb 

un mallorquí, per qué eren molt "antiquats i masclistes". Aquestes paraules donen sentit 

a l ' interés per part de l 'equip directiu per a crear lligams entre els joves Cadets. Volien 

promoure els encontres entre els joves, fomentar els matrimonis entre parelles d 'origen 

mallorquí, ja que consideraven que aquestes noves generacions no sabien valorar el que 

tenien i el que havien fet els seus pares, a més d'estar perdent-se els bons costums 

mallorquins a les llars franceses. 

Peró no podem caure en l'error de pensar que aquestes activitats fossin un intent 

d'allunyar als joves del seu entorn. Tornem a insistir en l 'alt grau d' integració de la 

colónia a territori francés. La creació de l 'associació respon, entre altres qüestions, a un 

intent de no perdre unes arrels molt desdibuixades en els seus fills. Les famílies no 

volien renunciar al record de la seva estimada terra, ni a la seva llengua ni a les seves 

tradicions. Peró els joves j a tenen molt lluny la terra dels seus pares i no comparteixen 

alguns dels seus costums. Aquesta será la causa darrera per entendre la creació d'espais 

comuns per al jovent, i així no perdre els "bons costums". N o oblidem que la creació 

3 9 Entrevista Pierre Alemany, agost 2005 
4 0 Entrevista Catherine Savi, agost 2005 
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Paris-Baleares, n. 6, juny 1954 

d'associacions d 'origen étnic en els pai'sos d'acollida respon a una estratégia per a 

preservar els trets diferenciadors del grup, convertint-se en un mecanisme de 

transmissió de la identitat de pares a fills, aconseguint una major cohesió entre les 

diferents generacions del grup. 

La identitat no és una esséncia innata dada, sinó un procés social en construcció. La 

creació de llocs de trobada on la cultura, tant immaterial com material sigui transmesa, 

és essencial. Els pares senten la necessitat de transmetre als seus fills la seva cultura, les 

seves idees, els seus sentiments i, d 'aquesta manera, perpetuar la seva própia identitat. 

El concepte d'identitat també pressuposa l'existéncia dels altres, en aquest cas dels 

francesos, amb estils de vida, valors, costums i ideés diferents. Així aquest grup cerca 

eines per definir-se a ells mateixos i accentuar les diferéncies amb els altres, per així no 

perdre aquests "bons cos tums" 4 1 . 

El butlletí París-Baleares es convertirá en la plataforma de transmissió d'articles 

culturals, producció literária, opinions, cróniques socials... tota una amalgama 

d'informació procedent d 'uns col-laboradors totalment bolcats en el projecte, sense cap 

tipus de compensació económica. Els promotors de l 'associació, igual que molts dels 

posteriors socis, eren persones preocupades pels seus fills, peró amb uns interessos 

culturals importants. Trobar un mitjá d 'expressió per a les seves inquietuds personals, 

cobrint les intel-lectuals, és un mérit que no podem deixar de repetir. 

7.4. Col-laboradors, corresponsals, firmes de prestigi i llengua. 

La publicació París-Baleares no estava a l 'abast del públic. Si es volia rebre, un s'havia 

de convertir en soci. En tots els números apareix el butlletí d'inscripció, amb preus 

diferents segons la tipologia de membre, en un intent ajustar-se als diferents poders 

adquisitius dels Cadets. El requisit per convertir-te en soci era ser originari o descendent 

de balears. D 'aquesta manera es rebia la publicació periódicament, via postal. A més, 

podies participar com a membre de ple dret a les assemblees i publicar esdeveniments o 

escrits propis. Com a deferéncia, l 'associació enviaria un representant a tots els actes 
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Testimoni d'Antonio Simó Cárdenas, fill del darrer delegat per a Balears de l'associació. 

familiars significatius, sempre prévia invitació. I en cas de defunció, una corona de 

flors. 

Si es volia rebre la publicació i no existia una relació directa amb les illes, podies 
4 2 

convertir-te en soci honorari . I totes les col-laboracions de firmes de prestigi, 

relacionades amb les illes, eren ben rebudes a la publicació. Per agregar publicitat era 

condició indispensable ser soci, pero aquesta norma es relaxará, acceptant també 

publicitat d 'empreses o organismes que podien interessar als socis, a més d'aportar més 

ingressos a les sempre pobres arques de l' associació. 

La publicació estava escrita per i para els socis. E n els primers nombres, els articles 

estaven firmats per col-laboradors, persones que de manera totalment altruista, volien 

publicar els seus escrits. També apareixen reculls d'altres publicacions, considerades 

d'interés, els quals minvaren al llarg del temps, peró sense desaparéixer del tot. Un gran 

nombre d'escrits no presenten firma, impossibilitant la confecció d 'un catáleg de 

col-laboradors. L'objectiu de donar a conéixer les Illes i la difusió de la publicació 

afavorirá l 'aparició de col-laboracions de firmes de prestigi, persones que havien 

desenvolupat una important carrera en diferents ámbits de la cultura, la vida social o del 

periodisme. Més endavant també sorgirá la figura del corresponsal, persona encarregada 

de donar veu a les notícies més destacades d 'un o més pobles. 

Un dels objectius de la publicació era tenir informada a la colonia francesa. Per aquest 

motiu s'intentava inserir notícies locals dels distints pobles i ciutats de les Illes. 

Aquestes s ' incorporaven en la Crónica de Baleares i estaven escrites per la figura dels 

corresponsals. N o apareixen notícies locals a la Crónica de Franga. En aquesta primera 

etapa, els corresponsals estaven vinculats com a socis a la publicació i s 'encarregaven 

d'incorporar la crónica social i les notícies d'interés de les seves localitats. La 

incorporació de noves localitats i la falta de col-laboradors modificará la figura del 

corresponsal en la segona etapa de la publicació. 

El tema de la llengua emprada en la confecció dels articles també és forca interessant. 

Recordem que una de les característiques d 'aquesta publicació és la utilització de tres 
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idiomes diferents en els seus escrits. Les llengües més emprades són el castellá i el 

francés. La utilització del castellá está relacionat amb l 'aprenentatge que es tenia 

d'aquesta llengua a les escoles, influenciat molt per les missions católiques a Franca, les 

quals donaven classes de castellá als infants. Era un castellá académic i molt formal. 

Peró trobem faltes d'ortografia en aquests escrits, amb accentuacions incorrectes, 

conseqüéncia de la influéncia del francés. El francés, llengua obligatoria a les escoles, 

era imprescindible per poder integrar-se i relacionar-se en el país d'acollida. El nivell 

era alt, molt formal i correcte, fins i tot embafador 4 3 . Les col-laboracions d 'alguns 

professors universitaris francesos a la publicació dona idea de l 'alt nivell que és volia 

donar a la publicació, i la cura que es tenia envers a la utilització de les mateixes, a 

pesar dels freqüents errors d ' impremta j a senyalats. 

El catalá era la llengua minoritária en aquests 

primers anys, pero molt significatiu si pensem en 

les polítiques lingüístiques del moment a 

Espanya i Franca. Franca mai ha estat un país 

integrador lingüísticament. I Espanya tenia lleis 

que limitaven l 'ús de les llengües diferents a 

l 'espanyola. L 'aparició d'escrits en llengua ca ta lana 4 4 [ fig. 10] era molt significatiu i 

encoratjador. L'ortografia no era normativa, de vegades per la font (cas de les Rondalles 

de Mossén Antoni Alcover), pero en la majoria de casos era per la falta de coneixement 

académic de la mateixa. Aquest fet pareix preocupar l 'equip de redacció, per la qual 

cosa veurem com es comencará a publicar la normativa de la llengua de F. Borja Moll , 

en un intent de culturitzar i donar a conéixer tant la llengua com el seu bon ús. Per 

il-lustrar aquest punt, donam una taula i un gráfic de l 'ús de la llengua en aquest primer 

any en els articles que no pertanyen a les seccions de les croniques ni a la publicitat. 

L'objectiu de divulgar la História, la Literatura, els costums i les tradicions de les illes 

entre els seus socis s 'aconseguirá grácies a aquestes persones, que de manera totalment 

altruista, ompliren les págines de la publicació amb articles de qualitat. Els 

col- laboradors per una banda i les firmes de prestigi per una altra, aconseguiran aquest 

4 3 Entrevista amb Antoni Vicens, maig 2005 
4 4 Gráfic elaborat amb dades própies sobre els articles publicats l'any 1954 



200 Capítol 7. Els primers anys 

objectiu al llarg d 'aquesta primera etapa. Més impactant era el fet que molts d 'aquests 

col-laboradors no havien gaudit d 'una formació reglada, peró destacaren sempre per la 

seva cultura o coneixements, molts d'ells assolits de manera autodidáctica. 

7.5. La literatura, la historia i les tradicions de les balears. Els articles de 
divulgado 

La intenció de divulgar la riquesa cultural de les Illes es fa patent des del primer nombre 

de la publicació. En primer lloc, 

amb l'inici d 'uns d'articles envers 

la figura per excel- léncia de les 

lletres illenques, Ramon Llu l l 4 5 . Al 

llarg de la historia de la publicació, 

la figura de Llull será molt import. 

L 'autor d 'aquesta primera série fou 

Marcel Decremps, escriptor de 

llengua francesa, el qual realitza un recorregut per la seva vida, historia i obra de Ramon 

Llull [fig. 11] era coneguda i molt apreciada dins l 'órbita de la cultura europea, i está 

considerat com el pare del catalá literari. L 'e lecció no pareix feta a l 'atzar, j a que 

s'erigís com a símbol de mallorquinitat, figura que enllaca als mallorquins tant dintre 

com a fora de les seves fronteres naturals, les Illes. Són articles llargs, que ocupen més 

de mitja página. La seva maquetació era bastant arcaica, dividida en diferents planes de 

la publicació. 

Els primers articles sobre la figura de Ramón Llull estaven firmats per Marcel 

Decremps, una de les primeres firmes de prestigis aparegudes a la publicació. Professor 

universitari, podem destacar el seu paper com a fundador de la revista La France latine 

Revue d'études d'oc. Aquesta publicació neix l 'any 1949, a París. Segons les dades 

obtingudes a la seva página w e b 4 6 , tenia com a objectiu ser un mitjá pels escriptors, 

artistes i amants del món llatí. Aquesta revista s'especialitzará en la llengua i la 

literatura de la zona de la llengua d 'Oc, s'edita fins a la data del present treball. Marcel 

París-Baleares, n. 1, gener 1954 
46 La France latine Revue d'études d'oc. (n.f). Recuperat desembre 2009, a www.univ-
rennes2.fr/alc/erellif/ 

Figura 11: Article Ramon Llull 

Ramón LLULL 
(Sut í t de la premiért pagt) 

dest ín* hora s-'nc qui font honneur. 
meine aux yeux d'un ineroyant . * 
1'humaniKV Aussl bien. Majorque doit-
d l e é tre Aere d'avoir d o n n * le >our 
a u n R a y m o n d LLULL Pour el le c'est 
une f lo ire et pour le monde un bien-
fait . 

R a y m o n d LLULL naqutt le jan¬ 
Tier 1235 * Pa lma de Majorque. Se s 
paren t i tHaient de famil le noble. S o n 
p i r e , qui i'appelalt luí aussi R a y m o n d 
L l u l l e t t a mere U a belle d'ERiu., 
e ta ient venus aux Baleares a la sulte 
de Don Ja ime I " d'Aragon, quand ce 

cong* de ta írmme. il partit e n m*n-
diant tur l e í routes d'Espagne e t de 
France Pour luí une exls tencr nou-
velle e o m m e n c a u 

Votci done Raymond LLULL. muñí 
de son bourdon de p e l c n n . qui s e n 
va sur les c h e m i n t qui le corvduironi 
au sanctuaire de Montserrat, á Samt¬ 
Jacques de Oompostelle. au royaume 
de O a h c e et . xans douto. j u s q u á Ro-
camadour en Quercy pour la 
Vierge Notre que la legende dit avoir 
eté teulptee par le publica in Zachee 
dont parle l 'Evangile Ce que fut son 
lonrz vovaae. nous Douvons l ' lmaciner 

http://www.univ-
http://rennes2.fr/alc/erellif/
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Paris-Balears, n. 11, novembre 1954 
Com els articles La gesta de Jaume I, París-Baleares, n. 14 marc 1955, firmat per Enric Guiter 
París-Baleares, n. 11, desembre 1954, escrit pel cadet Jean Mateu 
París-Baleares, n. 23, gener 1956, per la cadet Elisabeth Oliveres Picó 
Paris-Baleares n. 29, juliol-agost 1956, firmat per Marcel Decremps 
París-Baleares n. 12, gener 1955, firmat per J. Mascaró Pasarius 
París-Baleares, 26, abril 1956, firmat per G. Gomila 

Decremps, estudiós de la llengua d 'Oc, la considerava parenta directa del Catalá, es 

convertirá en un assidu col-laborador de la revista. Les seves aportacions vinculen la 

llengua d 'Oc al catalá dins la publicació, en un clar intent de reivindicar les relacions 

entre les Illes i el sud de Franca, mitjancant diferents articles de divulgació histórica. 

Enric Guiter , agregat Universitari a Franca en durant aquesta etapa, també col-laborá 

activament en aquesta primera etapa, amb series d'articles histórics com La gesta d'En 
47 

Jaume I . La col-laboració de professors universitaris, persones amb solvéncia 

intel-lectual, demostra la preocupació, per part de l 'equip directiu, per publicar articles 

de qualitat científica. Enric Guiter fou un important lingüista de Perpinyá, premi 

Pompeu Fabra l 'any 1995 pel seu treball Alguns ensenyaments del léxic pagés. Peró la 

seva obra més important fou Atlas linguistique des Pyrénées Orientales, l 'any 1966. Es 

reafirma la relació d 'un col-laborador de la publicació amb la llengua occitana, una 

constant durant la primera etapa de la publicació. Aquest filóleg disposa d 'una ampla 

bibliografia sobre temes lingüístics i académics de la situació del catalá i de les llengües 

romániques del sud de Franca. Peró també escriurá sobre história medieval mallorquina, 
4 8 

sobretot fets de la biografia de Jaume I , fent al-lusions clares i directes a la vinculació 

que les Illes varen tenir durant aquesta época histórica amb el sud francés. 

Aquestes col-laboracions animaran als socis a realitzar aportacions de carácter 

divulgatiu més locals, per a donar a conéixer aspectes de les seves localitats d'origen, 

escrivint históries, anécdotes i fets rellevants dels seus pobles. Col-laboradors diversos 

publicaran aquests articles. D 'Andra tx apareixerá publicat un article d'história local 

titulat Débarquement des Maures á Andraitx 4 9 , Les reynes Mallorca, Maria d'Anjou"50, 

exemples de molts altres de temática histórica d 'época medieval mallorquina. Articles 

sobre temes histórics es barregen amb temática literária.: Le poéte Jacint Verdaguer51; 
52 

sobre la ciutat d 'Alguer, La ciudad sarda d'origen y habla catalana ; Minorque et 
53 

lAlgérie ... Molts i variats són els articles que apareixen, no tots firmats per gent amb 
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La producció literária també será ben rebuda a la publicació. Miguel Castanyer, 

col-laborador fidel des dels primers nombres de la publicació, havia publicat articles 

molt interessants sobre els costums i els paisatges del seu poble, Sóller. Peró la seva 

inclinació natural cap a la literatura i la fascinació que sent pel mar el condueix a 

publicar en fascicles el seu llibre, El Vell i la mar55, en un catalá bastant académic. 

Publicará denou parts, totes relacionades amb el tema del mar. Peró les obres inédites 

més significatives i més abundants seran, sense cap mena de dubte, els poemes, escrits 

en castellá i catalá, enviats pels socis a la publicació, costum que continuará fins a la fi 

de la publicació, la qual cosa es convertirá en un dels seus majors atractius. 

Les tradicions, com són els balls populars 5 6 , será una altra temática molt popular. Són 

innumerables les col-laboracions sobre festes, costums i en general folklore, de les 

diferents localitats d'origen. Trobarem escrits molt diversos, des dels costums de la 
57 58 

pagesia de Llucmajor fins les festes i tradicions de Muro . També apareixen seccions 

com Fulles d'historia será la secció creada per Miquel Castanyer P u r o 5 9 , escrita en un 

catalá bastant solvent, en la qual comencá a relatar les diferents festes i costums del Port 

de Sóller. El coneixement dels escuts heráldics i els llinatges de les Illes tindran també 

cabuda, amb un seguit d'articles titulats Nobiliaire Majorquin60, extrets del catáleg de 

les famílies nobles de Mallorca i dibuixos amb els escuts heráldics dels principals 

llinatges balears. 

Si abans hem senyalat l ' interés de la publicació per la figura de Ramon Llull, la llengua 

occitana i les seves relacions amb la llengua dels mallorquins, i per la história medieval 

mallorquina, també hi haurá un gran interés per recordar i transmetre les tradicions i les 

llegendes de les Illes. En els dos primers nombres apareixeran articles sobre aquest 

5 4 Apareixen molts d'articles sense firmar 
5 5 París-Baleares, n. 26, abril 1956 
5 6 Com l'article El grup folckloric Brot de Taronger, París-Baleares, n. 22, desembre 1955, sense firmar 
5 7 Com La pagesia de Llucmajor, París-Baleares, n. 2, febrer 1954, escrit per Gabriel Moragues 
5 8 Com Históries de Muro, Ibidem Paris-Baleares, escrit per F. Mulet 
5 9 A partir de París-Baleares, n. 3, marc 1954 
6 0 A partir de París-Baleares, n. 11, desembre 1954, firmades per Llabrés. 

formació académica, peró si sempre per persones d 'ampla cultura, moltes vegades 

autodidacta, que aprofiten aquesta plataforma per a donar veu a les seves inquietuds 

literáries i cul turals 5 4 . 
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tema, firmats per Gabriel Font i Martorell i Juan Muntaner Bujosa. Aquests dos autors 

estan molt vinculats al tema turístic de les Illes, publicant l 'any 1955 el llibre Manual 

del Turisme en Mallorca, peró la falta de continuació d'articles en la publicació ens fa 

suposar que no foren articles originals, sinó recull d 'algun treball d 'aquests per part 

d 'un col-laborador de la publicació vinculat al tema turístic. 

La publicació de Rondalles 

mallorquines61 [fig. 12] es convertirá 

en un fet habitual durant aquesta 

primera etapa. En Juan des Fabiolet, 

La bossa buida i és canyom, 

L'amo'n Biel Perxanc i la dona 

d'aigo, en Pere Catorze .... Són 

algunes de les rondalles publicades. 

Estan estretes del corpus rondallístic 

publicat sota el títol d'Aplec de Rondalles Mallorquines d'En Jordi d'es Racó, obra de 

mossén Antoni M. Alcover. Les rondalles d'Alcover poden ésser contemplades en dos 

aspectes: com a recull folkloric i com a obra literária. El seu valor era per tant doble. Per 

aquest motiu, no era d'estranyar que les rondalles ocupessin un lloc preeminent dins la 

publicació al llarg de la seva historia. 

Gran part dels Cadets, i per tant de les seves col-laboracions, són d'ascendéncia 

mallorquina. Peró l 'associació estava oberta a totes les Illes, motiu pel qual també hi 

hagué socis i col-laborador de les illes menors. Des del tercer número apareixen les 

col- laboracions de menorquins, amb interessants articles divulgatius sobre la historia i 

les meravelles naturals de la seva i l la 6 2 . 

D'aquests col-laboracions menorquines, destacarem dos noms. Per una banda Maurice 

Der ibéré 6 3 , fotograf i estudiós del color, era membre de la Societé Spéologique de 

France. Era corresponsal a París del Cercle Literari i Artístic de Ciutadella i 

6 1 A partir del primer número de la publicació 
6 2 Com l'article Fantasía Menorquina, firmat per C. Mascaró; o Conquista de Menorca per el Mariscal 
duc de Richeliu, firmat per Mascaró Passarius 
6 3 Maurice Deribéré. (n.f.). Recuperat el 26 d'abril de 2014, a http://www.babelio.com/ 

Figura 12: Rondalla Mallorquina 

RONDAIES MALLORQUINES 
S A F I A D E S C A R B O I N E R E T 

A i x o era un e a r b o n r r q w Ir-mu. un — O diantrc tt i g u r i u a ilota t d iu 
A . _ u n a í i Out*da . due* fadr ín** el it t m ' K » dit ta.rn.tw que d in» 

Un día rl K n . c a t a n ! C a r u m , | U U U una « a r r i a hl havia tmmm batí 
t- r J . v . l i i i aa b a r r a c a dra carbonrr . — Ca ver ' diu >•» rartaonrr - hi n " . J 
- :i'*L>j aa >< . t na i tarrr ia , una fadrt- •- • 111 • na d ^ p u i d a d a . perqué Intf* 
itrta de artar I N J R I aa mr* l a U m o n i . ÜUca uu.nr-» irtini un vcallt : r l d u r n 
que hav ia n o m Cata.lt nota un día par hora 1 « aa qui no r l du . 

Et M L r o m l* va v r u r r . r a R O M Á N - r a l * d i n » aa v i r r i a . t. . I. » m i r m n « ú 
rjre rrnbadalit . 1 Ii d i « u r .-»lern, f a r r a bdix. perqilr no *r I r m . n 

— A hato t ata rwu, CT ella 
—, iN-r a v t n p i r . arnyor n> i • <J<u - El d i a n t r r ra a q u n t a al lota • diu a'allotona el H * I I m'ha dit llavü qua tu trraai a 
— Q u i n a la fa> f d iu r l fLrt I r n r i w , r . - ,J. m m , 
— c a i n damunr dajtxttr m u . diu r i la . — Ba vr*. drn r » i . i o o n n ara « 

í M - i u n - dauai; son .' • 'rael*m.i m ir#- rabaaaotia. 
n Rr i . i r,-|-. i- j r u « a r r i a qur fría Si qu* rndrv inava . i d>i • diu r l 
> m bal u n R n i I U V U ra'ha dit qua aa m a r á 

. Q v * hl ha d in* aquella a u m a * era a p lorar « a Star da r o n » paaaaf 
di-mana — S m i m qua hi ara 1 diu aa • •> 

— X a r r i m orar , d .rua N » • i., bonrr . A N tan y caaarrm une fia. i 
nata. drapumanir aa m o n . a l cal n a r i la i 

— Jrarrta« oaix t i r i l i m i r | Reí . tota loa anorta ; i a a dona hi ara , ka 
« • t u r qur Ii u r u r t r i u . t que porta vaarr h a r r u , p r r dona cap . 1 rila, i n o l t r u 
all.- : i « t dir : p 1 « r . . r r m i ploram r « plrr d r 1 any 

http://www.babelio.com/
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http://Cata.lt
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col·laborador de la publicació ciutadellenca El Iris de Ciutadella, motiu pel qual 

apareixen articles d 'aquesta publicació a les pàgines del París-Baleares. Però també 

realitza articles específics per aquesta com Les Orgues de Mahon64 o Les fetes da 

Minorque65, on dona a conèixer aspectes culturals de l 'illa de Menorca. Totes les seves 

publicacions estan escrites en Francès. A part de les seves col·laboracions en aquestes 

dues publicacions, també va publicar un seguit de llibres com l 'Enciclopèida Le Colour 

o Histoire mondiale du Deluge. 

Altra firma de prestigi menorquina 

serà J. Mascaró Pasarius, el qual 

col· laborava amb moltes publicacions 

locals de l 'època, entre d'altres L'Iris 

de Ciudadela. Era la persona que 

s 'encarregava de contactar entre les 

publicacions i els col· laboradors 

menorquins 6 6 . La relació amb Maurice 

Figura 13: Article conjunt J. Mascaró Pasarius i 

Maurice Déribéré 

Les gravures et peii.tu.es rupestres de Minorque 
par M A U S I C K DERIBERE membre de la Soclét* Spéolo-

nque de France; correspondant du cercle Ultemre 
et artlstlque de Ctudadella; 

et J. MASCARÓ l'ASARIUS, Dlrecteur de la Carta 
Generale des Baleares. 

< l'ile da Uinorqv eat un En ce aite aauvase maia emprelnt 
des Liruz IMÍ p.ui importaries de (randeur les hommea vecurent de-
pour t'erude de la ctutiiaation js Jzdls et les fslalses, de ertsejue eote, 
primitu* ítrurope. et sea mtf- soni percees de eròtica qui servirem 
oaltttuqurt eontimnenf Me d'habiut * diverses èpoques, 
cíiapitre enlier (ta fAutcare c m ^nt lune des premien» frot-
ílu moeae. a tes que lon .-encontre en parlant du 

Margaret-Ahce MusaaY. predio de Birügusrda VeU que furent 
Docteur de CamDni». trouvfa les premlers algues «raves 

Déribéré s'explicita en l 'article conjunt Les gravures et peintures rupestrs de 

Minorque67, [fig. 13] article firmat per Maurice Deribéré i J. Mascaró Pasarius. Firmats 

per J. Mascaró Pasarius apareixeran articles al llarg de tota la publicació, prop d 'una 

vintena, alguns inèdi ts 6 8 . 

Un dels objectius de la publicació era convertir-se en divulgadora de la història, la 

cultura, la literatura i els costums de les Illes entre els seus socis, per aquest motiu es 

publicaren tants articles d 'aquest estil en aquesta primera etapa. Fins i tot es 

preocuparen, com hem vist, en cercar firmes de cert prestigi. Com a conseqüència, 

trobem els articles del lingüista Marcel Decremps, en els quals es destaca la importància 

de les Balears dins la cultura catalana. Entre els anys 1954 i 1955 inicia una sèrie 

d'articles titulats La Renaissance Littéraire aux Baléares, en els qual reflexiona sobre la 

producció literària mallorquina des de mitjans del segle XIX, destacant l 'Escola 

París-Baleares, n. 9, octubre 1954 
París-Baleares, n. 26, abril 1956 
Entrevista telefónica amb el col·laborador menorquí Arcadi Pons, abril 2014 

6 7 París-Baleares, n. 5, maig 1954 
6 8 Com l'article ElMyotragus ya vivía en Mallorca hace mas de dos millones de anos, a París-Baleares, 
n. 132, febrero 1966, firmat per J. Mascaró Pasarius 

http://peii.tu.es
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París-Baleares n. 13, Febrer 1955 

Mallorquina, en un moment en el qual la censura, encara que laxa a les Balears, era un 

fet. També treballará la figura de Jaume I, en un seguit d'articles titulats Le souvenir de 

Jacques-le-Conquérant á Montpellier l 'any 1956, reforcant l ' idea d 'unió entre aquests 

territoris de la Catalunya francesa amb les Illes. En aquesta línia podem afegir l 'article 

de Pau de la Fabrega, titulat Les Balears i el Roselló69, escrit en un catalá molt acurat, 

on recorda els lligams que durant segles han mantingut aquestes dues regions. Aquests 

articles reforcen la idea de lligam entre ambdues, explicant la facilitat amb la qual els 

primers mallorquins s'establiren a Franca. 

De tots ells, destacarem una série firmats per Enric Guiter, titulats El dialecte Balear; 

publicats al llarg de l 'any 1955, on analitza les semblances i les diferéncies amb el 

catalá continental, les varietats illenques i les relacions que s'estableixen entre tots 

aquests dialectes. Aquest interés per fomentar el coneixement de la llengua própia es 

reforca amb la posterior publicació, en formata fascicle, de la normativa de F. Borja 

Moll, mostrant així un singular interés per la correcta utilització de la llengua própia, la 

qual mancava d 'ensenyament formal, sobretot en aquests anys. Aquesta preocupació per 

la llengua no tornará a comparéixer fins l 'any 1968, amb la publicació de les Petites 

lligons del dialecte mallorquí, de Llorenc Vidal. 

Com hem volgut esbossar en aquest punt, la publicació d 'aquest tipus d'articles, 

confirmen la intenció divulgadora de l 'associació, la qual vol aconseguir millorar el 

coneixement de les Illes entre els seus socis. I varen voler, des d 'un principi, cuidar els 

seus continguts, incorporant firmes de prestigi i retalls d'altres publicacions. Molts de 

col-laboradors, sense currículums académics peró de formació autodidáctica, destacaren 

pel seu interés envers la cultura, la literatura, la História... aprofitant l 'altaveu que fou 

París-Baleares per donar a conéixer les seves inquietuds, ampliant el coneixement de 

les Illes entre els seus socis. 

7.6. L'aparició de les seccions Crónica de Balears i Crónica de Franga 
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Al primer nombre de la publicació, en la seva darrera fulla apareixera una secció 

fonamental en la vida de la publicació, la qual perdurara fins al seu darrer número. 

Titulada en un primer moment com a Chronique, era una secció de petites notícies, 

d 'ampla diversitat tematica, 

organitzada en grups de localitats 

balears i franceses. Des d'aquesta 

secció es volia donar coneixement 

dels fets locals i de la crónica social 

de les localitats on residien Cadets. 

Demanada la necessaria 

col-laboració per part d'aquest, per 

omplir de continguts la secció, la 

resposta fou aclaparadora. S'aconseguiran en els següents números número suficients 

notícies per dividir aquesta Chronique [fig. 14] en dues seccions. La primera 

s 'anomena Crónica de Baleares, la segona Chronica de France. Pels canvis que hi 

haurá en la seva nomenclatura, hem optat per la seva traducció al catalá a partir d 'aquest 

moment. La seva organització era molt simple, dividida per localitats, on es donen 

notícies breus de cadascuna de les localitats, enviades pels membres de l 'associació en 

un primer moment. 

La secció Crónica de Balears arribara a rebre informacions de localitats de totes les 

illes, a excepció de Formentera, de la qual no pareix haver-hi cap soci. En el cas de 

Franca, també apareixeran un gran nombre de localitats i pobles, fins i tot de localitats 

del Marroc (francesa fins a 1956) i d 'Algéria (francesa fins a 1962). Aquestes notícies 

confirmen qué la publicació París-Baleares traspassa el continent europeu i arriba al 

continent Africa. Amb les dades actuals, pareix que era la primera i única publicació 

balear d 'aquestes característiques que ha tingut preséncia al continent Africá. 

Aquestes dues seccions es convertiran ben prest en la senya d'identitat de la publicació, 

el lloc on les relacions socials, les relacions d'amistat i familiars, d 'amor per la localitat 

d'origen, tindran més forca, complint amb un dels principals objectius de l 'associació. 

Figura 14: Exemple de les primeres Chronique 

CHRONIQUE 

can de duelo i 
i maní ¡«ta- podemos 

ras, don Julián y capo 
r don Lorrran Cild/i 
nuestro m u sentido pésame 

— El nuíw at nuestro* imito* don 
Knud Monsrtrat y dona Maris 
Oliera se a» TIMO iletrado con el pa
ciéntenlo ds su pcimotseuta. que reo-

KiuioraJuiens 

* Juana A Yerdera 
MocswrrM. A M « hilo político 
D Drrnardo Tora Al Monirmí Dr-
presttrio acl A Tunta miento irslimo-

D* Basóos dei I(J'> D fVrnsrtUj 
recibid lU i . . : . n i. 

la primofírula de don Mifuel Mon-
esrnu i doíla Marls Olkr* de Mon-
•crrat a la Que te k impuso el noen-
nrr de U n Jalma Atuflrinarnn a la 

ha mi 

su futura explotad 
t irmpo. uV 

tr prejuntsn mu-

queda esperar j pronto la 

MANACOR 
- Para tornar par te en el i 

Nacional de Pesca que tendí 
rn Madrid, ha calido para rj 

— Al c w K en el palio e> 
turo la de serien de iractur 

PARIS.BALEARES 

«•rea le dichas minas de cctjrr y 
n . rn t ru uno» et muestran pirlda-

aaa de ser un nulo Nosotros 
aacfurar que la mina emite 
i satos últimos tiempos han 

rotttrnio de Cultura Múrense Dicha 
Euposiei.-n ha permanecido abierta 
al publico a> lo* diaa II al 3t j te ha 

- Con motivo de celebrar la Caja 
de Pensione* para la Vrjrj j el Ahor
ro el . •, ,• ••• i aniee>rsa\no da) su fun-
daciún, turo higmr en ta Sucursal de 
nuestra tilla un acto cul
tural al que asistí., una aekseta con
currencia Durante el traartruro del 
mismo tomaron la palabra lo* n-
fuienu* señores por este aeden » 
Pedro. A. Brunei. Ec-nomo de Is 
eilla . O Oarclas Palou. 
Canñruto - D Jaime alainn. Dele-
fado Local de la Caja de Perulofiea 
1 D. Jase Manm..n. Alcalde de la 
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Veure annex, Taula 1: Localitats de Balears aparegudes a la secció Crónica de Balears l'any 1954 

N o era la primera publicació que té una secció de cronica social, hi ha altres 

publicacions de la mateixa época i mateix estil que també la tenen. Pero la particularitat 

d 'aquesta era, en primer lloc, la separació d 'ambdós ámbit, el balear i el francés. La 

distáncia física existent era paulatinament menor grácies a les millores en el sistema de 

transport de persones, abaratint els costes, la qual cosa fará que els Cadets viatgen molt 

més, fet recurrent en aquesta secció, plena d 'anades i arribades entre Franca i les Illes. 

Tant la Crónica de Franga com la Crónica de Balears tenen un naixement tímid, pero 

es convertiran en les seccions més importants. Quin tipus de continguts ens podem 

trobar? Els seus continguts són croniques socials i notícies puntuals de cada localitat 

apareguda. Depenen directament de la feina dels col-laboradors. Naixements , bodes, 

comunions, defuncions... es barregen amb notícies d 'un carácter més general, referides a 

cadascuna de les localitats esmentades. 

Aquestes seccions ens proporcionen multitud de dades: qui eren els socis, a qué es 

dedicaven, quines relacions familiars i d 'amistat tenien, la seva localització geográfica, 

el seu lloc d'origen, si eren emigrants de primera, segona o tercera generació... Molta 

informació que fa necessari un treball minuciós per aconseguir extreure tota la 

informació possible i així poder realitzar un retrat realista de la situació, la vida i els 

costums d'aquestes persones. Per les característiques d'aquesta tesi, no es fará en el 

grau d'aprofundiment que revelará tota aquesta informació, peró intentarem donar una 

imatge de conjunt, base per a investigacions posteriors. 

Continuant amb aquest argument, podem conéixer l 'origen dels primers Cadets si 

observem les primeres localitats aparegudes a la secció, com foren Muro i Sóller per 

part de les illes i de París per part francesa. Concorda amb altres dades exposades, com 

que fou a París on s'inicia tot i que Sóller fou un dels principals focus d 'emigració 

dirigida a Franca, al costat d'andritxols, a partir del número tres; i de les col-laboracions 

del poble de s 'Arracó, en el número cinc. A l 'apéndix s'adjunta una taula, on mostra el 
70 

buidatge del primer any per a les localitats balears. 7 0 
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La progressiva ampliació de les seccions era un fet destacadíssim, demostra el 

creixement de l 'associació, tan a nombre de socis com a extensió geografica, localitats 

franceses, balears i, també, a llocs determinats del continent Africa. 

En el primer any de la publicació 

apareixen un total de quaranta i 

quatre localitats, les quals 

representen vint-i-nou 

departaments dels noranta i cinc 

departaments existents 

actualment. Podem observar com 

els socis es distribueixen per 

zones costaneres o en els 

departaments d'interior propers a 

rutes de comunicació importants. 

[fig. 15 ] . 7 1 

També apareix un departament que actualment no pertany a Franca, Algéria. Recordern 

que Algéria fou un dels tres focus més importants d 'emigració balear contemporánia. 

Anecdóticament, la guerra d 'Independéncia de la colónia s'inicia el mateix any que 

l'inici de la publicació. Com a part de Franca i un dels focus migratoris balear, 

apareixerá un important contingent resident a les ciutats d 'Alger i Fort de l 'Eau, tema 

que analitzarem en un punt posterior. 

7.7. Els primers banquets de l'associació 

Els articles de l 'equip directiu animaven a la participació dels socis. Les seves 

col-laboracions a la publicació eren molt importants per a conéixer-se entre ells, a més 

de compartir interessos i coneixements. Encara que aquest lligam s'havia establert, 

l 'equip directiu era de l 'opinió que sense moments de contacte físic, aquest lligam mai 

es terminaría de consolidar. Una intui'ció molt encertada, tal com demostren estudis 

Mapa d'elaboració própia, segons dades Taula 2: Localitats de Franca aparegudes a la secció Crónica 
de Franga l'any 1954 

Figura 15: Mapa ubicació Cadets a Franga any 1954 



Capítol 7. Els primers anys 209 

actuals. En el món actual, enganxats al teléfon mobil i internet, connectats amb el món 

per les xarxes socials, els psicólegs adverteixen dels perills de la pérdua d'interactuació 

física entre les persones. Aquest problema tan modern, derivat de la tecnologia 

continguda dins les nostres butxaques, j a era considerat pels nostres amics en els anys 

cinquanta. La distáncia no era tecnológica, era física, peró la por a l 'ail lament pot ser 

igualment comparat. Com també les solucions a les quals arribaren. 

Solucionat, en part, el problema de comunicació entre els socis per mitja de la 

publicació, la distancia no havia de ser impediment per a celebrar en companyonia la 

pertinenca a l 'associació. Conscient de la necessitat de consolidar un grup emergent, 

l 'equip directiu organitza el primer banquet de socis l 'any 1955. Amb aquest 

esdeveniment desitgen que els Cadets es trobin per desenvolupar els lligams d'amistat i 

fraternitat iniciats a la publicació. L'excusa, la celebració de la primera junta general de 

socis. Les dificultats evidents per als socis illencs i l 'organització de les comunicacions 

franceses, feren que el lloc elegit per celebrar-se fos París, lloc de naixement de 

l 'associació i residéncia de les principals autoritats espanyols a Franca. 

Es decidí celebrar-ho el 

diumenge 20 de marc de 

1955, quinze mesos després 

Figura 16: Fotografía del primer banquet de Cadets 

en els Salons Vianey, fou 

servit per M. Fourcade. 

Aquesta iniciativa estava 

l 'associació. Es va celebrar 

anunciada des del nombre de 

desembre de 1955, amb un 

de la fundació de 

apareixen en la publicació mostraven el bon ambient que es va viure. [fig. 16] 

El banquet va está presidit per una taula d'honor. Estava composta pel President de 

l 'associació, Pierre Colom; el vicepresident, Francisco Vich; el secretari general, Jean 
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París-Baleares, n. 16, maig 1955 

Coll; el Cónsol General d 'Espagne a París M. German Baraibar i el President del 

Comité Franc-Espanyol M. Charles Pichón. En un principi havia d'assistir 

l 'Ambaixador Espanyol a París, M. El comte Casas Rojas, tal com anunciava París-

Baleares al nombre de Gener de 1956, pero no va poder assistir i en el va representar el 

Cónsol General d 'Espanya a París, M. German Baraibar. 

Les bones relacions de l 'associació amb les autoritats espanyoles franquistes a París es 

podien explicar per diferents raons. Hi havia membres destacats de l 'Oficina de Turisme 

Espanyol a París, com el seu director Matias Mut Oliver. Per aquest motiu no era 

estrany que hi hagués vinculacions entre els membres fundadors i les autoritats 

espanyoles a Franca. També l ' interés per part del régim franquista de fomentar les 

relacions dels emigrants amb Espanya, dins la idea del retorn, feia que qualsevol acte 

més o manco oficial dels emigrants espanyols fora de les seves fronteres, sempre i quan 

no tinguessin un carácter polític antifranquista, fos recolzat activament pel régim. Des 

de les pagines de la publicació, en els anuncis publicitaris del banquet es deixava 

constáncia del fet de l 'assisténcia de representats de l 'ambaixada, la qual cosa li donava 

un carácter de major relleváncia a la reunió. 

Un total de cent trenta balears varen assistir a aquesta celebració. N o tan sols assistiren 

els residents a París, sinó també de Reims, Chalons-sur-Marne, Laon, Marseille, Etaples 

i Dreux. Tant per les referéncies en la publicació com per les fotografíes, el clima fou 

d 'una gran cordialitat i amistat. Molts dels cent trenta balears assistents no es coneixien, 

pero hi hagué emotius retrobaments de vint, trenta i fins i tot quaranta anys. Aquests 

encontres entre membres de l 'associació varen ser molt comentats en els següents 

números de la publicació, complint-se un dels objectius de l 'associació, trobar a Franca 

als amics i familiars perduts. Va resultar un banquet molt emotiu, com si fos la reunió 

d 'una gran família que feia molt d 'anys que no es reunien. 

Com no podia faltar, a l 'hora del champagne, es varen realitzar discursos, reproduits a 
72 

la publicació íntegrament . L 'ac te s 'acompanyá amb un recital de poesies i glosses, 

posteriorment publicades, on l 'enyoranca i l ' amor cap a la roqueta foren l 'eix de la 

vetllada. Després, un recital de cancons populars i interpretacions musicals, espectacle 
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París-Baleares, n. 18, juliol-agost 1955 
París-Baleares, n. 17, juny 1955 

digne del més alt nivell ofert pels mateixos membres. N o faltaren tampoc demostracions 

de balls mallorquins, sent la Jota mallorquina i el Parado de Valldemosa els més 

73 
aplaudits. Sense cap mena de dubte, fou una jornada inoblidable per tots . 

Les autoritats franquistes participaren activament, amb paraules d 'admiració cap a 

l 'associació. M. Germain Baraibar, Cónsol General d 'Espanya, va representar 

l 'ambaixador, el qual a l 'últ im moment va excusar la seva assisténcia. En el seu discurs, 

felicita a l 'associació amb les següents paraules: "vuestra Entidad prestigia com su 

aportación regional el esfuerzo de cuantos españoles residimos en Francia para 

corresponder a su hospitalidad y estrechar los vínculos que unen a nuestras dos 

Naciones Hermanas74". A la intervenció del President del Comité Franc-Espanyol, 

Charles Pichon, es remarcá la intenció de continuar donant servei des del seu 

departament a l 'associació. Ajudarien en els viatges cap a les Illes dels residents balears 

francesos. Pero també expressá la seva intenció de fomentar el turisme francés dirigit a 

les Illes i a Espanya en general. I els recordava qué, com membres actius de la societat 

francesa com eren tots, tenien el deure de promocionar i donar a conéixer les illes als 

seus veins i així fomentar aquestes relacions. Aquestes paraules seran profétiques pel 

decurs de la línia editorial de la publicació. 

Francisco Vich, nou vicepresident de l 'associació, argumentava que sense el treball del 

president P. Colom i els dos vicepresidents Gelabert i Casasnovas, el seu treball 

administratiu, el seu esforc per trobar les direccions dels residents a Franca de balears... 

no hagués estat possible aquesta associació. Així compte que engrescat per aquestes 

persones i el seu treball, ell mateix, que no coneixia a P. Colom, es va adherir i es va 

posar a la seva disposició pel projecte. Curiós que aquestes paraules les oblidará 

posteriorment. 

El discurs de Jean Coll , Secretari General, remarcava l 'objectiu de donar a conéixer les 

Balears entre els socis, en especial a les noves generacions que no han tingut la sort de 

conéixer-les en profunditat, j a sigui els seus paratges naturals, els seus menjars o els 
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seus costums. D'aquesta manera la seva intervenció estaria dins el discurs general de 

l 'associació. 

Aquest primer banquet va tenir una forta influéncia dins el grup de l 'associació. Molts 

dels associats no es coneixen, molts d'altres es coneixien, pero feia molt de temps que 

no es tenien notícies un dels altres. I aquesta trobada fou un important suport a la feina i 

la labor de l 'associació. En les págines de la publicació trobem referéncies dels socis al 

banquet, donant la seva propia impressió del que varen viure durant aquell dinar. 

Emoció, enyoranca, felicitat del retrobament, tornar a trobar lligams amb la seva terra i 

la seva gent... Moltes foren les emocions que un simple banquet va despertar en tot 

aquell grup de mallorquins que estaven tan lluny pero se sentien tant a prop de ca seva. 

En aquest banquet també es va reflexionar sobre l 'associació i la seva organització. 

L 'éxi t de participació provocava necessáriament canvis en l 'estructura organitzativa. 

L 'equip directiu es va comprometre a convocar una nova assemblea general, on pogués 

participar la major quantitat de socis possibles. Era necessari formar una nova junta 

directiva, la qual havia de créixer en proporció al nombre de socis, tal com s'establia en 

els estatuts. Aquests remarcaven el procés democrátic d 'aquesta elecció, a més de 

disposar que en aquestes assemblees s 'informés de les activitats realitzades, es 

presentaven els comptes, confirmaven els membres de la junta directiva i plantejaven 

les noves estratégies per a l 'associació, les quals, plausiblement, modificaven la línia 

editorial de la publicació. 

Els cárrecs directius eren d'elecció anual, peró tal com es desprén de les dades de la 

publicació, no hi havia massa discrepáncia la renovació dels mateixos, produint-se pocs 

canvis d 'uns anys a uns altres. Els cárrecs directius, sense cap retribució, solien 

continuar de manera indefinida. Les baixes solien ser causades per malaltia, edat o 

defunció. El president era la figura més important de l 'associació, peró no estava al 

cárrec de l 'edició de la publicació, responsabilitat del secretari general. Aquest i el 

tresorer eren els encarregats finals de fer que la publicació arribes als socis cada mes. 

Un fet a destacar davant d 'aquesta ampliació de membres de l 'equip directiu, fou el 

paper dels socis illencs. Des de 1956 es crea la figura de delegat general a les Illes, el 

qual s 'encarregará de coordinar als col-laboradors illencs i persona de contacte amb les 
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autoritats. N o pareix necessari aquesta figura en altres indrets, haguda conta de la 

testimonial presencia de Cadets en altres pai'sos. 

Figura 17: Distribució per pai'sos dels Cadets 

País Membres 

Franca 525 

Espanya 171 

Canadá 2 
Algéria 16 

Bélgica 4 

Marroc 2 

Franca 

Espanya 

Canadá 

Algéria 

Bélgica 

Segons el llistat de membres de l 'associació que hem elaborat d 'aquesta etapa, hi ha 525 

membres a Franca, 171 a Espanya, 2 a Canadá, 16 a Algéria, 4 a Bélgica, 2 a Marroc i 1 
75 

a Dakar [fig. 17]. Podem observar com la preséncia balear encara era menor a la 

francesa. Aquests nombres canviaran al llarg dels anys, j a que un dels nous objectius 

d'aquesta etapa será ampliar aquest nombre. En juny de 1 9 5 5 7 6 , segurament encoratjat 

per l 'éxit de la reunió, J.C. Rullan planteja nous objectius. Juny era el mes en el qual 

comencen les vacances dels escolars, i moltes són les persones que van de vacances a 

les Illes. Per aquest motiu demanda als socis que, en primer lloc, col-laborin amb textos 

sobre les illes, les seves impressions, les seves idees. I, per una altra banda, qué 

divulguin la publicació a les illes, que xerrin als vei'nats, als amics, als familiars. Vol 

que hi hagi més gent que conegui la publicació i així augmentar per una banda el 

col-lectiu, per por altra banda augmentar el nombre de notícies, de col-laboradors ubicat 

a bandes que encara no tenen i així millorar tant la comunicació com les notícies que a 

Franca es tenen de les illes. 

Pero d 'aquesta reunió també ressorgeix l 'objectiu de trobar a més possibles Cadets 

residents a Franca, per la qual cosa es demana col-laboració als presents, demanant-les 

que envii'n les seves investigacions al Secretari General, el qual intentaría contactar amb 

ells, informar-les i convidar-les a formar part de la mateixa. 

Veure annex, Gráfic 16: Distribució per pai'sos membres 1955-1965 
Paris-Baleares, n. 17, juny 1955 
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Moltes noves línies d'actuació sorgiren d 'aquesta reunió, com la ferma proposta de 

continuar fomentant les relacions interpersonals, emplacant als socis a celebrar banquets 

regionals més sovint, els quals logísticament eren més viables que els celebrats per a 

l 'assemblea general anual. El primer de tots té lloc a Rouen, on hi havia establerta una 

colonia forca important de mallorquins. Promogut per aquell moment corresponsal del 

París-Baleares Gabriel Simó, el qual tindrá un paper destacat en el decurs de 

l 'associació, j a que va arribar a President de la mateixa, va tenir lloc el 25 de juliol de 

1955. Com a representant de l 'equip directiu va anar Francisco Vich, vicepresident de 

l 'associació. Com a la majoria d 'aquestes reunions es varen dir unes paraules pels 

membres del Comité directiu, els organitzadors, un recital de poesia i després cancons i 

balls populars. 

A l 'any 1956 va tenir lloc dos fets importants per l 'associació: la segona assemblea 

general, seguida del segon gran banquet de l 'associació. El dia elegit fou el 26 de febrer 

de 1956, al saló de banquets Salle des Sociétes 

Savantes[fig. 18]. A l 'anunci del mateix publicat 

el mateix mes de febrer és remarcava la preséncia 

de M. Pierre Metayer, diputat per la regió de 

Seine, a més de secretari de l 'estat de la funció 

pública. Aquesta preséncia demostra la bona 

acceptació de l 'associació entre les autoritats 

Figura 18: Anunci segon banquet dels 
Cadets 

2' BANQUET ANNUEL 
Dftt 

CADETS DE MAJORQUE 
U » t ro , * M - H s— S - » — 5 — 

g „ , B r t . . . . „ , ! , . d u « . »rirtllq«. " m 

J O R D I C O L L 

I I . . i. kic.Mi» H l — « * • - . — » — * — • . - * • « • I * * * " ' 

* H C H T&.-W. 

competents. 

7 7 

Més nombrosa que l 'anterior, no hi ha constáncia de canvis en l 'equip directiu , pero si 

d 'una ampliació de la junta directiva, necessária per a donar veu al nombre creixent de 

socis de ple vot. Les dificultats organitzatives provocará que es realitzés quasi setze 
78 

mesos després de la primera . Els nous membres seran Gabriel Simó, de Rouen i 

De l'assemblea de 1956 no apareixen els membres de la junta, pero de la de 1955 foren: President, 
Pierre Colom; Vicepresidents, Pierre Casanovas, Raphael Ferrer (Reims), Llorenc Gelabert, Barthélémy 
Llovera, Mathias Mut, Francisco Vich (Reims); secretari general, Jean Coll; secretari adjunt, Josette Coll; 
tresorer, Gaétan Ferrer; Vocals, Marguerite Casanovas, Jean Arbona, Jacques Capo, Barhélemy Coll, 
Antoine Gamundi (Bordeaux), Jean Matheu (Troyes), José Vicens; Comisari de comptes, Jean Perelló i 
Antoine Pomar. (Els vocals no ha sofert canvis de l'última junta, per tant son els fundadors). 

7 8 París-Baleares, n. 26, abril 1956 



Capítol 7. Els primers anys 215 

Uns 1.200 euros actuals si realitzem la conversió de 12,22 fr per euro 

Gabriel Martí, de Lyon, tot dos incorporats com vicepresidents; Michel Alcover, de Le 

Havre i Mateo Alemany, de Lyon seran nomenats vocals. 

Presentats els comptes de l 'associació, aquests eren sanejades: 648.535 francs 

d'ingressos, 574.176 francs de despeses, romandran 74.359 francs a caixa. Aquests, 

juntament als 30.056 fr. de l 'exercici anterior, reportava un saldo positiu de 104.415 
7 9 

f rancs 7 9 . Es felicitaren pel bon estat de la mateixa, peró recorden que el retard en el 

pagament de les cotitzacions dels socis suposava un greu problema per a la tasca del 

tresorer, motiu pel qual demanen puntualitat. 

El nou equip directiu proposá un objectiu prioritari, augmentar les notícies de les Illes, 

en consonáncia a l ' interés mostrat pels socis francesos. Per realitzar-lo, era necessari 

cercar més col-laboradors, necessari per ampliar les seccions de Crónica. Era considerat 

imprescindible obtenir notícies de totes les localitats de les Illes, j a que molts dels socis 

no podien accedir a les novetats de les seves localitats d'origen. Per aquest motiu, es 

demanava ajuda als Cadets, els quals havien de cercar amics o familiars que volguessin 

convertint-se en col-laboradors de la publicació. Apareix així aquesta nova figura, una 

persona resident a les Illes, la qual no necessáriament ha d'estar vinculada a 

l 'emigració. El seu propósit era realitzar tasques de selecció i redacció de notícies 

locals, estretes dels principals diaris illencs. L'objectiu fou ampliar informacions, no 

socis residents a les Illes. 

La representativitat de l 'associació en els actes privats dels Cadets era important. Motiu 

pel qual decideixen donar potestat al tresorer per, sempre que sigui necessari, pugui 

enviar una corona de flors als membres que hagin transit, valorada en 5.000 francs, amb 

la inscripció "Les Cadets de Majorque pa leur Compatriote. Regrets" Será el 

corresponsal de cada localitat l 'encarregat, enviant la factura a la seu social. Curiosa 

anotació feta a la publicació, per la qual era necessari estar al dia de les cotitzacions per 

rebre tal honor. Aquestes es varen revisar, augmentant-se les mateixes per cobrir 

despeses: Membre ordinari 500 fr.; Membre d 'honor 1000 fr.; donant 2000 fr.; 

benefactor 3000 fr; Mecenes 5000 fr. Totes les decisions son preses per unanimitat. 
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Com ja hem senyalat, l 'assisténcia fou major que en el primer, amb preséncia de Cadets 

residents a París, de Reims, d'Etaples, de le Havre, de Rouen, Lyon i de Chaumont. El 

menú no fou típic mallorquí, més proper a la millor tradició gastronómica francesa. 

Aquest fet fou criticat pels socis, j a que devien considerar que aquesta fita hauria de 

tenir un major carácter illenc. Aixó es prendrá nota per part dels organitzadors, ja que el 

tercer banquet, un any després, tindrá un menú ple de productes balears. 

Arran d 'aquest segon banquet i de les decisions preses, J.C. Rullan, publica Avecla 
80 

Collaboration de Tous... , en el qual remarcava la felicitat i el bon nombre de bones 

intencions que s 'havien forjat en aquest ambient festiu. Remarcava la importáncia de la 

col-laboració entre els Cadets a Franca i creu que j a era hora que els incréduls comencin 

a veure l 'associació com el lligam que faltava, necessari per a continuar les tradicions i 

els costums a Franca, per poder compartir-lo, trobant així un racó de les Illes a Franca. 

També aprofita per felicitar la fidelitat dels socis i subscriptors, aprofitant per demanar 

una major participació dels negocis mallorquins, adquirint espais publicitaris a la 

publicació. I, sobretot, continuar amb la tasca difusora, j a que encara hi ha molts de 

mallorquins que no coneixen l 'associació a Franca, peró també a les illes. La recerca de 

col-laboradors als pobles de les Illes era fonamental per omplir la publicació, 

aconseguint informacions fidels d 'aquestes, tan difícils de trobar pels socis francesos. 

Assemblees generals i banquets, activitats que demostren la bona salut de l 'associació. 

Són la constatació de l 'expansió de l 'associació per una banda, peró també la 

culminació d 'un dels objectius de l 'associació, aconseguir crear llacos vertaders entre 

els emigrants illencs a Franca. 

La darrera gran fita de l 'associació durant aquesta etapa fou la primera reunió dels 

Cadets de Majorque a les Illes, celebrada el catorze de setembre de 1958 a Palma, a 
8 1 

l 'Hotel Pacíf ico. 8 1 Assistiren com a membres del comité director el nou president 

Francisco Vich, el vicepresident Gabriel Simó (casualment tot dos de s 'Arracó) i el 

delegat a Palma Juan Bonnin, nomenat poc abans. Com a autoritats locals varen assistir 

Paris-Baleares, n. 27, maig 1956. 
París-Baleares, n. 53, octubre 1958. 
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el batle de s 'Arracó Bartolomé Bosch, el comissari en cap d'aeroports i fronteres, Sr. 

Valls i el cap de la policia municipal el Sr. Bover. 

Hi hagué representants de distints diaris palmesans i la presència de Ràdio Mallorca, 

conseqüència d 'a ixò aquest primer banquet va una important ressonància en els mitjans 

de comunicació locals, els quals publicaren una entrevista al president de l 'associació 

Francisco Vich al Diario de Mallorca. També en el diari Baleares i el setmanari Sóller 

varen incloure la notícia d 'aquesta reunió en les seves pàgines, tal com ens informa la 

mateixa publicació. 

La presència d 'aquestes autoritats i mitjans de comunicació propicià que en els 

discursos, tant Francisco Vich com Gabriel Simó insistiren en les bondats d 'aquesta 

associació pels interessos mallorquins a França. Cridaven també a fomentar més encara 

aquesta relació, la qual defensava els comercials i econòmics mallorquins, deixant de 

banda antigues rancúnies i petites enveges. Era necessari mantenir viu l 'esperit 

mallorquí i balear, tenir present la ciutat o el poble que varen deixar a la seva joventut a 

França, mantenint els costums, la llengua i la manera d'ésser. 

Així, Gabriel Simó diu en el seu discurs expressà: 

La sociedad de "Les Cadets de Majorque" fué creada para forja la 
unión de todos los originarios y descendientes de las Baleares, 
residentes en Francia, a fin de asegurar mejor la defensa de sus 
intereses morales y materiales. La ayuda material consiste, ademàs de 
la que permite el estado económico de nuestra caja, en favorecer la 
obtención de las tarjetas de Trabajo y de Comercio, como también el 
hecho de asegurarles la defensa de sus intereses, mejor que podrían 
hacerlo ellos mismos. Es decir, que podemos facilitar al obrero y al 
comerciante residentes en Francia, un sin fin de facilidades a su 
disposición en nuestra sede Social. 

La unión de nuestros compatriotas es una necesidad absoluta, esto 
que todos juntos no seremos nunca demasiados para defender nuestro 
derecho a la vida, nuestros intereses, frente a los creados por las 
grandes sociedades que, para mantener su opulencia, tienen 
forzosamente que aplastar al artesano y al comerciante libre. Esa 
unión, es mucho màs difícil de lo que se cree generalmente, puesto 
que, para integrar en una sola y única sociedad a todos los Baleàricos, 
hemos de aplanar los rencores familiares y las competencias 
comerciales que dividen a muchos de nuestros compatriotas. Es una 
obra de mucha paciencia, que llevamos a cabo con tenacidad y con el 
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máximo de clarividencia. La ayuda moral es, de mucho, la más 
importante. 

Consiste en mantener nuestras costumbres, nuestra lengua y nuestro 
folklore, en el lugar que les pertenece; creando en todas las ciudades 
dondello es posible grupos de jóvenes que mantengan vivo el recuerdo 
de estas bellas islas, organizando bailes, excursiones, comidas de 
compañerismo, etc... a fin de que nuestros descendientes, aunque 
vivan lejos de esta tierra, por necesidad o por conveniencia, conserven 
la nostalgia de esta preciosa cuna y sigan hablando nuestra lengua 
mallorquina pues nos pesaría en extremo que nuestros hijos olvidaran 
la patria de sus padres, cuando de todas partes del mundo, los que 
vienen a visitarla, a quererla y a veces a quedarse en ella para siempre, 
son de cada día más numerosos. 8 2 

La implicació del poble de s 'Arracó en l 'associació era molt significativa. La labor del 

seu president, arraconer, Francisco Vich, i del Vicepresident Gabriel Simó foren també 

molt importants, mostrant un sentiment molt especial d 'aquest poble envers la 

publicació. 

7.8. Iniciatives lúdiques i culturals de l'associació. 

Del punt anterior hem apuntat les iniciatives aparegudes arran la celebració de les 

primeres assemblees i banquets. Una d'elles era l 'organització d'altres reunions, pero de 

carácter més local, entre els socis de departaments més propers. Pero també apareixerá 

el bressol per activitats més educatives, com tallers per aprendre a brodar, balls 

populars, cuina... Aquests reforcarien l 'objectiu de donar a conéixer la cultura popular 

entre els joves, a més de facilitar el goig als majors, seguint les petjades del que j a havia 

de l 'associació, el qual havia organitzat 

El primer gran esdeveniment organitzat 

per l 'associació fou l 'actuació del grup 

folkloric Brot de Taronger [fig. 19]. 

Aquesta actuació va ser molt ben rebuda 

pels primers socis de l 'associació, la 

majoria de París, que varen poder assistir a 

fet l 'equip directiu durant el primer any 

vetllades amb grups folklorics mallorquins. 

Figura 19: Anunci actuació Brot de Taronge 

M, n— ajoT W E P L E R ü ""• CUCK* 

JEUDI 28 JANVIER, • 21 heures 

US M i m u i t i II OANSÍS MAXXOjt*} 

BROT de TARONGER 
de SÓLLER 

París-Baleares, n. 84, octobre 1961 
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París-Baleares, n. 3, marc 1954 
París-Baleares, n. 6, juny 1954 
París-Baleares, n. 19, setembre 1955 
Referéncies als números 19, 40, 27 i 33 entre d'altres 
En el París-Baleares, n. 39, juny 1957, es promociona una mostra de pintura mallorquina a París 

aquesta actuació. El mitjá de comunicació fou el París-Baleares, encara que si pensem 

que el seu primer nombre fou de gener de 1954, era logic que la difusió d 'aquest acte 

estigués limitat als socis fundadors, les seves famílies i els residents parisencs, encara 
83 

que hi ha notícies de l 'assisténcia de Cadets residents a Reims , els quals s 'havien 

desplacat a veure aquest espectacle. També assistí l 'ambaixador d 'Espanya a Franca, 

demostrant-se una vegada més les bones relacions de l 'associació amb les autoritats 

espanyoles. 

Aquest éxit va animar a realitzar més activitats, com la visualització d 'un documental 
84 

sobre les diferents illes, en clau turística celebrada en la biblioteca espanyola de París . 

Aquest fet reforca la hipotesi de l 'existéncia de relacions entre l 'associació mallorquina 

i d'altres, especialment a París. Aquest documental fou un éxit, amb public jove 

descendent de les illes, amb molta curiositat per conéixer un poc millor els seus orígens; 

pero també un altre tipus de públic que desitjaven conéixer millor les nostres illes. El fet 

de ser un documental de propaganda turística, de les Illes i Espanya, reafirma també les 

relacions existents entre l 'associació i l 'Oficina de Turisme Espanyola de París. 

Hi ha més exemples d'aquests tipus d'activitats durant aquesta primera etapa, sobretot 

organitzats després de les vacances d'estiu. S'organitzaven trobades per a ballar i 
85 

mostrar els balls , una vegada al mes fins a maig de 1956. Hi existia relacions amb 

grups catalans, concretament amb el grup Renaissance de la Sardane, al Rouss i l lon 8 6 , 

amb els quals s 'organitzaren tallers de sardanes i balls de bot. 

Els nous llacos creats fomenten altre tipus d'activitats culturals, com exposicions de 

pintura amb temática Balear. Una fou la realitzada per Seevagen, de paisatges i marines 

de Mallorca i de flors de les Illes Balears, a París del 8 de desembre fins al 7 de gener, 
87 

patrocinat per l 'oficina de turisme espanyol. I no será l'únic . 
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París-Baleares n. 39, juny 1957 

Al llarg de l 'any 1957 també hi apareixeran anuncis d 'excursions pels Cadets, j a sigui 

caminant, en auto o scooter. Aquestes excursions tenen després resso en diferents 

articles curts, normalment dins la secció Crónica de Franga, on s 'enumeren els llocs 

visitats, els participants i les activitats dutes a terme durant l 'excursió. Fins i tot alguns 

d'aquests articles es felicitaren de la bona acollida d'aquestes excursions entre els joves 

Cadets, els quals: "estan encantáis de conéixer altres joves amb els quals poder 
8 8 

compartir la cultura dels seus pares" . 

Per tant, aquestes activitats d'esbarjo varen contribuir a aconseguir dos més dels 

objectius de l 'associació. Per una banda, la difusió del folklore i tradicions de les illes 

entre els socis, tants entre els més majors com entre els més joves. Pero també 

aconseguir que els joves es coneguessin, en un intent per fomentar les relacions entre 

ells, i per qué no dir-ho, els matrimonis. Ja havien explicat anteriorment que el fet dels 

matrimonis entre mallorquins i francesos els preocupava molt, j a que temien la pérdua 

de "les bons costums". L 'éxi t fou relatiu. Hi hagué matrimonis forjats en aquestes 

activitats, pero també continuaren els matrimonis mixts, tal com observarem en les 

notícies que aniran sorgint en les croniques socials de la publicació en anys posteriors. 

7.9. Desacords dins l'associació 

Els primers banquets, assemblees generals multitudináries i amb renovació total dels 

cárrecs, excursions, exposicions, activitats lúdiques... L'associació Les Cadets de 

Majorque inicien en aquest període (1955-1958) una fase expansiva, on comencen a 

posar-se les bases per a convertir-se en una plataforma de trobada innocent i sense 

mácula dels emigrants balears a Franca, on les discrepáncies, rancúnies o problemes 

anteriors entre ells desapareixien després d 'un parell de dinars. 

N o podem pensar aixo. L'associació aconsegueix un clima d'amistat i concordia entre 

els seus socis, pero no tots els emigrants hi participen dins l 'associació. Aquests es 

significaren en fets com el cas del Teléfon a s 'Arracó, on apareixen queixes sobre 

arraconers que no han volgut sabre res del moviment pro-teléfon. Constantment des de 

les págines de la publicació es fan crides als mallorquins (i després als balears) residents 
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N o hi ha realment referéncies directes als malestars interns a la publicació. Si de cas una 

carta publicada durant el primer any d 'un escéptic que no creia possible la unió dels 
89 

mallorquins baix les directrius d'amistat, fraternitat i igualtat . Va escriure a la 

publicació advertint que aquesta tasca que intentava dur a terme l 'associació no tindria 

futur, que els problemes comercials entre els mallorquins eren gaire antics per intentar 

resoldre 's amb una associació i una simple publ icació 9 0 . Els seus vaticinis respecte al 

futur de l 'associació varen ésser bastant equivocats, j a que aquesta va tenir una vida 

molt llarga. Pero sí que ens posa sobre la pista d 'aquestes desavinences entre els 

emigrants que no es varen terminar de resoldre. 

J.C. Rullan realitza unes interessants aportacions al tema en el seu article Réflexions 

suro notre premier banquet91. Com a membre de l 'equip directiu manifesta que la 

resposta per part dels Cadets fou molt important, pero encara falta més suport, per 

aconseguir que l 'associació funcionés com ells anhelaven. Pero encara a faltar alguns, 

els banquets compleixen amb escreix els objectius de l 'associació: "créer cette grande 

amitié franternell entre tous les originaries et descendants des Baleares". Pareix que 

amb aquestes paraules vol tancar les boques dels que havien comentat que aquesta 

empresa mai tindria futur. 

I per qué esmenta, al cap de poc de la creació de l 'associació, la necessitat d 'un suport 

final? Clarament es refereix a la falta de sintonia entre els emigrants residents al país 

gal. Com a qualsevol gran família, no tot podia ser amistat i fraternitat. I les relacions 

dels emigrants entre ells mateixos no havien estat sempre cordials. Hi havia grans 

amistats entre els emigrants, pero també grans discrepáncies. Quina eren les causes 

d'aquestes discrepáncies? Básicament rivalitats comercials, encara que no podem 

París-Baleares, n. 4, abril 1954 
Paris-Baleares n.10, novembre 1954 
París-Baleares n. 16, 1955 

a Franca per unir-se a l 'associació i fer de la publicació un lloc de trobada entre ells. 

Pero ni s 'uniran tots els emigrants (aixo seria quasi una utopia), ni tots els socis veuran 

els moviments de l 'equip directiu positivament. 
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descartar antigues rancúnies familiars, tant freqüents com de vegades infantils pel seu 

origen. 

Però també podríem arriscar-nos a senyalar qüestions polítiques. Ja hem senyalat que 

dins el context del naixement de la publicació, s'establiren dos tipus d'associacions, les 

amistoses i les polítiques. Fou inevitable pensar que un bon grapat de mallorquins 

havien arribat a França després de la Guerra Civil, i estaven implicats en els moviments 

polítics antifranquistes. N o era l 'objectiu d 'aquesta tesi realitzar una anàlisi de la 

situació d'aquestes persones. Però era justificable pensar que algunes de les crítiques 

que rep l 'associació fos per motius polítics, criticant la seva relació amb l 'administració 

franquista. Però, com j a hem mencionat, no disposem de dades per aventurar-nos més 

en aquest punt. 

El motiu abans esmentat no pren rellevància al llarg de lectura de la publicació. Un fet 

que ens ha sorprès ha estat l 'anomenat pacte de cavallers existent entre els mallorquins 

des d 'abans de 1914: no obrir un negoci igual en una localitat on j a existia un obert per 

un balear. Aquest impedia 

que es fessin la 

competència. Però 

l 'augment de l 'emigració, 

l 'ampliació de les xarxes 

migratòries, la pèrdua de 

contacte entre ells... moltes 

raons poden explicar la 

ruptura d 'aquest pacte 

després de la Primera 

92 

Guerra Mundial , motiu 

plausible per les rancúnies i 

desavinences entre molts de 

mallorquins, el qual 

explicaria el fet que molts 

no s'adherissin mai a l 'associació. 
9 2 Cardell Calafat, M. B. (1999). Mi libro. Del valle de los naranjos al de los manzanos. Palma: E JJ. 
Partner 
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J . C . R U U . A N . 
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Podríem pensar que aquest també fou el motiu de la no creació d 'una associació més 

primerenca, a l 'estil de les fundades a la primera meitat del segle X X a América del 

Sud. Pero no será fins mitjans segles que apareixerá aquesta associació a Franca, la qual 

si bé té una molt bona acollida, també presentava detractors. 

Com una de les premisses de l 'associació era la igualtat, la mateixa revista es fa resso 

d'algunes cartes dirigides a la mateixa que posaven en dubte la validesa d 'aquest 

93 
projecte. Un exemple fou l 'article A ceus qui nos ount entendu [fig. 2 0 ] . 

En aquest article considerava que eren pocs els que no els havien entes, que encara els 

observen amb suspicacia, pero de cada vegada menys. I per aixo es felicita a si mateix 

com a membre, primer de l 'associació i després com a mallorquí. Considera que la seva 

feina, junt amb la d'altres companys, havia aconseguit crear una associació capac de 

reunir a gent diversa, a comerciants que podien tenir 

antigues rancúnies, i reunir-les en moments d'esbarjo, 

de fraternitat, tot molt emmarcat dins els ideals 

francesos. 

Figura 21: Article Sin Intención 

de Polémica 

SIN INTENCIÓN 
POLÉMICA 

Mallorquines i¡. Todos unidos 
« R i v a l i t e s c o m m e r c i a l e s . p e 

t i t a d c s a c c o r d s q u i e n f a l t . n«-
prof t t c t i t h p e r s o n n e c t d o n t t o u t 
l e m o n d e p a t i t . » 

L-C O D M I T Í D l R E C T E U * . 

« E l l e f a i t a i m e r a u x u n s e t 
a u x a u i r r s . E l l e p e r m e t a u r t o u t . 
a d e s h o a i m i i e t a d e s f e m m e s 
d e b o n n e v o l o n t e d e m l e u x s ' c s -
t i m e r . Q u a n t á m o l . j ' a l p u a p -
p r é c t e r 1 ' a m a b i l i t é . Je d i r a l l a 
ffentillcr.se d e s M a j o r q u i n s . » 
A l l o c u t i o n d e M. P i e r r e Ml.i A Y L R . 
S e c r e t a i r e d ' E t a t a l a F o n c t i o n 
P u b l i q u e . — « P a r i s - B a l é a r c s » 

(Mars 19S6) 

« D e c r e e r e n t r e t o u s n o s c o m ¬ 
p a t r i ó l e s u n e v é n t a b l e f a m i l l e 
o ü r e g n e n t d e s s o l i d e s l i e n s f r a -
t e r n e l s . » 
« L e R e l a i s B a l e a r * J . C . R C L L A N 
« P a r l s - B a l é a r e * » — rVuin 1956) 

m A u s s l b i e n s i l e b o n h e u r n e 
s e r a J a m á i s d a n s l ' a b o l l t t o n t o 
t a l e d e t o u t e s n o s m i s é r e s n e 
p e n s e z - v o u s p a s q u ' i l p e u t s e 
t r o u v e r d a n s l ' u n i o n . d a n s 
r a m i t i é . d a n s l a f r a t c r n i U * d e s 
h o m m e s » 
J , -C . R U L L A N < P a r í s - B a l e a r e s » 

fjanvter 7 9 5 6 ; 

« O e r i e s n o u s n ' é t i o n s p a s i n -
d i n V r c n t * l o r s q u e n o u s n o u s r e n -
c o n t r t o n s . m a i s d e p u i s q u e n o u s 
Eom.ncs d e s c C a d e t s s c ' e s t 
a u t r e c h o s e . » 

O a b n e l B O M N I N . M o n t l u c o n . 
« P a r í s - B a l e a r e s » (Octobre i9S6) 

^ ^ D . V el cruzamiento d e o p i n i o n e s . 
*e habré ef camino d e la nnus-

% tad. y ella e s ptaustote e n todo 
lo tfue sc haga e n pro de la 

uni '<n . p u e s a tolos n o s aguarda un 
com un destino. 

Hi ha més publicacions sobre aquesta qüestió, com 

reflecteix l 'article publicat [fig. 21] per Pedro Alemany 

"britlo". En aquest no tan sols reprodueix opinions 

publicades, referent a discrepáncies entre els socis, sinó 

també opina sobre les mateixes. Pero les seves paraules 

són obscures, j a que contenen moltes referéncies 

subtils, les quals fugen per falta de contextualització. 

Amb aquest article, l 'autor no tan sols cerca dins les 

fulles de la publicació referéncies a aquest conflicte, 

sinó que intenta donar, d 'una manera quasi paternalista, 

arguments per explicar als dissidents, als que no 

comparteixen l 'ideal de l 'associació, que estan 

' París-Baleares n. 7, setembre 1954, firmat per J.C. Rullán 

http://ffentillcr.se
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7.10. Relacions entre la Voz de s'Arracó, París-Baleares i Venecuela 

Pedro Alemany "Britlo", arraconer de pro, era un home molt conegut en el seu pob le 9 5 . 

Anima inquieta, desavinences amb la seva dona a Franca l 'empenyeren a abandonar el 

país. Decidí provar fortuna molt més lluny de la "relativa" seguretat de les terres 

franceses, abandonant-la a principis dels anys cinquanta, dirigit a Venecuela, A mitjans 

els anys vint partí cap a Venecuela, elegit per altres emigrants mallorquins abans que 

ell. 

La relació de Pedro Alemany Britlo amb la publicació esdevé per la seva germana, la 

qual era la dona de Gabriel S i m ó 9 6 , membre molt actiu en els anys posteriors. 

Segurament en una de tantes cartes que els germans s'escrivien, s'adjuntá un París-

Baleares. I Les Cadets de Mallorca havien arribat a América del Sud, convertint-se en 

l'única, fins ara coneguda, associació d 'emigrants balears amb socis a tres continents. La 

preséncia a América será anecdótica, pero hi haurá altres socis residents a Nova York, 

Canadá... en moments puntuals. 

Pedro Alemany i el seu cunyat, Gabriel Simó, havien nascut al poble de s 'Arracó, pero 

la difícil situació economica els obligá a emigrar a Franca, com quasi tots els joves de 

9 4 París-Baleares, n. 36, marc de 1957. 
9 5 Testimoni de Miquel Ferragut, abril 2014 
9 6 Aquesta relació s'estudia amb major profunditat en el capítol 10 

equivocats. Els seus arguments mostren un interés per a cercar la reconciliació dels no 

conformes, dels enfrontats, en el concepte d'identitat, una identitat que té no tan sols 

com a comú denominador la terra d'origen, sinó unes suposades virtuts i 

característiques psicologiques comunes als membres d 'aquesta identitat. Així, en nom 

d'aquesta identitat comuna, d 'aquestes virtuts que suposadament tots comparteixen, 

demana la fraternitat entre tots els que estan en aquesta mateixa situació, sense 

discrepáncies ni suspicácies 9 4 . 

I era curiós qui subscriu la carta, l 'únic emigrant que no viu a ni a Franca ni a Balears, 

j a que Marroc i Algéria encara estan políticament vinculats a Franca, pero Venecuela 

no. 
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l 'época, en la década dels anys vint del segle passat. Com ja hem explicat anteriorment, 

el municipi d 'Andratx substituirá en aquesta década a l 'onada de sollerics anterior. 

Aquests fets eren explicats en els de Paco des Racó, el qual explicá la historia dels 

mallorquins a Franca al llarg d 'una série d'articles publicats en aquesta primera etapa. 
97 

Pero l 'article titulat Una fecha memorable enero 1924 está dedicat a una altra 

publicació, La Voz Arraconense, desapareguda al juliol de 1936. Estava escrita per gent 

del poble, i comenta que molt de joves, dirigits per Antonio Salvá "Rodella", 

aprengueren a escriure, a gaudir de l 'escriptura. Pedro Alemany, Gabriel Simó i el 

mateix Pacó des Racó foren part d 'aquest jovent. Trenta anys després, grácies a la 

publicació París-Baleares es retrobaren fent el mateix, des de les seves distants 

residéncies: Paco des de s 'Arracó, Pedro des de Venecuela i Gabriel des de Rouen. 

Paco des Racó era un antic emigrat, retornat a la década dels cinquanta. Segons Miquel 

Ferragut, el qual va conéixer personalment a D. Pedro Alemany Britlo, el descriu com: 

Un home guapo, mariner del creuer "Libertad", pilot d'avió, cuiner, 
hosteler, licorista, representant, artista, escriptor, mecenes, 
benefactor, aventurer, fugitiu, refugiat, exiliat, correu, espia, amic de 
famosos, ric, pobre... Va regalar els dos rellotges de l'església de 
s'Arracó, va arreglar tots els pous públics, va pagar festes per a joves 
i vells... De tant admirar-lo, el homes l'odiaven, i de tan estimar-lo, 
les dones es reien d'ell. Don Pedro era un bon home, li vaig dedicar el 
meu llibre dels restaurants dels emigrants de s'Arracó a Franga. 98 

Propietari de dos establiments en la Ciutat de San Cristobal, l 'Hotel Hamburgo i l 'Hotel 

Select, comencará la seva particular crónica de les terres Venecolanes i dels seus 

records del poble de s 'Ar racó 9 9 . Al llarg dels anys 1955 i 1956 trobarem articles 

dedicats a les terres, gents i costums de terres venecolanes, encara que no fa cap 

referéncia a altres emigrants mallorquins residents a Venecue la 1 0 0 . L 'al t re Cadet 

emigrat a Venecuela fou el seu nebot, Antonio Simó Alemany, el qual publicá, sota el 

pseudonim "Un jeune cadet", el seu viatge a Venecuela l 'any 1956. N o hi ha constáncia 

de cap més. 

9 1 París-Baleares, n. 35, febrer 1957 
9 8 Entrevista agost 2011 a Miquel Ferragut Pujol 
9 9 Inicia aquests articles al número 22, decembre de 1955 
1 0 0 El tema de l'emigració mallorquina a Venecuela está poc estudiat. Destacarem l'article Marimon 
Riutort, A. (2011). L'exili dels republicans de les illes balears a Venecuela. L'exili republicá, política i 
cultura (Ginard, David, Marimón, Antoni ed., ) Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 
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7.11. La historia dels mallorquins a Franca mitjancant els articles dels 
col-laboradors 

Publicació escrita majoritáriament pels seus socis, els Cadets, es convertirá en una font 

indispensable per a conéixer com fou l 'emigració mallorquina a Franca, tal com j a hem 

senyalat amb anterioritat. N o pensem que fos un fet premeditat, sinó més aviat una 

necessitat vital, escriure en un espai comú les seves experiéncies. I el fet d 'emigrar és 

una de les experiéncies vitals més impactant en la vida. 

L 'enyoranca era el primer sentiment que apareix a la publicació, amb articles com Le 

pays natal101. Escrit en un francés molt formal, compara el viatge de n 'Ulisses a 

l 'odissea amb el viatge dels mallorquins a Franca, fent una comparació entre aquest 

viatge mític amb el máxim anhel dels emigrants: retornar a casa. Compara l 'Ítaca mítica 

amb les Illes Balears, el port on el viatger de terres llunyanes vol retornar. I aixó era la 

constant en aquests articles: el retorn a casa. Altres articles similars són els de J. M. 

102 

Sarmiento amb el títol de Añoranzas , escrit en castellá, en el qual també diserta sobre 

l 'esperanca de retornar a les Illes, pero introduint una nota histórica. En aquest estableix 

una relació directa entre el Regne de Mallorca i Franca, vinculant aquest fet amb 

l 'emigració mallorquina contemporánia, donant una explicació a la decisió d'establir-se 

en sol francés i el perqué de la bona rebuda per part dels francesos als mallorquins 

arribats. 

Un altre tipus d'escrits eren els publicats per fills de mallorquins, els quals 

comparteixen els seus sentiments en descobrir la terra de naixement dels seus pares, 

unes illes que no coneixen físicament peró que senten com a seves des de la més tendra 

103 

infantesa. Exemple fou l 'article Un descendant découvre Majorque , en el qual 

descrivia l 'emotiu encontre d 'un fill amb la terra dels seus pares, incitant als seus 

companys d 'edat a fer el mateix. Charla com mi Jacqueline104será un altre article que 

relaciona la joventut amb la terra dels seus pares. En aquest cas no fou la filla la qual 

narra, sinó el pare que relata els seus records a la seva filla, mesclant historia, paisatge i 

sentiment en un seguit d'articles forca interessant. 

París-Baleares, n. 1, gener 1954, firmat per J.C. Rullan 
París-Baleares, n. 1, gener 1954 
París-Baleares, n. 2, febrer 1954, firmat per Jacques Capó 
París-Baleares, n.6, juny 1954, firmat per Mateo Covas 
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París-Baleares, n. 10, noviembre 1954 

Els sentiments de desarrelament prenen veu a París-Baleares. L 'enyoranca, l'afecte, la 

necessitat de comunicar-se amb la seva terra i amb la seva gent, de trobar-se amb 

persones amb la mateixa situació... Aspectes que s 'han d 'entendre com la base pel 

naixement, desenvolupament i éxit d 'aquesta publicació. Pero era un fet reiterat en 

altres col-lectius d 'emigrant la necessitat de transmetre als fills els motius del fet 

d 'abandonar la seva llar, rememorant els fets viscuts i compartint les seves experiéncies. 

N o era aixó també la base de tota la história, transmetre les experiéncies vívides a les 

noves generacions, per entendre el passat i millorar el futur? Al cap i a la fi, l 'emigració 

té com a objectiu principal millorar la situació respecte al lloc d'origen, i una vegada 

aconseguit no es vol que aquest esforc es perdi. 

A l'article Francia Tierra de Promisión105, un cadet anónim rememora als sentiments de 

joventut, els quals l 'empenyeren a emigrar a Franca. Aquesta era una terra que prometia 

un somni daurat per al jovent mallorquí, terra sense oportunitats per a ells. S'obria una 

oportunitat per la qual, amb molt de treball, seny i esforc, es podia obtenir una posició 

economica millor, tant per a ells com per les seves famílies i fills. Molts l 'aconseguiren, 

pero també recorda, en part dolgut, com els que no se n 'anaren també varen sobreviure 

a les illes, pero més a prop de la terra d'origen, dels seus amics i familiars. N o sempre 

les mirades al passat són dolces, i la decisió d'allunyar-se de la terra coneguda dol 

encara més en la distáncia del temps. 

Aquests articles són petits tresors de memória histórica, testimonis orals transcrits que 

ens han arribat dels anys cinquanta i seixanta. Són les memóries, les emocions dels 

primers balears a terres franceses, les seves vivéncies i els seus records, que ens ajuden 

a comprendre millor els primers moments dels emigrants balears a Franca. I si al llarg 

de la publicació hi trobarem articles dispersos sobre aquesta temática, també 

apareixeran séries més sistematitzades, les quals cercaran apropar-se de manera més 

rigorosa a aquests fets. 
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El primer colTaborador que 

realitzará una secció periódica 

sobre els primers mallorquins 

a Franca, amb una 

intencionalitat d 'explicar com 

es va produir aquesta 

emigració será Paco des Racó, 

titulada Mallorquines en 

Francia106 [fig. 22]. En 

aquests articles narrará la seva 

propia história, des dels seus 

records. I será el primer d 'una 

llarga llista de col-laboradors 

del poble de s 'Arracó, el qual 

al costat de Sóller, 

encapcalaren aquesta emigració. 

La majoria dels pobles de Mallorca, igual que els de Menorca i Eivissa, en un moment o 

un altre tenen contacte amb l 'associació. Pocs són els pobles o llogarets que no 

apareixen en qualque moment en les seves pagines. Paco des Racó es convertirá en un 

107 

prolífic i fidel colTaborador de la publicació. I des del primer article , enceta una de 

les seccions que més informació aporta respecte a l 'emigració més primerenca dels 

mallorquins a Franca. Grácies als seus articles ens apropem a les primeres petjades dels 

mallorquins en aquest país, com es va realitzar, com ho varen fer... Així tenim una font 

inestimable per conéixer un poc millor aquesta emigració. 

Enllacant l 'anteriorment exposat amb els inicis de la publicació, hem de recordar que els 

promotors manifestaven que desconeixien quants hi havia en la seva mateixa situació, 

segurament també desconeixien part de la seva história. Els articles de Paco des Racó 

rememoraven aquestes primeres experiéncies a Franca, amb un llenguatge planer, en 

1 0 6 Secció iniciada al número 6, junyde 1954, peró continuará fins l'any 1957, publicant-se de manera 
discontinua 
1 0 7 París-Baleares, n. 7, juliol-agost 1954 

Figura 22: Article Sin Intención de Polémica 

Los Mallorquines en Francia 
Desde mucho tiempo me había impuesto In misión ilc penetrar 

en el misterio inexplicable a pr imer vista. Como es t|U« la mayoría 
<le los Mallorquines en Francia son fon líelas ó fruteros; ni origen 
i l í estos comercios, sin «luda alguna, los autores son Solieren»?* y 
Arraconenses. 

Pero como explicar que estos señores nacidos a la orilla <l«t 
mar, y los primeros trabajos <le los muchachos (aquí hablo de ks 
Arxlrixoles y Arraconenses) eran do pescar n l'artet, algunos a n o s , 
y después embarcarse como atlot de barque, haciendo su apremli-
xiije marít imo y más tanto la m a y o r parte de ellos emigraban a 
Cuba e n donde tenían par i entes que. se dcdicat»an en RatatMinn a la 
posea de la esponja y allí eni |>ezabn su vida de tregelis. Se estaban 
p e s c a n d o cuatro o cinco años lo que l l amaban une tenida. 

Volvían a Mallorca, pasaban algunos meses y empredían 
otra vez la ruta de Cuba. 

En aquel tiempo Audrnitx y S'Arracó eran pueblos prósperos, 
sus habitantes aumentaban, |Ki°rquc solo marchaban los hombres, 
sus familias residían en el pueblo. 

Más tarde empezó la invasión de Krancia (no se alarmen, fué 
tina invasión pacifica) y en S'Arntco solo hnn quedado las cnsas, sin 
alquilar, sus habitantes fslnn esparcidos en Francia. 

De esta invasión queremos aclarar las tiuieblus que envuelven 
sus autores. Como explicar que nacidos en 4a orilla del mar, en 
donde no había en aquel tiempo hoteles ni almacenes de frutas, 
los encontramos en todos los pueblos de Francia establecidos fru
teros y fondistas. 

Rslo es lo que procuraremos explicar en una serie de escritos 
si Ins exigencias comerciales nos lo permiten y la dirección de 
- Paris-Italeorcs - nos lo tolera. 

PACO des RACÓ. 
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Sollerics i arraconers, amb experiéncia marinera, podien embarcar-se com Allot de 

Barque en un vaixell com aprenent. Amb una certa experiéncia en les arts marines, 

molts d'ells havien emigrat primer a Cuba per a treballar en la pesca de l 'esponja. Així 

comencava la seva vida de tregelis. Durava més o manco uns quatre o cinc anys, 

anomenats Une echide. Aquesta emigració era masculina. Peró després retornaven a 

Mallorca. Segurament les dures condicions de vida a la mar feien que els al-lots 

retornessin i volguessin trobar altres possibilitats. I una altra possibilitat eren els vaixells 

anomenant "Naranjeros". 

La tripulació clássica d 'aquest tipus d 'embarcació era d 'un patró (nos-tramu), un cuiner, 

alguns mariners i s'allot de barque. La temporada d 'aquests vaixells era d 'uns sis 

mesos. Eren vaixells de cárrega que transportaven taronges de la varietat "Caruna" (la 

varietat sanguina no es coneixia) a granel i cap a Franga s'adit. El seu port 

d 'embarcament era Sóller i el seu port de destí era Marsella preferentment, encara que si 

havia mal temps, desembarcaven en Seté. 

108'Histories del mar d'Arenys. (n.f). Recuperat 14 de desembre 2009, 
http://www.arenys.org/historiesdemar/arts/ 

castellá, amb una narrativa efectiva i entusiasta, exposaven les peripécies d' aquells 

primers mallorquins, els quals s'arriscaren a fer el salt a terres franceses. 

Paco des Racó comenca els seus articles senyalant dos pobles com els precursors, Sóller 

i de s 'Arracó. Perqué d'aquests pobles? Tradicionalment ambdós pobles són pobles 

mariners. Els a H o t s petits comencaven des de ben prest a pescar a "l 'artet". Aquesta 

técnica era molt semblant a l 'art de platja, pero de dimensions més petites. La técnica 

sempre era la mateixa: es calava l 'art amb l'ajut d'un llaüt, mogut a rems, que 

s'anomenava caro i es llevava des de la platja a forca de bracos o excepcionalment per 

tracció animal. Tots els arts de platja portaven una quantitat de llast suficient perqué 

l 'art fos arrossegat pel fons marí de manera molt semblant al que es fa actualment amb 

l 'art de bou. Els arts de platja són sistemes de pesca que avui estan en desús. La seva 

simplicitat a l'hora de calar-los va fer que fossin utilitzats per tot arreu fins als anys 

http://www.arenys.org/historiesdemar/arts/
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Paco des Racó destacava que en aquells primers moments la vida era molt dura per 

aquests mariners. Tant al port de partida com al port del destí, carregaven i 

descarregaven ells mateixos la mercaderia, s 'encarregaven de la venda a l 'engros i al 

detall de les taronges... realitzaven tot el cicle de la venda de taronges, sense sortir mai 

del vaixell, j a que menjaven i vivien dins el mateix, d 'aquesta manera suprimien 

despeses. 

La retribució del seu treball es feia mitjancant el métode anomenant a la part. Així una 

part era pel vaixell i els seus propietaris; l 'altre era repartida entre el patró i els 

mariners. Així el patró rebia part i meitat, els mariners una, els joves mitja i s'allot de 

barque un quart. D 'aques ta manera observem com en un principi la venda de taronges a 

Franca es realitzava mitjancant una cooperació comercial entre les diferents parts. Una 

vegada venuda tota la mercaderia de taronges a Franca, el vaixell retornava al port de 

Sóller, es liquidaven comptes i es tornava a realitzar el procés, així tantes vegades com 

es pogués. 

Com comencaren a instal-lar-se els mallorquins a terres franceses? Paco des Racó 

compte fets a través del testimoni de l 'anomenada Maria de Marsella, originária Sóller i 

molt estimada i coneguda pels mallorquins residents a Marsella. Segons el mateix Paco, 

ella li contá que de petita els seus pares anaren cap a Marsella i llogaren un magatzem 

en el mateix port, una espécie de cotxera més pis, instal-lant-se tota la família. Els 

mariners seguien descarregant la mercaderia i realitzant la seva venda. Pero la seva 

mare va comencar a fer menjars per tots ells a casa seva i quan quedaven unes poques 

taronges en el vaixell, els mariners les hi deixaven per vendre-les a altres mariners del 

port, buidant el vaixell, el qual podia anar-hi a cercar-ne més. Molt prest els mariners 

dugueren als seus fills, perqué foren ells qui venguessin les taronges, allotjant-se a casa 

de l 'anomenada "tia Maria". Aquests a H o t s quedaven a Franca per vendre les taronges, 

pero també ajudaven en la cuina, aprenent l'ofici de cuiners. I amb paraules simples, 

tenim el primer testimoni de com es varen crear els primers magatzems i restaurants 

mallorquins a terres franceses. 

Molt prest alguns dels treballadors del port de Marsella, atrets per la qualitat, quantitat i 

baixos preus dels menjars fets en aquesta casa mallorquina, s 'apuntaren a aquests 
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dinars. Per aquest motiu i grácies a l 'ajuda dels joves ajudants que feien feina a la casa, 

es llogá un local més gran i millor situat en el port. N a Maria de Marsella senyala que 

en aquells temps es desconeixia el preu de Pas de Porte, ni tampoc existien formalitats 

burocrátiques; una llicéncia costava deu céntims, tal com estipulava el conveni consular 

de 1862. D'aquesta manera neixen els primers magatzems de fruita i magatzems a 

Marsella i Seté. 

Com es realitzava el transport de les taronges? El transport de les mateixes es feia en un 

primer moment en unes senayes fetes de garballó, comprades a la localitat de 

Capdepera. Un dels pocs impost que existia en aquest tipus de comercos el que es 

pagava per l 'entrada d 'una senalla nova. Així els avis contaven com anaven de nit i per 

la muntanya per salvar els controls i així estalviar-se unes pessetes. Dintre de cada 

senalla cabia un cuevano, és a dir, unes cinc-centes taronges. En un primer moment es 

pagaven una vegada s 'havien venut a Franca, pero més tard j a es pagaren al moment. A 

més, com la cosa funcionava bastant bé, comencaren també a dur llimones a Franca. 

Altres productes que s'aprofitaren en aquest negoci foren els pans de figa, que si en un 

principi es dugueren per a consum propi, molt prest es comencaren a vendre per peces 

als francesos. Comencaren una industria al voltant, embolicant-los artísticament dins 

fulles de figuera i fermant-los amb brins que acabaven en unes cordetes, les quals 

facilitaven el seu transport. Més tard, també dugueren figues seques de Binissalem, 

primer a l 'engros i després en capses d 'un, cinc o deu quilos. Aquestes capses, fetes 

expressament pel mercat francés, duien unes característiques fulles de llorer, les quals 

aromatitzaven peculiarment aquest producte. Pareix que la idea de les capses sorgí de 

L'Amon Guiem Fiol, de Sóller, que tenia la fábrica prop de l 'estació. Les figues 

mallorquines foren les primeres a arribar a Franca, j a que ni es coneixien les de Fraga, 

ni d'Itália, ni Turquia ni del Nord d'Africa. Actualment s 'ha perdut aquest mercat 

davant l 'oferta africana encara que era indiscutible la millor qualitat dels productes 

mallorquins. Altre producte que es dugué foren les garrofes pels nins, pel dolcor i 

economia d 'aquest producte. El seu éxit fou molt menor que el de les figues. 

Els mallorquins comencaren a ampliar el negoci, no tan sols en qüestió de productes, 

sinó ampliant la seva preséncia fora dels ports francesos, expandint-se pels 
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departaments de Bouches-du-Rhone, Vaucluse... i així progressivament "envai'ren" tota 

Franca. Quan més dintre del territori Francés estaven, més difícil era l 'aprovisionament 

de les mercaderies que arribaven de Mallorca, motiu pel qual es va organitzar un 

sistema "d 'expeditors", un forma de distribució entre els vaixells mallorquins i els 

mallorquins més avancats. 

Pronto los que habían avanzado unos quilómetros en profundidad, y 
que sus negocios tomaban extensión y que no tenían naranjas 
suficientes con los cuadros que recibían diariamente se arreglaron 
entre dos o tres mallorquines de una misma región y recibían vagones 
que hacían expedir en un pueblo que les era más cómodo para 
descargar. Allí cada uno con un carro a brazos, o con un carro y un 
caballo iba al pueblo para buscar su parte de naranjas, como las 
vendían a la pieza, y en el vagón para repartirlas las tenían que contar, 
trabajo que efectuaban alternándose de dos en dos y las contaban a 
manos: cogían dos naranjas en una mano y tres en la otra y contaban 
uno, dos, tres y así hasta cien manos y en cada cien manos y en cada 
cien manos daban una uñada a una naranja que se ponían en el 
bolsillo, y una vez terminado de contar la cantidad de uno dellos 
sacaban la naranja del bolsillo y contaban las uñadas y obtenían la 
cantidad de cada uno -cada uñada que daban a la naranja le quitaban 
un pedacito de piel lo que formaba un agujerito y les muy fácil de 
controlar. 1 0 9 

Després d 'a ixo j a estaven preparats per anar pels carrers dels pobles de Franca, venien 

les seves taronges, a crits de la bonne, la bonne. I com ho feien? De vegades tenien un 

ca que els ajudava amb el carretó, més endavant pogueren comprar qualque ase, pero 

normalment eren ells mateixos qui havien d'empényer el carretó. 

Franca significava nous horitzons pels mallorquins, els quals s 'havien dirigit 

principalment a América. Una diferéncia significativa era la composició de l 'emigració. 

L 'americana era d 'homes tot sols. En canvi, la francesa era familiar, necessária per dur 

a terme amb éxit els distints negocis esmentats. Aquesta diferéncia provocava fets com 

llargues comitives a la sortida del poble de les primeres dones, j a que no s'estava 

acostumat a qué aquestes abandonessin la seva llar. 

El poble sencer les acompanyava, els nins corrien i s 'enraien d'elles i les mares malei'en 

al mal home que feia que les seves filles abandonessin la seguretat del poble i les faldes 

de la seva mare. Pero, l 'any següent, quan tornaven amb vestits de vint-i-un botons, 

París-Baleares, n.8, setembre 1954 
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capells a la moda i botins, tot el poble oblidava les escenes de l 'any anterior i desitjaven 

anar-se 'n cap a Franca. Així ho recorda Paco, una de les escenes de la seva infantesa en 

el poble de s 'Arracó. 

D'aquesta manera, si al principi l 'emigració cap a Franca era de temporada, a poc a poc 

els homes es dugueren a les seves famílies i es comencaren a instal-lar en terres 

franceses. Les jornades de feina eren llarguíssimes, comencaven a les quatre de la 

matinada i podien terminar al voltant de les deu del vespre. S ' ins ta l laren en grans 

vil-les i cercaven establir els seus magatzems a prop dels mercats de la zona. N o eren 

gent que tingués por de la competéncia, tot el contrari, j a que pensaven que la 

competéncia atreia la clientela. El seu dit era que més competéncia més clients. Aixo, 

no entre mallorquins, amb un acord de no fer-se la competéncia entre ells en la mateixa 

localitat. 

Així, en aquests magatzems, a més de la venda directa de taronges i altres productes 

mallorquins, comencaren a vendre llaunes de pebres morrons, vins espanyols, figues 

seques de Mallorca, passes de Málaga, dátils, plátans de Canáries... comencaren a 

especialitzar en la venda de fruita exotica pels francesos. Comencaren a fer-se un nom 

com a fruiters i magatzemistes. N o venien producte del país, la gent cercava en ells un 

altre tipus de fruita diferent, sempre a casa de l 'Espagnol. Ells, refonjaven la seva 

imatge d 'espanyols pintant els seus comercos en groc i vermell, i anomenaven els seus 

negocis amb noms com Fruits d'Espagne, Au jardin d'Espagne... 

Pero, encara que s ' ins ta l laren a magatzems, no oblidaren la venda ambulant, la qual 

continuará durant molt de temps, realitzada pels més joves, els quals aprenien l'ofici. 

Un altre servei que oferiren era la venda a l 'engros de taronges i llimones, obtenint una 

ámplia quota de mercat en el negoci de la fruita. 

D'aquesta manera, el sistema dels expedidors de taronges es va transformar en una 

xarxa comercial, en la qual venien tant els productes que arribaven de les Ules, com els 

d'altres bandes de la península. La temporalitat de la fruita importada el solucionaren 

amb la venda de fruita del país, pero grácies a la seva propia xarxa de distribució 

aconseguien vendre la fruita del país més economica que els seus competidors. Com? 
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Aprofitaven la seva propia xarxa per comprar en diferents llocs de Franca, aconseguint 

millorar el preu, cercant productes de la millor qualitat. 

Segons la regió on s ' ins ta l laven, existien métodes diferents per a comerciar. A l 'oest de 

Franca, el negoci era diferent, ja que el transport era més difícil. Per aquest motiu, els 

magatzems de fruita no tenien molt d'éxit i comencaren a vendre begudes, a la vegada 

que venien taronges i fruita diversa. S'obririen les primeres tavernes, en les quals 

servien des d 'un menjar cassola a unes sabates d'Inca, j a que mai perderen la venda de 

productes d' importació, aportats per la xarxa comercial creada. Pero qui s 'encarregava 

de distribuir i donar a conéixer els productes als comercos mallorquins? 

Tots els comercos mallorquins rebien la visita dels Srs. Miguel Miró, Miguel Noguera i 

d 'en Jaume Roselló. Eren els representants de la casa Romain Dutruck. Ells recorrien 

tots els negocis mallorquins de Franca, oferent el rom escarxat, l 'anís Sta. Maria, el rom 

San Pedro, el Rom Carman, el Rom San Pedro... també sabates, figues i altres 

productes. 

Aquesta visió donada per Paco des Racó era rica en detalls i noms propis. En un dels 

seus articles narra com a finals del segle X I X arribava a Calais un dels primers 

mallorquins i rebia carregaments de vi en tonells. Ell els col-locava en el seu magatzem 

i venia el vi per litres que omplia amb una aixeta davant el client. Aquest métode era 

completament nou al poble, creant molta expectació, i els veins feien coa per aconseguir 

aquest vi de tonell. En Nantes també hi havia més vi que fruita. S'havien ins ta l la t en 

barris obrer, envoltant les places de Bretagne, Chantenay i altres barris populars. Un 

dels primers fou el de l'amon Xesc, Francisco Flexas; el seu germá Antoni s ' ins ta l la rá 

després a Nantes. Tenien vins, fruites, sabates, menús.. . 

D'aquesta manera coneixem la historia dels primers fondistes mallorquins. Per les seves 

paraules, no eren tan fácils ni economics d ' ins ta l l a r com les fruiteries, ja que tant el 

local com els mobles eren més grans i més cars. A més necessitaven personal 

especialitzat, per la qual solien associar-se a un cambrer i un cuiner per posar en marxa 

la fonda. Els noms estaven sempre en francés, pero amb referéncies a Espanya. També 

aquests establiments els pintaven en color vermell i groc. [fig. 22] Segons Paco des 
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Racó existien prop de tres establiments de 

mallorquins en Bordeaux abans del catorze. 

Quin eren els seus atractius? Els preus 

económics. Paco fins i tot publica una llista 

de preus: un brou 10 céntims, un plat de carn 

20 céntims i unes postres 15 cén t ims 1 1 0 . 

La moda dels noms va canviar després de la 

Gran Guerra. Apareixen noms com Abeille 

Dorée, La Fourmi, Broeuf á la Mode... a Marseilla eren sinónims de restaurants 

espanyols. On s ' ins ta l laven aquests restaurants? Normalment a prop de possibles 

clients, per la qual cosa solien elegir barris propers a molls o fabriques. Eren restaurants 

modests, peró molt nets. 

Els cambrers eren joves que xerraven "francés com si un basc xerres espanyol". Vestien 

mandil blanc i cridaven els plats de la comanda a la cuinera. Eren restaurants amb molt 

de renou. Uns dels plats més servits eren els l legums, económiques i nutritives. El que 

més sorprenia als francesos era l'habilitat dels joves mallorquins per a dur els plats, 

sense safata, amb sis o set plats en cada má. La máxima d'aquests restaurants era la de 

pocs empleats, sempre menys dels necessaris. Les jornades eren de catorze o quinze 

hores. El sou era bo per aquella época, de seixanta o vuitanta francs al cuiner i trenta el 

cambrer, amb llit, menjar i roba neta inclosos. Abans de la I Guerra mundial encara no 

hi havia queixes d'explotació entre els joves mallorquins arribats a Franca. 

Quan un jove arribava de Mallorca, el posaven a la cuina, j a que en aquest lloc no era 

necessari l ' idioma. Els parents demanaven que no els deixessin sortir, sempre amb por 

de les males companyies. Peró el descans era obligatori, encara que com hi havia molt 

de treball, es reduia a unes poques hores al mes. El treball era molt dur per a ells: 

Después de haber terminado el servicio del mediodía y haber limpiado 
los cubiertos eran las dos y media y teniendo en cuenta que entran a 
las cinco, resultaba que tenian dos horas y media libres al dia, que se 
empleaban para comer y descansar. Algunos meses llegaban a salir 
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unas dos veces, si había poco trabajo. Se trabajaba de las siete de 
mañana a las diez de la noche, no conocian o ignoraban por 
conveniencia las leyes sociales. En compensacion les enseñaban a 
trabajar y a ser ecónomos y seguian una línea de conducta recta y 
quizás con un poco más de libertad alguno se habría extraviado, esto 
se lo pueden agradecer. Pero los amos sacaban provecho de este 
trabajo irregular y gracias a estos empleados acumulaban una fortunita 
que les permitia de hacer construir un palacio en Sóller, Fornalutx o 
s'Arracó. 1 1 1 

Les conseqüéncies de la I Guerra foren terribles pel país, també pels negocis dels 

mallorquins. La inflació arruiná a tothom després d'aquesta. Foren temps durs, en els 

quals els nouvinguts pagaren les conseqüéncies, explotant a molts per no més que les 

propines, menjar i l 'habitació. Pero es recuperaren per a tornar a perdre ' l tot de nou 

durant la segona. Encara així, en el moment d'escriptura d 'aquests articles, hi havia 

negocis que comencaven una altra vegada a prosperar. Encara així, es queixaven de les 

noves lleis de comerc, les quals havien fet fracassar a molts de negocis, els quals havien 

desapareguts. Pero sobretot, una vida tan sacrificada com eren, feia que molts de fills no 

volguessin continuar amb el negoci familiar, més preocupats per adquirir una titulació 

que els obrí nous mercats laborals. I els pares, els quals pensaven en Franca com una 

estanca temporal, tan sols somiaven en tornar al seu poble. 

Terminats d'escriure els seus records, Paco des Racó, comencará a publicar altre tipus 

d'articles, pero sempre al voltant dels primers emigrants. Citarem un parell d 'aquests 

articles, com el dedicat a Francisco Arbona Riutort. Emigrat primer a Marseilla, com 

tants d'altres a H o t s mallorquins, l 'abandoná prest per a dirigir-se a Nantes, on va 

comencar a dirigir una important casa de fruites a l 'engros i al detall, escampant la seva 

casa per tot l 'oest de Franca. Recorda Paco que sempre tenia café i anís per a les visites, 

era el pare comercial de tots els comerciants de la regió. Fou un dels primers a rebre els 

vagons de taronges d'Espanya, i de fruites del migdia francés. El seu treball será molt 

conegut entre els mallorquins a Franca abans del 14, amb la distribuidora Simó-Arbona, 

situada a la Place Delorme en Nantes. N o satisfet amb el mercat francés, es dirigirá cap 

a Alzira, Valéncia, on va instal-lar magatzems propis, els quals serviren com a base per 

exportar la fruita valenciana als seus negocis francesos. Un dels seus éxits fou 

aconseguir una marca reconeguda per la seva qualitat i confianca, la qual oferia raim 

d'Almeria, taronges, figues, albercocs, llimones, mandarines, rai'm, plátans de canáries... 

111 París-Baleares, n. 12, gener 1955. 
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convertint-se en un magnat de la fruita. Era tal el seu prestigi que funda la Federació 

d'Exportadors de taronges, de la qual sera president, on s 'agruparen quasi totes les 

firmes exportadores. Desapareguda l 'anterior federació, també participa a l'Associació 

d'exportadors de taronges valencianes. 

Aquests nous escrits són fruit de converses entre Paco i persones amb més de quaranta 

anys al país veí. D 'aquestes converses, transcrites en diferents articles, podem extreure 

interessants fragments. En un explica el modus operant d 'un mallorquí al ins ta l lar -se a 

Franca: 

Cuando un mallorquín se establecía en una villa francesa, al 
poco tiempo ya habia hecho venir de su pueblo un familiar, que 
iniciaba al negocicio, y una vez que sabia pronunciar el nombre 
de la fruta y conocia el valor de las piezas de moneda, 
procuraba establecerlo en una villa vecina. 1 1 2 

En un altre conta la historia d 'un jove mallorquí que treballava en casa d 'uns cosins a 

St. Nazaire. Cansat de no guanyar suficient, manllevá 25 duros a un cosí establert en 

Chantenay. Amb aquests doblers, es dirigí a l 'estació de tren i en la línia Nantes-París, 

demaná un bitllet a qualsevol gran vila. Li donaren Angers. Arribat a la ciutat, en vuit 

dies havia obert un establiment de venda de fruites. Compartia ciutat amb pocs 

mallorquins, la casa de fruites de la Sr. Vidua de Trias i un café del senyor Ensenyat. 

El pacte tácit de no establir-se com a competencia directa d'altres mallorquins, feia 

circular la següent anécdota. Un jove va arribar a Nantes per establir una fonda 

mallorquina, amb la mala sort de trobar-se una j a oberta. Així que sense gaires 

miraments va xerrar de la seva situació a l ' amo de la fonda: hauria d'obrir la fonda, j a 

que ja hi havia invertits molts de doblers en la ciutat i no tenia gaire més. Així que 

l ' amo de la fonda de Nantes li va oferir que si s 'anava i s ' instal lava en un altre lloc, li 

pagaria 500 francs. El jove no s 'ho va pensar i va agafar els diners. Pensant que aixo era 

un negoci més lucratiu que treballar setze hores diáries, va passejar-se per altres fondes 

mallorquines en tantes altres localitats. Li va funcionar aquesta táctica fins que arribant 

a Tours es va trobar amb la fonda de Miguel Puig. Aquest quan veu arribar un 
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compatriota li convida a menjar i li escolta la seva historia amb atenció. En finalitzar 

l ' amo Miguel li diu que ell no té cap por a la competencia i que si el vol guanyar 500 

francs, treballi, que d'ell no agafará un duro. I d 'aquesta manera, el jove aprengué la 

llicó que necessitava aprendre. 

Paco des Racó inicia una tendéncia dins la publicació, narrá els fets dels primers 

emigrants a Franca. Altres socis s 'engrescaren amb la feina feta per Paco des Racó, 

comencant també a publicar els seus propis articles sobre el tema. Un dels més 

interessants fou el firmat per B. Antic, amb el títol Llucmajor, su esfuerzo económico de 

113 

postguerra , per B. Antic. En ell reflexionava sobre l 'economia de postguerra del 

municipi. N o hi ha moltes referéncies als temps de la postguerra espanyola a la 

publicació, per la qual cosa, aquesta análisi de l ' impacte economic de la mateixa en la 

industria calcat, la qual havia reviscolat durant la segona guerra mundial. Aquest repunt 

feia que els jornalers disposessin d 'una certa quantitat de doblers, pero que en la difícil 

conjuntura del país, no podien accedir als articles de consum, causat pel racionament 

imperant. La falta de matéries primeres, els problemes de distribució, el mercat negre... 

una vegada més la industria del calcat entrará en crisi, i molts dels treballadors tornaran 

al camp, tal com els seus avantpassats feren durant segles. Pero la greu situació de 

depreciació monetaria i l 'endeutament necessari per obtenir un tros de terra propi. I 

recorda com: 

Así cada día hubo más y más obreros propietarios, que gracias a su 
tesón y esfuerzo, consiguiendo cruzar el duro periodo de la 
postguerra, no sólo no cayendo en la indigencia, sinó consiguiendo un 
patrimonio que cultivan en horas libres, y con este producto se 
defenderan mientras dure el desnivel entre precios y salarios. 
Llucmajor posee, pues, una gran riqueza: la de la laboriosidad de su 
gente y su fe en el ,triunfo. Los padres lo demostraron hace años 
viniendo a hacer fortuna a Francia. Los hijos lo confirman hoy, 
defendiendo su posición el el suelo que tanto aman114. 

Josette de Miras, francesa de pares mallorquins, publicá un article en francés sobre 

Jaime Rullán B i sca fe 1 1 5 , en un intent de continuar la secció titulada Los mallorquines en 

Francia creada per Paco des Racó. En Francés analitza la vida d 'aquest pioner, el 

primer mallorquí instal-lat a París. Jaime Rullán va néixer a Soller l 'any 1867. El seu 

113 París-Baleares, n.10, novembre de 1954. 
114 París-Baleares, n. 10, setembre de 1954 
115 París-Baleares, n.17, juny de 1955. 
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pare era capitá d 'una de les naus que feien el trajecte cap a Marseille en els anomenats 

"tarongers", per aixo des de ben jove va viure el somni d 'anar a Franca per fer fortuna. 

Va marxar amb tretze anys, sent contractat com ajudant de magatzem per un amic de 

son pare, M. Arbona. Com ajudant, va aprendre l'ofici de comerciant de cítrics i fruita. 

Les seves qualitats com a treballador, tant per la seva capacitat de feina com per la seva 

honestedat, varen fer que M. Arbona l 'ajudes a obrir un comerc a la mateixa París, amb 

poc més de vint anys. Obrí la seva primera tenda a la rue Saint-Honoré. Els primers 

temps foren difícils, j a que la venda de fruita exotica tenia pocs clients. Per aixo M. 

Arbona es va retirar del negoci, pero Jaime Rullán va resistir. Amb el tracte de 

comerciar amb taronges de la regió d 'Olive va comencar a millorar el seu negoci, 

convertint-se molt prest en una font de prosperitat. Amb el seu treball i esforc va 

aconseguir prosperar en el seu negoci. Amb setanta i set anys encara feia feina en la 

seva tenda, anant als mercats de la Halle per obtenir sempre els millors productes. Tenia 

una vila a Sóller, la seva estimada. Es deia Ca ' s Siquie, on va morir en mars de 1953. 

Com diu l 'article, Jaime Rullan: "fonda l'école des beaux magasins espagnols qui'il 

nous est encore permis d'admirer". En l'actualitat, encara hi ha algunes botigues 

regentades per mallorquins amb llinatge Arbona a Franca. En Chäteauroux hem trobat 

notícies d 'una petita tenda de queviures, regentada per Jean A r b o n a 1 1 6 . 

Els articles publicats per Antonio Vicens Castanyer, En torno a la emigración 

sollerense, foren en principi treballs per una revista escolar, els quals havien estat llegits 

pel delegat de la publicació a Sóller, G. Meliá. Tant per la seva qualitat com pel l ' interés 

de la publicació d ' incloure la historia dels primers mallorquins a Franca (tal com va fer 

Pacó des Racó i altres seguidors) va publicar aquest treball en dues entregues, en el 
1 1 7 

nombre 23 i 25. Sóller ha considerat Franca com la segona patria dels seus habitants . 

La situació d'aquests emigrants en la década dels cinquanta pareix que els era menys 

atractiva. Pocs eren els articles que xerraven sobre la seva situació a Franca, més 

preocupats pels esdeveniments de la seva terra d'origen. Un dels pocs exemples fou El 

http://www.lanouvellerepublique.fr
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Restaurante Obrero . Explica com la crisi després de la guerra havien enfonsat molts 

de negocis de mallorquins, en especials aquelles fondes de menjar, que donaven un 

menú abundant i a bon preu als obrers de les fábriques. L 'autor explica com en un 

viatge a Villeurbane, visitá el restaurant on va comencar de cambrer feia uns 25 anys. Ja 

no hi era, convertit en quatre cases d'obrers. Aquests j a no tenien ni temps lliure, per la 

qual menjaven directament a la fábrica. En l 'article argumentava que els menjadors de 

personal de les industries havien provocat la caiguda dels negocis dels voltants, amb 

preus extremadament economics, els quals terminarien pagant els mateixos obrers en les 

condicions del seu sou. Aquesta situació havia provocat greus problemes en els negocis 

dels voltants d 'aquestes fábriques i la ruina de molts de negocis de mallorquins arreu 

Franca. 

Aquesta tendéncia d'explicar com s'havia produi't el seu procés migratori decaurá a 

partir de la segona etapa, més centrada en temátiques del turisme o de la mateixa 

associació. N o será fins a la tercera etapa que hi haurá un ressorgir d 'aquest gust pel 

record, encara que amb un caire una mica diferent. Aquest conjunt d'articles, dels quals 

hem esmentats els més significatius, són una font de gran valor, com hem vist, per a 

conéixer i comprendre millor aquest procés migratori. 

7.12. La crónica jurídica. Una secció d'ajuda ais socis 

Un dels objectius de l 'associació era donar servei als seus socis. Per aquest motiu, la 

seva publicació s 'havia de convertir en una eina d'informació, a més d 'una ajuda en el 

seu dia a dia com a emigrats. La majoria estaven nacionalitzats com a francesos, grácies 

a unes lleis permissives, tema tractat anteriorment. Pero sent la majoria petits empresaris 

o treballadors lligats a l 'hosteleria i el comerc, els canvis legislatius arribats amb la 

Quarta República afectaven i preocupaven bastant als socis, j a que s 'havien endurit. 

Tanta era la preocupació del grup que des del tercer nombre apareix una secció dedicada 

a solucionar dubtes que es plantejaren i s'intentaren resoldre. Aquesta cronica jurídica 

explicará als socis les passes que han de donar per solucionar aquests conflictes, fent 

referéncies a senténcies anteriors. 
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Una de les preocupacions era com es podien obrir nous comercos en territori f rancés 1 1 9 . 

En aquells moments , segons l 'assessoria legal, existia un acord comercial vigent de 

1862, pel qual súbdits espanyols podien establir un negoci a qualsevol banda del 

territori francés sempre i quan abonessin les quotes corresponents. Dubtes sobre 

nacionalitat, problemes amb els nouvinguts, la poca claredat de la nova legislació envers 

aquest acord... al llarg del 1er any seran molts els dubtes que se plantejaren i 

s'intentaren resoldre. 

Pero la secció tan sols existirá durant el primer any. Segurament el tema del canvi de 

legislació comercial va suscitar la creació de la secció, pero hem de pensar que la falta 

d'altres temes que poguessin afectar el col lec t iu , va fer desaparéixer aquesta secció. 

La desaparició formal d 'aquesta secció no fará desaparéixer els consells i aclariments 

legals dins la publicació. Pero aquest assessorament pot venir de diferents fonts, i no 

sempre es pot considerar neutre i desinteressat. Dos casos ens podem ajudar a entendre 

aquesta nova dinámica. En el primer llegim: 

Mi objeto será hablarles de los que me ha pasado con lo que llaman 
aquí el retiro obrero, y que no comprendo aun con claridad las leyes 
que lo rigen porque oigo hablar de Montepio, Caja de Pensiones, y no 
sé al fondo de esto a que se refiere. Lo que voy a explicar es lo que me 
ha pasado a mi, como viejo comerciante en Francia. Todos sabemos 
que en 1949 salió una ley que todos teniamos que estar afiliados a una 
Caja de Allocation Vieillesse. Para obedecer a esta ley me inscribí con 
la más pequeña cotización. El motivo que me indujo a ello fué que 
tenia mis ideas fijas de retirarme en Mallorca y me decia: Cuando te 
iras de Francia todo estará acabado. Lo digo muy claro porque creo 
habra varios como yo que también pensaron lo mismo, a fin de que 
sepan bien que esta viejez es pagada aquí en Mallorca con toda 
puntualidad, lo que no he querido cree hasta que el Banco de España 
me ha llamado y pagado en francos efectivos al cambio de 10,85 
pesetas por 100 francos. Estaba yo, cuando salió dicha Leyen las 
máximas buenas condiciones puesto que en 49 ya 30 años de 
residencia en Francia, que me hacian 130 puntos. El año 1952 habia 
obtenido 16 puntos más a razón de 4 puntos al año lo que me hicieron 
146 puntos. Tenia derecho a cobrar y no cobré y passe 5 puntos más 
que me hicieron un total de 151 puntos; el año último valian 305 
francos el punto y la pensión total se montaba a 46.055 francos. Este 
año un decreto de enero aumento los puntos, lo que me resultó una 
pensión de 52.850 francos. Lo que me hace por trimestre 1443 

París-Baleares, n. 5, maig 1954 
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pesetas. El ser ignorante en esta cuestión me ha dado una pérdida de la 
mitad ya que con poca pena inscribiendome en la cuota más alta me 
hubiera podido dar una pensión de unos 120.000 francos. Si escribí 
estas líneas es para dar camino abierto a los que les interesa. 1 2 0 

Figura 23: Article Nuestra Nacionalidad 
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s e x e l c a s t e l l a n o , q u e e l s a b e l n o o c u p a 
l u g a r , y a s i l o s h i j o s n o s e s e n t i r á n 
t a n e x t r a n j e r o s c o m o o c u r e a h o r a 
c u a n d o v a n a v i s i t a r l a c u n a d o n d e 
n a c i e r o n s u s p a d r e s . 

P u e s e s m u y t r i s t e , q u e l o s h i j o s 
i g n o r e n p o r c o m p l e t o — c o m o s e v e 
d i a r i a m e n t e — l a l e n g u a d e s u s p a 
d r e s . 

A s i q u e e l n i ñ o p o d r a t e n e r e n 
r e a l i d a d d o s n a c i o n a l i d a d e s , h a s t a e l 
d í a e n q u é e l m i s m o e s c o j a u n a . 

O . b. 

Un cas práctic escrit des de l 'experiéncia d 'un soci que espera que els altres no realitzin 

les mateixes errades. L 'al t re cas que citem tracta sobre la nacionalitat dels infants. La 

llei espanyola deia que els fills d 'espanyols són espanyols. Pero la llei francesa deia que 

els fills nascuts a Franca poden elegir la nacionalitat entre els 18 i els 20 anys[fig. 

121 

23]. Per aquest motiu, un nin de 10 anys no es podia considerar, j a que de facto ho 

podia arribar a ésser peró de iure era espanyol. Per aquest motiu era important que els 

aHo t s fossin inscrits en el consolat espanyol per no perdre els seus drets legals. En 

l 'article s 'intentava reivindicar la necessitat de mantenir la nacionalitat espanyola, a més 

d'incitar als socis a donar una educació on Espanya i l ' idioma - e n referencia ala 

espanyol - estiguessin presents. 

7.13. Les relacions amb la colonia d'Algéria 

La situació geográfica de les Illes Balears a la mar mediterrani ha estat un element 

cabdal pel seu desenvolupament social, económic i polític. Una obvietat si recordem la 

nostra história, influenciada per tant de pobles: Fenicis, Romans, Musulmans, Catalans, 

Francesos, Británics... La geografia ha proporcionat un posicionament estratégic a les 

120 París-Baleares, n. 19, setembre de 1955 
121 París-Baleares, n 20, octobre de 1955, firmat per Gabriel Simó 
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Illes dins les rutes comercials mediterránies. Per posar un exemple práctic, en un llaüt, 

vaixell tradicional de les illes, es tarda més o manco el mateix temps en arribar a 

Barcelona que en arribar a Alger. D'aquesta manera, la seva situació central entre el 

món europeu i el món africá, i dins l'espai mediterrani, ha fet que al llarg de la historia 

els contactes comercials amb terres africanes siguin una constant. 

Els contactes de les Illes amb la zona d'Algéria han estat freqüents durant tota l 'época 

medieval i moderna. A l 'etapa contemporánia els contactes s'intensificaren arran de 

l'ocupació francesa a Algéria (1830), un moment on j a existia una important colonia 

espanyola, que aniria incrementant-se grácies a les favorables polítiques de repoblament 

dutes pel govern francés. Aquesta emigració també está afavorida per la legislació 

espanyola, que intentava així evitar l 'emigració cap a les colonies americanes 

emancipades el 1821. 

Balears ha tingut, al costat d'América Llatina i Franca, a Algéria com un dels focus més 

importants del destí de la seva emigració, com j a hem senyalat anteriorment. Pero no 

podem oblidar que Algéria fou colonia francesa entre 1848 i 1962. Per aquest motiu, 

encara que realitzem una separació entre ambdues localitzacions, hem de tenir molt 

present aquest fet. Les polítiques migratories franceses respecte a la seva colonia 

algeriana afavorien als colons europeus envers als árabs i berbers. Així, dins les 

polítiques migratories franceses es va promulgar el 1889 una llei de naturalització a tot 

l 'estat segons la qual es concedia la ciutadania a tots els estrangers que no la refusessin. 

D'aquesta manera, els emigrants a terres franceses i els colons europeus d 'Algéria 

esdevingueren ciutadans francesos. Aquest fet desigualitari amb els estrangers i els 

nadius de l 'Alger fará que l'any 1923 al-Gaireli al Tilimsani creá i s'erigí com a líder 

d'un moviment nacionalista anomenant Mouvement pour le triomphe des Libertés 

Démocrátiques. L'any 1947 el president De Gaulle va concedí un Estatut a Algéria, pero 

en 1954 va esclatar una revolució antifrancesa. El Front de Liberation Nationale (FLN) 

encapcalá la lluita per la independéncia, amb Ben Bella i Ferhat Abbas com a líders més 

destacats. El 8 de gener de 1961 els ciutadans francesos acceptaren en referéndum el 

principi d'autodeterminació. S'atorga la independéncia per referéndum l'1 de juliol de 

1962. 
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Els m e n o r q u i n s 1 2 2 han estat els illencs que més han emigrat a aquestes terres africanes, 

sent menor la preséncia de Mallorquins i Eivissencs, de la qual no existeixen treballs 

específics. Quines són les causes d'aquesta emigració? El corrent migratoria balear 

formá part d'un més important, atret per les bones condicions que l'estat francés 

disposava per l 'emigració a la seva colonia. A més, Menorca fou colonia francesa entre 

els anys 1756 i 1763. El port de Maó es convertí en una possessió estratégica important 

durant aquests anys. L'existéncia d'un comerc tradicional entre les Balears i l 'Alger 

tanca aquestes condicions favorables respecte a aquesta emigració. A més els francesos, 

que consideraven imprescindible el port de M a ó per qualsevol acció en terres africanes, 
123 

consideraven els emigrants balears com "Bons Migrants" . Així l 'emigració cap a 

Algéria fou incentivada per les autoritats franceses, espanyoles i locals, especialment en 

el cas menorquí. 

En l 'actualitat disposem d'una interessant bibliografia referida al tema migratori balear 
124 

d'Algéria. Destacarem tres treballs, el de Marta Marfany, Els Menorquins d'Algéria , 
1 2 5 

l'article de Jaume Gomila publicat a la Revista Menorca o la síntesi que realitza el Dr. 

Marimón a l 'article El sur también existe: las relacions migratorias entre las Islas 

Baleares y la Argelia francese126. Els menorquins foren els illencs que més han emigrat 

a aquestes terres africanes, sent menor la preséncia de mallorquins i eivissencs, de la 

qual no existeixen treballs específics. Quines són les causes d'aquesta emigració? El 

corrent migratori balear formá part d 'un més important, atret per les bones condicions 

que l'estat francés disposava per l 'emigració a la seva colonia. A més, geográficament 

Algéria está molt propera a les illes. L'existéncia d'un comerc tradicional entre les 

En l'actualitat disposem d'una interessant bibliografía respecte a l'emigració balear cap a terres 
algerianes, com el treball de Marta Marfany, Els Menorquins d'Algéria, i l''article de Jaume Gomila 
L'emigració menorquina a Algéria (1830-1850), dins la publicació Revista de Menorca. Ambdós treballs 
estudien l'emigració menorquina cap a Algéria 
1 2 3 Un exemple d'aquesta emigració cap a Algéria de menorquins és el premi Nobel de literatura de 1957, 
Albert Camus (Algéria 1913-Franca 1960). Ell era descendent de menorquins: la seva padrina del poble 
de Sant Lluís i el seu padri descendent d'emigrants menorquins. En la seva novella postuma El primer 
home l'escenari era la ciutat de l'Alger i la seva gent. En aquesta novel la apareix el que ell denomina 
maonés, la llengua dels menorquins que hi vivien en la seva terra natal. No es creu que ell sápigues xerrar 
la llengua de la seva padrina, pero segurament hi havia sentit aquesta llengua a casa dels seus padrins. 
Segons el llibre de Marta Marfany, l'any 2001 descendents de menorquins d'Algéria residents a Franca 
des de l'any 1962 conserven la llengua dels seus pares i padrins, malgrat els entrebancs historics i 
l'homogeneització de la Franca actual 
1 2 4 Marfany, M. (2002).Els Menorquins d'Algéria. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
1 2 5 Gomila. J. (1998) . L'emigració Menorquina a Algéria (1830-1850). Revista Menorca 
1 2 6 Marimon Riutort, A. (2013) El sur también existe: las relaciones migratorias entre las islas Baleares y 
la argelia francesa (1830-1962). Pasado y memoria: Revista de historia contemporánia, (12), 55-78. 
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Balears i l 'Alger tanca aquestes condicions favorables respecte a aquesta emigració. A 

més els francesos, que consideraven imprescindible el port de M a ó per qualsevol acció 

en terres africanes, consideraven els emigrants balears com "Bons Migrants". Així 

l 'emigració cap a Algéria fou incentivada per les autoritats franceses, espanyoles i 

locals, especialment en el cas menorquí. 

Un exemple d 'aquesta emigració menorquina fou el premi Nobel de literatura de 1957, 

Albert Camus (Algéria 1913-Franca 1960). Ell era descendent de menorquins. La seva 

avia materna era originária del poble de Sant Lluís i el seu avi era també descendent 

d 'emigrants menorquins. En la seva novel-la postuma El primer home l'escenari era la 

ciutat de l 'Alger i la seva gent. En aquesta n o v e l l a menciona el maonés, la llengua dels 

menorquins que hi vivien en la seva terra natal. N o es creu que ell sápigues xerrar la 

llengua de la seva ávia, pero segurament segur l 'havia sentit xerrar a casa. Segons el 

llibre de Marta Marfany, l'any 2001 es poden trobar descendents d 'aquesta emigració 

que conserven la llengua dels seus pares i avis, malgrat els entrebancs historics i 

l'homogenei'tzació de la Franca actual. 

Alger, com a part integrant de l 'Estat Francés i punt d'acollida d 'un important 

contingent d 'emigrants balears, també participa en la publicació Les referéncies que 

trobem no són quantitativament moltes, en especial si les comparem amb altres 

localitats. Pero recordem que la publicació va néixer l'any 1954 i en aquestes dades la 

colonia francesa estava embarcada dins una guerra d ' independéncia i molts dels 

emigrants balears a Algéria abandonaren progressivament la colonia. Ja hem explicat 

que durant els primers exemplars la publicació realitzá una crida a tots els balears que 

vivien fora de les illes. I els balears residents a Algéria també varen respondre. 

La publicació París-Baleares publica en el seu seté nombre, una carta des d'Alger. Una 

dels objectius primigenis de la publicació era aglutinar a tots els emigrants balears a 

territori francés, i Algéria ho era en aquell moment. Pedro Sintes envia una carta a la 

direcció, felicitant la iniciativa de l 'associació. Explica breument els seus orígens 

menorquins, l 'orgull que sent pels mateixos i la feina que realitzen per no perdre' ls . 

Menciona també a altres emigrants, i des de llavors, es convertirá en cadet i 

col-laborador habitual. Des d'aquell moment fins la independéncia de la colonia, 
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apareixeran cróniques breus dels socis residents a aquest país áfrica. 

En el nombre set de la publicació (Juliol-Agost 1954) trobem la següent informació 

procedent de la ciutat de l 'Alger: 

Nous apprenons le retour a Alger de notre ami et membre d'Honneur 
des «Cadets de Majorque» M. Cincet, l'industriel bien connu. M. 
Cincet revient de Majorque ou il a passé trois semaines dont deux a 
Soller. Il nous a fait part de son entiére satisfaction pur ce séjour. 
Nous nous en réjouissons. 

Era la primera referéncia de la colónia a la publicació. I no tan sols apareix M. Cincet 

com membre de l'associació, sinó que es refereixen a ell com a membre d'Honneur. En 

aquestes petites cróniques observem que els viatges entre els residents a la colónia i les 

Balears són també molt freqüents, igual que succeia amb Franca: 

Nous apprenons le retour dans notre ville de Mesdemoiselles Jeanne et 
Josette, membres des Cadets de Majorque, filles de notre ami Gabriel 
Quetglas, qui viennent de passer tout l'été á Buñola; i a Fort de l'eau: 
Notre compatriote et ami, Monsieur Guillaume Socias, membre des 
Cadets de Majorque, est de retour parmi nous aprés un séjour d'un 
mois a Alayr, son pays natal 1 2 7 . 

Un dels fets més tragics fou la mort del jove 

Cadet Jean Mandiola, fill de comerciants 

mallorquins a París, el qual va perdre la vida 

en un combat en terres algerins, el 10 de maig 

de 1957. Tenia 21 anys. Fou l 'única víctima 

d'origen mallorquí que es coneix d 'aquest 

conflicte [fig. 2 3 ] 1 2 8 . 

Per evitar la guerra, alguns joves pogueren abandonar el país, convertint-se en prófugs, 

com era el cas d 'Antonio Simó Alemany, darrer Secretari General de l 'Associació. Per 

129 
evitar el servei militar, partirá a Venecuela l 'any 1956 . N o apareixen més referéncies 

n. 10, noviembre 1954 
n. 39, juny 1957 
n. 27, maig 1956 i diferents entrevistes amb familiars confirmaren la história. 

Figura 23: Noticia ̂ 4/ger 
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París-Baleares, 
128 París-Baleares, 
1 2 9 París-Baleares, 
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de joves Cadets participants en la guerra, però es molt probable que hi hagués més 

casos com els abans esmentats, encara que no amb conseqüències tan tràgiques com el 

de Jean Mandiola. 

El tema del conflicte algerià serà un dels pocs temes d'actualitat francesa que 

apareixeran a la publicació. Preocupació evident a la premsa francesa, realitzaran una 

entrevista a un cadet, Gumersind Gomila a la ràdio Perpignan-Rousillon, en la qual 

explicà la relació entre els menorquins i l'Algèria, com foren els inicis d'aquesta 

emigració i altres dades d'interès. Es constata la importància de l 'emigració menorquina 

en terres algerianes, l'orgull que aquest fet causava entre els residents balears a França i 

per aquest motiu queda constància en la seva publicació: 

Au moment oú l'Algérie attire l'attention du monde entier et de grands 
problèmes se posent pour l'avenir, nous voudrions rappeler 
l'importance des Baléares, et très spécialement des Minorquins, 
comme premiers pionniers de certaines régions du littoral algérien et 
comme fondateurs de Fort de l'eau, aujourd'hui devenue une très 
coquette station estivale et un des plus beaux agricoles. 1 3 0 

Existí per tant una relació estreta entre 

l 'associació Les Cadets de Majorque i 

Algèria, precisament pel fet que aquesta 

fos colònia Francesa per una banda i per 

una altra que hi hagué una important 

emigració balear a aquesta. Ja hem 

senyalat anteriorment, però hem de 

recordar-ho, que hi havia setze socis a 

Algèria, visqueren a Alger capital, Fort de l 'Eau i al barri d 'Alger Bab el Oue, als quals 
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cal afegir les seves famílies . Molts d'ells tenen llinatges menorquins, i altres són 

llinatges mallorquins. Així, el percentatge de socis era de 6 ,5% , molt semblat al 
1 3 2 

nombre de socis residents a les Illes [fig. 2 4 ] 1 3 2 . 

Figura 24: Gràfic distribució socis 

Total socis 

8,2% 6,5% 

85,1% 

• Àfrica • França • Bol ears • Amèrica 

7.14. L'èxit de la Crònica social 

1 3 0 París-Baleares, n. 26, abril 1956 
1 3 1 Calculem una seixantena de Cadets residents a Algèria 
1 3 2 Gràfic d'elaboració pròpia, amb dades estretes de la relació de socis 1955-1962, annex 10. 
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Al llarg del primer any de la publicació, l ' increment del nombre d'associats implicará 

l ' increment de les seccions de cronica social, observant-se un increment del nombre de 

localitats que apareixen a la secció Crónica de Mallorca. Hem comptabilitzat quaranta-
1 3 3 

sis localitats mallorquines aparegudes l 'any 1954 . Pero l 'any 1958 s ' incrementá la 

preséncia de localitats mallorquines a seixanta- t res 1 3 4 , i tres localitats de Menorca. 

Aquest fet era paral-lel a l 'augment exponencial de les notícies dels socis francesos, en 

més de cent localitats. 

Com ja hem senyalat amb anterioritat, el 80% dels socis d 'aquesta etapa vivien en 

territori francés. I la seva secció, Crónica de Franga, era un recull dels principals fets 

vitals dels socis. El seu espai físic dins la publicació augmentará en relació a l 'augment 

dels socis. 

Aquesta afirmació, l 'expansió de l 'associació, la podem ratificar amb el fet de 

l 'augment de les págines de la publicació. Aquestes, amb un format din3, augmentaran 

en el número v in t - i - t res 1 3 5 de quatre págines a sis pág ines 1 3 6 . Les causes seran per una 

banda l 'augment de socis, fet que augmenta els ingressos i possibilita fer front a les 

millores, i el canvi en el model publicitari de l 'associació. Com ja havien senyalat, la 

publicitat era exclusivament de persones o establiments que figuren com a socis de 

l 'associació. N o hi ha encara publicitat de fora del grup. Pero si durant els anys 1954 i 

1955 la publicitat tenia com a máxim una mida de 1/8 de página, a principis de l 'any 

1956 comencará a tenir publicitat d' 1/3 de página, encara que tan sols un anunci 

d 'aquesta mida per nombre. A més, la maquetació de les págines era més acurada i es 

deixa la part central i els laterals per la publicitat, millorant la imatge visual de la 

publicació. 

Pero l ' increment exponencial de localitats balears no s 'ha d'interpretar com un 

increment en socis illencs, aixo ens podria conduir a una important errada. Les localitats 

que apareixen a l 'illa no necessáriament han de tenir molta relació amb els emigrants 

1 3 3 Veure annexos, taula 1, Localitats de Balears a la secció Crónica de Mallorca 1954 
1 3 4 Veure annexos, taula 21, Localitats de Balears a la secció els anys 1954, 1956, 1958, 1965, 1988 i 
1997 
1 3 5 París-Baleares, n. 23, gener 1956 
1 3 6 Veure annex 17, mides i números publicació 



Capítol 7. Els primers anys 249 

Per tant, hi haurá localitats més informatives i d'altres més afectives. El cas de Sóller i 

s 'Arracó seran paradigmátics. En aquests casos observem com es fa constant referéncia 

als emigrats, amb les seves contínues anades i tornades de Franca. En aquestes 

croniques apareix un major interés per donar a conéixer al col-lectiu d'associats les 

defuncions, els casaments i els naixements i altres esdeveniments privats al conjunt dels 

Cadets. Apareix com un tipus de cronica més familiar, amb un carácter molt més afectiu 

que els que es realitzen en aquells pobles on el col-laborador no mantenen una relació 

directa amb el fet migratori francés. 

Pero si en el cas illenc apareixen localitats en les quals no necessáriament existeix un 

vincle amb l 'associació, no era el cas de la Cronica de Franca. A les Balears se cercaren 

col-laboracions que informessin de fets locals. Pero en la secció de Franca l ' interés era 

donar a conéixer la situació dels socis. I aquesta era la diferéncia més gran entre les 

croniques de Balears i les croniques de Franca. En les croniques de Franca no trobem 

referéncies a les polítiques municipals, ni a féries o projectes del municipi tal com 

apareixen en molts dels pobles de les croniques de Balears. Els fets quotidians dels 

Cadets francesos són l 'eix vertebrador de la seva secció. A més els que col-laboren eren 

membres de l 'associació com a parts importants, j a que es cercava potenciar les 

relacions personals d 'aquests socis a terres franceses. 

París-Baleares, n. 12, gener 1955 

francesos. Una de les noves premisses de la publicació era aconseguir tenir un 

corresponsal a cada poble o localitat de l 'illa que pogués informar de les notícies més 
137 

importants de la localitat . D 'aquesta manera, moltes de les noves localitats 

mantindran una vinculació informativa que amb una emigració francesa. Moltes són les 

persones que tenen una vocació periodística a les illes, són innumerable les publicacions 

de carácter local que han aparegut a les illes al llarg de la nostra historia contemporánia. 

Així que no ens hem d'estranyar que fossi realment senzill trobar gent que estigués 

disposat a col-laborar amb l 'associació sense tenir una vinculació directa amb la 

mateixa, més que la mateixa derivada de l 'amistat. 
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París-Baleares, n. 30, setembre de 1956. 

L'associació creix durant aquests anys, sobretot a terres franceses. Durant l 'etapa, 

l 'objectiu prioritari era consolidar-se com a lligam dels residents mallorquins a Franca. 

Ja várem observar que els menorquins residents a Franca també participaren activament, 

en especial amb la publicació d'articles divulgatius sobretot amb temes referits a l 'illa 

de Menorca. A finals de 1957 comencaren també col-laboracions procedents de l 'illa 

d'Eivissa. Formentera fou l 'única illa sense preséncia a la publicació. 

La importáncia d 'aquestes dues seccions, les úniques que es mantindran al llarg de tota 

la publicació, eren evidents. Si comparem el nombre dotze, publicat a gener de 1955, 

amb el nombre quaranta i quatre, de desembre de 1958, les dues seccions amplien el seu 

protagonisme. En el primer d'ells, el número dotze, les seccions ocupen l 'espai d 'una 

plana. Al darrer de l 'etapa, en el número quaranta i quatre, l 'espai dedicat era de tres 

planes. En poc menys de tres anys, aquesta secció triplica el seu espai, afavorit pel fet 

que la publicació havia augmentat el seu nombre de planes a gener de 1956, grácies a 

l ' increment tant del nombre de socis com dels ingressos per publicitat. 

Com s'organitzen aquestes dues seccions? Encara que sempre apareixen lligades a les 

planes finals de la publicació, estan clarament separades una de l'altra, sent la Crónica 

de Franga la que encapcala aquestes seccions. En aquesta etapa, la secció Crónica de 

Baleares s 'anomena Crónica de Mallorca i s 'afegeix separadament una secció titulada 
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Crónica de Menorca. L 'aparició de col-laboradors de l ' illa de Menorca causará 

aquest canvi, pero será durant un període de temps curt, j a que terminará incorporant-se 

a la Crónica de Balears. 

La Crónica de Menorca estava composta per croniques de carácter general. Una 

curiositat, normalment en un nombre apareixen notícies de Ciutadella i en una altra 

apareixen notícies de Maó, pero poques vegades apareixen notícies d 'ambdues a la 

vegada. Poques referéncies hi ha dels altres pobles de l'illa, a excepció del nombre 

catorze, publicat a marc de 1955, on apareixen dues notícies breus d'Alaior. L 'aportació 

de l 'illa de Menorca en aquesta secció era petita, en especial si la comparem amb les 

aportacions de carácter divulgatiu que observem als articles més llargs de la publicació, 
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on Maurice Déribéré i Mascaró Passarius, han aportat un bon grapat d'articles que 

donen a conéixer diferents aspectes de l ' illa d 'una manera brillant. 

La secció Crónica de Mallorca era molt més important en quantitat que la Crónica de 

Menorca. Si a la Crónica de Menorca apareixen tres localitats de la mateixa, a la 

Crónica de Mallorca apareixeran, en l 'etapa 1955-1957, un total de cinquanta i quatre 

poblacions. La població amb més representació fou Palma, la qual apareix en tots els 

nombres de l 'etapa, seguit per s 'Arracó que apareix vint-i-vuit vegades i el tercer 

Manacor, amb vint-i-dos. 

Quins eren els continguts d 'aquesta secció? A diferéncia del que trobarem a la Crónica 

de Franga, els continguts de la que podríem anomenar Crónica de Baleares eren bastant 

heterogenis. La intenció de l 'associació era poder tenir un corresponsal a cada poble de 

les Illes, així podrien tenir informacions de cada un d'ells, notícies tant socials com del 

que podríem anomenar política municipal. El que es volia en un primer moment amb 

aquesta secció era convertir-se en un "cronicón" de les Illes, on s'assabentessin dels fets 

quotidians de les localitats illenques. 

Com ja hem descrit, cada poble tenia en principi el seu propi col-laborador, i els que no 

apareixen molt sovint solien ser notícies escrites per altres col-laboradors, estretes de la 

premsa diária balear que a ells li hagués cridat l 'atenció. Llegint aquestes notícies hem 

observat com moltes d'aquestes, diguem-les croniques per pobles, estan firmades, 

encara que hi ha altres que no podem avancar. En etapes posteriors, coneixerem més 

col-laboradors, j a que la publicació els dedicará una secció per agrair-les la seva 

dedicació. Segons la feina realitzada per cada col-laborador, i la seva relació amb 

l 'associació, fará que les croniques de cada poble tinguin una intenció, uns continguts 

diferents. 

Palma, la més important, estava redactada per diferents col-laboradors, els quals de 

manera bastant professional, donaven notícies d'actualitat, cronica social i notícies de 

política local en aquesta cronica de Palma. També hi ha una part important dedicada a la 

comunicació dels resultats esportius, des de futbol a torneigs de botxes. Per les 
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París-Baleares, n. 41, setembre de 1957 

característiques propies de Palma, no solen aparéixer gaire notícies socials referents als 

socis de l 'associació, a menys que siguin coneguts directes dels mateixos corresponsals. 

La zona de Calviá té una col-laboradora, Maria Alemany, la qual informa de fets 

ocorreguts als socis, sobretot publica les arribades i les sortides cap a Franca, fent 

referéncia també a les bodes, naixements i defuncions més significatius de la localitat. 

Des de l 'Arenal, firmat amb les sigles J.G., apareixen cróniques interessants per a 

conéixer el naixement de l 'Arenal com zona turística. Pareix que aquest col-laborador 

procedeix de s 'Arracó, o almenys té molta relació, recordava que aquests primers 
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havien elegit l 'Havana, després Franca i en aquell moment, Palma . Santanyí també té 

un col-laborador habitual, Perico, el qual informava de les notícies locals més 

significatives que succeeixen en el poble. Llucmajor també contava amb col-laboracions 

que informen dels fets més significatius de la població. Algaida promocionava 

constantment el seu ball dels Cossiers, moltes vegades en Francés a més de publicar-hi 

fotografies, sent clarament una publicitat de carácter turístic. I d 'aquesta manera, més 

d 'una vintena de col-laboradors s 'encarregaven de tots els pobles i ciutats de les illes. 

Poblacions com Campos, Pollenca, Artá, Sa Pobla... apareixen més o manco sovint, 

amb informacions diverses, moltes d'elles aparegudes a les notícies dels diaris locals 

que eren elegides pels col-laboradors a les Illes per així tenir informats els membres de 

l 'associació residents a Franca. 

Peró si hi ha una localitat que sobresurt de les altres será s 'Arracó, la qual tenia molts 

d 'arraconers resident a terres franceses. Tan important fou aquesta relació entre el poble 

de s 'Arracó amb Franca que el carrer principal del poble es diu precisament avinguda de 

Franca. L'al tra será Sóller, la qual presenta un important espai també, amb diferents 

col-laboradors. 

La seva relació de s 'Arracó amb Les Cadets de Majorque fou molt estreta. Des del 

nombre tercer apareix la col-laboració de Paco des Racó, antic emigrant a Franca que 

havia retornat al seu poble. Així ell es convertí en un dels habituals col-laboradors de la 

publicació. Durant l 'ampliació de membres de l 'equip directiu a l 'any 1956 hi hagué un 
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Informació estreta de diferents entrevistes realitzades 

vicepresident arraconer, Gabriel Simó, resident a Rouen. I en la secció cronica de 

Balears, s 'Arracó va tenir un lloc on els seus habitants podien comunicar-se amb els 

seus amics i familiars residents a Franca. 

A diferéncia d'altres pobles, les notícies de s 'Arracó tenien un marcat carácter social. 

Apareixien constantment fets de la vida privada dels seus residents: naixements, 

casaments, defuncions, obtenció de títols... Peró també informaven d'activitats própies 

del poble: torneig de truc, festes patronals, arribades de persones de Franca i sortides per 

a Franca, vacances... L'activitat dels seus parroquians estava ámpliament representada 

en aquestes croniques. Ja hem tractat, en un altre punt, la solidaritat entre els arraconers 

francesos i els que encara romandrien al poble. Els problemes amb el metge, del qual 

mancaven, i l 'arribada del teléfon al poble es va convertir en una qüestió d 'honor per al 

poble, apareixent en aquesta secció crides als arraconers francesos per ajudar a 

solucionar aquestes mancances en el seu poble, tenint una forta resposta per part de 

quasi tots ells. Era l 'únic poble que utilitza la publicació per aquest tipus de solidaritat 

en aquest moment. 

Fou tan important la sensibilització dels arraconers i la seva implicació, tant en 

l 'associació com en la publicació, que en els darrers anys quasi es convertí en una 

publicació local del municipi d 'Andratx. Avui en dia si demanes per París-Baleares, el 

poble de s 'Arracó pensa unánimement que fou una publicació seva, iniciada per un 
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arraconer. 

La Crónica de Franga era forja diferent de la crónica de Balears. L 'associació tenia 

molta més forca a Franca que a les Illes, fet que anirá canviant a mesura que anem 

avancant en la nostra análisi. Els integrants de les Cadets de Majorque vivien 

majoritáriament a Franca, i per tant les croniques amb les quals col-laboraven eren més 

personals, informant dels fets quotidians i no dels fets de locals del lloc on residien. A la 

fi, la publicació era un punt de trobada pels originaris de les Balears, i volien informació 

d'aquestes, j a que la informació francesa es trobava en els diaris locals. 
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Veure a l'annex taula 12: Distribució per regions dels membres 1955-1965 

La secció Crónica de Franga també estava organitzada com la secció Crónica de 

Balears. En aquest cas no es cercava tenir informacions de totes les poblacions 

franceses, al contrari que succei'a a la secció Crónica de Baleares. N o era la intenció de 

la publicació tenir informat del que passava a les localitats franceses, sinó informar dels 

fets que afectaven als residents balears d 'aquestes. A l 'any 1955 apareixen seixanta i 

quatre localitats a Franca, dos anys després, a l 'any 1957 tenim setanta localitats, set 

m é s 1 4 1 . L 'acoll ida de la secció fou per tant molt important en la publicació, convertint-

se en el taular d 'esdeveniments socials dels emigrants. 

Quines informacions apareixen? Sobretot cronica social. La llengua emprada per 

escriure aquesta secció era majoritáriament el francés, encara que apareixen localitats 

escrites en castellá. En cap cas apareixen les croniques escrites en catalá, el qual era 

emprat per qualque col-laborador, sobretot de la zona de Sóller, en articles més llargs. 

La utilització de la llengua francesa ens torna a donar informació de l'alt nivell 

d'integració dels balears, amb el seu entorn. Les notícies eren la crónica de la vida dels 

socis a Franca, ressaltant fets com els naixements, les defuncions, els compromisos, els 

estudis, els viatges, les vacances. Si féssim una análisi detallat de totes les relacions 

personals que apareixen en aquesta secció podríem obtenir un mapa molt acurat de com 

fou la vida i les relacions dels emigrants balears a Franca. 

Grácies a aquesta secció coneixem on residien i d 'on eren aquests Cadets. Per exemple, 

el nombre quaranta, publicat a juliol-agost de 1957, en la secció de Nantes apareixen les 

sortides cap a s 'Arracó i Sóller d'un bon grapat de socis residents en la seva localitat. 

Pero també ens ajuda a conéixer on es varen establir. En el mateix nombre, en la 

localitat de Saint-Etienne ens informaven del retorn d 'una série de socis que havien 

visitat als seus familiars al poble de Binissalem. 

Aquesta secció es converteix en una font imprescindible per a conéixer les relacions 

personals que establiren els emigrants balears a territori francés durant la segona meitat 

del segle XX. Un exemple fou el matrimonial. Pareix que durant la primera meitat del 

segle XX, com succei'a en altres emigracions semblants, solien casar-se principalment 

amb membres de la mateixa colonia. Moltes vegades, els homes fadrins demanaven 
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ajuda al rector del seu poble d'origen, perqué aquest el trobes una bona al-lota 

mallorquina. Una de les raons d'ésser de l 'associació, tal com j a hem mencionat, era 

cercar més punts d 'encontre i relació entre els joves. Aquest fet era motivat pel fet que 

els joves ja no elegien illencs per casar-se. Si no que preferien casar-se amb francesos. 
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Segons testimoni l de Marie Pierre A l e m a n y 1 4 2 , ella no volia casar-se de cap de les 

maneres amb un mallorquí, j a que aquests eren masclistes i avorrits. Per aixo ella 

preferia trobar a un francés, els quals eren més col-laboradors amb elles, més divertits i 

sense tant ánim masclista. 

Aquest testimoni es confirma en les memories de Michel-Bernat Carde l l 1 4 3 , també amb 

altres testimonis orals recollits. Podem afirmar que les dones mallorquines durant els 

anys cinquanta preferien casar-se amb francesos. Aixo va passar amb les dues germanes 

de Michel Bernat Cardell. D 'aquests casaments de les joves amb francesos hi ha un bon 

grapat d 'exemples en aquestes croniques socials. Exemples la de Belfort: Nous 

apprenons la mariage de Mademoisselle Madeleine Ignacio avec M. Bernard Crolle144; 

0 la de Paris Blanc-Mesnil: Le 13 obtobre a été célébré ans la plus stricte intimité le 

mariage de nos jeunes amisMademoiselle Gilberte Riallin etMonseriu Juan Alberti.145 

Altres informacions interessants que podem extreure d 'aquesta secció francesa són els 

noms dels pioners de l 'emigració balear. Són freqüents les necrologiques amb 

interessants dades biográfiques: Don Juan Gomila, Decano dels fondistas mallorquines 

en Lyon a dejado de existir; bajo el sepulcro a la edad de 72 años. A sus familiares les 

enviamos nuestro mas sentido pésame. 1 4 6 

1 podríem extreure més dades d 'aquesta secció, la qual es converteix en una font 

impagable, tal com j a hem mencionat. Qué es volia amb aquestes notícies? Conéixer 

millor als altres socis que residien a Franca. Sabre d'ells, de les seves vides, de les seves 

famílies. La distáncia entre els socis feia que molts d'ells es coneixerien, pero que 

aquesta distáncia les impedís tenir una relació continuada. I no xerrem dels amics a 
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7.15. La Solidarität entre els emigrants: el cas del teléfon a s'Arracó. 

La solidaritat i la vinculació emocional entre els socis arraconers fou evident des dels 

primers moments de París-Baleares. Aquest fet será analitzat al llarg del treball, pero es 

significatiu el fet que els socis francesos empressin la publicació com a eina divulgativa 

de la solidaritat del grup arraconer francés envers al seu poble. 

La solidaritat es manifestá en la iniciativa duta a terme per a instal-lar el teléfon al 

poble, el qual encara no havia arribat, convertint-lo en el darrer de Mallorca. Les 
1 4 7 

primeres referéncies són a principis de l 'any 1956 , on se citen les primeres reunions 

celebrades a s 'Arracó en relació a la ins ta l lac ió del teléfon en el poble. En aquesta 

reunió es destacava la necessitat de fer arribar la línia de teléfon des de Palma, no tan 

sols al poble de s 'Arracó sinó també a la localitat de Sant Elm. S'expressava la 

necessitat de demanar ajuda no tant a Foment de Turisme, sinó també de la Governació, 

del Municipi d 'Andratx i altres agéncies. Peró també sol-licita l 'ajuda als arraconers 

residents a Franca. Es creava un comité, organitzat a s 'Arracó, el qual s 'encarregaria de 

gestionar la tramitació dels recursos per fer arribar el teléfon al poble. Manifestaven que 

no era un luxe, sinó una necessitat. Era impensable que encara no hagués arribat les 

comunicacions modernes i necessáries al poble. Els preus eren de 45.000 pta. per la 

línia Palma-s 'Arracó i de 100.000 pta. per la línia Palma-s 'Arracó-Sant Elm. Per aquest 

motiu es va fer una crida als arraconers francesos per a qué col-laboressin 

economicament en aquesta causa, a més de demanar-los promptitud en la mateixa, pel 

fet de necessitar els doblers abans de marc d'aquell mateix any, data en la qual el 

Comité havia de contestar a l' Excel-lentíssim Governador Civil si es volia que la línia 

arribés fins a s 'Arracó o també fins a Sant Elm. 

París-Baleares, n. 23, gener 1956 

Balears. Amb aquesta secció el que es pretenia era informar dels fets més significatius 

de la vida d 'aquestes persones, convertir-se en un lloc de trobada, on la vida que havien 

dut en el seu poble amb els seus amics i familiars es reproduís. Així, grácies a línies del 

París-Baleares cada mes se sentien una mica més a prop d'aquesta nova gran família 

que havien format a terres franceses. 
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S'organitzava d'aquesta manera la col-lecta, mitjancant els corresponsals de París-

Baleares a cada localitat francesa, encara que es podien enviar els doblers directament 

al metge del poble. Aquesta noticia estava firmada per Francisco Vich, delegat a Franca 

i posteriorment president de l 'associació. En els números següents apareixen notícies 

del comité pro-teléfon de s 'Arracó, a més de llistes d 'aquells residents arraconers a 

Franca que varen participar económicament, inclós la quantitat del seu donatiu. En marc 
148 

trobem la noticia que s 'han reunit la quantitat de 40.000 ptas., peró encara falten 

8.500 ptas., fent menció de l ' interés i bona voluntat del grup arraconer francés, que quan 

faltava una setmana per a qué finalitzés el termini, arreplegá els doblers que faltaven i j a 

es podia donar com una realitat la instal-lació del teléfon en el poble, l 'últ im segons ells 

mateixos diuen, a tota Mallorca. Peró no s'aconseguí en aquell moment dur a Sant Elm. 

Així comprovem com aquesta publicació, i l 'associació, fou un pont d 'unió i via de 

comunicació utilitzada, per a poder dur a terme un acte de solidaritat entre els emigrants 

arraconers i el seu poble, realitzant un bé públic com fou l 'arribada del teléfon al poble. 

7.16. La publicitat 

El financament de la publicació París-Baleares era 

mitjancant la quota de socis. Segons la quota 

pagada, la qual diferia per adaptar-se a les 

possibilitats económiques dels socis, es tenia dret a 

la publicació d 'anuncis publicitaris[fig. 25]. Per 

aquest motiu, les empreses anunciants d 'aquesta 

primera etapa tenen una relació directa amb 

l 'emigració balear a Franca, j a fos per la seva 

Figura 25: Exemple anunci 

LIPP Brasserie 
i Saint-GERMAIN.des-PRÉS 

151, Boulerorii Sl-Oermain 
• M 0 SANA MTEBKUMIOX 

' ~ canocnaoTR "bttttf 
SAUCISSES FRANCFORT 

HARF.NCS RALTIQUF, 

jusqu 'a 1 h, 30 du matin 
sauf Ir Lundi 

participació directa o per tenir en aquests emigrants 

una important quota de mercat, motiu pel qual s 'associaven, com fou el cas de l 'agéncia 

de viatges A lcove r 1 4 9 . Aquests anuncis eren senzills, tant d 'establiments francesos com 

d'establiments balears. 

' París-Baleares, n. 26, marc 1956 
Trobarem la série d'anuncis de diferents anys a l'apendix 
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La majoria d 'anuncis són d'establiments hotelers o relacionats amb l'hosteleria. Aixó 

estaria molt relacionat amb els oficis que els emigrants balears desenvoluparen a terres 

franceses. La majoria solien regentar establiments de cafetería, hostalera, venda de 

productes de l 'horta més o manco elaborats. Peró el més interessant és senyalar que a 

Mallorca els primers establiments que fan publicitat són els bars, cafeteries... Ja 

explicarem aquest fet amb més deteniment, peró molts són els casos d 'emigrants que 

retornen encara en edat de treballar que instal-laren un d'aquests negocis a les illes. 

Els anuncis són petits, sense fotografies i estan col-locats a qualsevol banda de la 

publicació. Aquesta tendéncia canviará en l 'etapa posterior 

L ' increment en les fulles de la publicació respon a dues circumstáncies básiques. Per 

una banda l 'augment en el nombre de socis. Per una altra, l ' augment en la quota 

publicitária i de l 'espai que la publicació dedicá als anuncis. Ja hem comentat abans que 

els anuncis ocuparan una part petita dins la publicació, en comparació als articles. 

La publicitat no era fonamental per la seva existéncia. Eren les aportacions dels socis les 

que ajudaven al manteniment tant de la publicació com de l 'associació. Una de les 

premisses per poder anunciar-se era ésser soci, tenir un lligam familiar o d 'amistat amb 

qualque membre de l 'associació. En la práctica moltes empreses de serveis 

especialitzats col-locarien la seva publicitat, tal com explicaren un poc més endavant. 

Era significatiu el paper en la maquetació de la publicitat. Durant els primers devuits 

nombres, la publicitat estava distribuida sense seguir un patró per tot el text, pero a 

partir d 'aquest nombre apareixeria en els racons de la publicació, o bé en una tira llarga 

al mig. D 'aques ta manera no destorbava els escrits. Un altre canvi significatiu fou 

l'ampliació dels anuncis en la seva mida, ja que si abans d 'aquest nombre no superaven 

mai 1/8 de página, apareixerien ara publicitats de quasi 1/3 de página. Podem observar 

en l 'apéndix fotográfic, el canvi de la publicitat d 'ara de la del principi. 

Durant aquesta etapa hi ha un increment significatiu dels anunciants, la majoria 

d 'aquestes eren tendes i establiments regentats per balears a Franca. Pero també 

comencen a aparéixer altres tipus d'anuncis, especialitzades en serveis que podien 
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7.17. La imatge de les Ules: del sentiment d'enyoranca ai foment de ia imatge 
turística 

Els articles que tenen com a tema principal fomentar el coneixement de les illes eren 

abundants, pero sofriran una transformació al llarg dels números d 'aquesta etapa, 

influ'its per un fenomen que tindrá una importancia cabdal en la transformació de 

l 'economia, la societat i la política a les Illes Balears: el Turisme. 

Una de les necessitats que havien impulsat a la creació tant de l 'associació com de la 

publicació, fou la de recordar les seves illes, a més de donar-les a conéixer als seus 

descendents. Per aquest motiu, les seves págines s 'ompliren d'articles divulgatius, pero 

també sentimentals i d 'enyoranca cap a la seva terra, la Historia, la cultura, la literatura, 

els costums de les illes, a més de descripcions de les meravelles naturals de les Illes es 

convertiren en el segell d 'aquesta primera etapa. 

Pero en el darrer any pareix que comenca un cavi en el format de les col-laboracions. 

Els articles comencen a ser més descriptius, no tan divulgatius, dels llocs i atractius de 

les Illes. Les co l laborac ions d 'experts universitaris comencen a donar pas a 

col-laboracions més periodístiques, versades en la temática turística. Comencen a 

publicar-se articles que analitzaven la situació que el turisme a les Illes, les noves 

infraestructures i necessitats de les mateixes. Temes que interessen en aquest moment 

necessitar els balears residents a Franca. Aquests anuncis de traductors especialitats en 

qüestions legals, empreses d'assessorament, exportació directa per avió des de balears... 

Pero també anuncis de particulars, oferint sobretot anuncis de carácter immobiliari, 

generalment cases, viles inclos hotels a les Balears. 

Un altre tipus d 'anunciants que s 'ampliaren en la següent etapa són els anuncis de 

companyies dedicades al transport, j a sigui marítim o aeri, que donaven servei pels 

viatges de balears. Hem de pensar que eren molt freqüents els viatges dels mallorquins a 

les illes. Com a curiositat en el número maig de 1957 hi ha un anunci curiós, donant 

facilitats per viatjar als membres de l 'associació, demostrant la importáncia que aquest 

col-lectiu comenca a tenir per a les empreses. 
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als Cadets de Majorque, en un moment de canvi important a les Illes. La primera serie 

d'articles seran els firmats per Jean Bonet, titulats Mallorca estación termini.150 

També comencen a aparéixer les primeres cróniques roses dels famosos a Mallorca. A 

novembre de 1954 es fa referencia a la lluna de mel de la néta del president de la 

República René Coty a Mallorca, la qual es va allotjar en el Gran Hotel Alcina, regentat 

per Llorenc Alcina, membre de l 'associació. Des de Foment de Turisme, l 'any 1950 

s'havia engegat una campanya per promocionar les Illes com a destinació per les 

parelles de nuvis, sota el lema "Luna de Miel en Mallorca". Hi existia un cartell del qual 

es van editar sis mil exemplars, dos mil en llengua francesa. L'éxit d 'aquesta campanya 

fou aclaparador. Moltes parelles de nuvis francesos elegien Mallorca pel seu viatge de 

noces, i aquesta tendéncia es veurá incrementada per la publicitat que es fará a molts 

mitjans de comunicació del viatge de Annie, la neta del President de la República. 

Motiu pel qual, la publicació comencará a fer-se ressó de l'inici de les vacances de gent 

famosa a les illes, tendéncia que comencará en aquest període, peró que tindrá la seva 

máxima plenitud en el període següent. 

Com ja hem senyalat, és difícil establir un tall exacte en la línia de la publicació, peró 

aquests articles mostraven el nou camí de la publicació, on comencaran a proliferar els 

articles d'opinió, d' informació i divulgació turística. N o ens ha de sorprendre si 

recordem que membres de l 'oficina de turisme espanyol a París foren importants 

col-laboradors de la publicació, tal com havien comentat. 

En aquests articles, 

amb un carácter més 

propagandistes que 

divulgatiu, volien 

donar a conéixer 

aspectes histórics, 

artístics o literaris, es 

diferencien 

básicament per una 

1 5 0 Tal com recorden a la secció 43 anys després, a París-Baleares, n. 374, novembre-desembre 1997 

Figura 26: Estampes mallorquines 
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151 París-Baleares, n. 26, juny 1956, firmat per G.C.C. 

raó. Els que cercaven ser més promocionals solien anar acompanyats d 'una bonica 

fotografía, mentre que els altres no venien acompanyats de fotografíes [fig. 26]. A més 

hem observat com aquestes fotografies moltes vegades són estretes de catálegs i 

publicacions turístiques. Aquest fet es confirmaria per la publicació, a partir de l 'any 

1956, de les anomenades "estampes mallorquines", fotografies propagandístiques sense 

cap article associat. Són imatges d ' a l l o t e s vestides amb el vestit regional fins a postals 

costumistes, paisatges, atraccions turístiques... 

Un article destacat será Mallorca y el Turismo151. En aquest article fa un petit resum de 

com el turisme a Mallorca, des de feia uns cinc o sis anys, s 'estava convertint en un 

motor fonamental per l 'economia mallorquina. I proposa que si es treballava 

adequadament, es convertiria en la primera font de l 'economia balear, paraules 

profétiques. En aquest article es demanden més hotels, més tendes, més serveis per 

fomentar l 'arribada de més turistes, j a que tots els comerciants, la indústria i la gent de 

l 'illa es beneficiaria d 'aquest moment de bona salut de l 'Europa de 1956. Una de les 

premisses per l 'arribada de turistes era la creació d'infraestructures i d'oferta 

complementária. Així, des de les págines de la publicació es feia una crida a fomentar el 

turisme, i no tan sols el de "Sol i Platja", sinó també el cultural, el de ferrocarrils, el 

d'hivern... 

En aquesta etapa de la publicació s 'observa com el fet turístic apareix, guanyant una 

quota important dins la mateixa. Quines són les causes? L 'economia a les Illes está 

canviant. La recuperació económica del turisme, aturada per causa de la Guerra Civil i 

les seves conseqüéncies, comenca a ésser un fet. Moltes són les iniciatives que des de 

les institucions, i des de l 'organització Foment del Turisme, s'estan posant en marxa per 

incrementar la quota turística en aquests anys. El desenvolupament definitiu del turisme 

de masses a gran escala a les Balears, va tenir lloc durant els últims anys de la década 

del cinquanta, confirmant-se plenament a partir de la década dels seixanta. 

L 'any 1950 arribaren a les Balears 98.081 visitants, dels quals 31.556 eren estrangers. A 

l 'any següent hi hagué un augment d 'un 30 ,4% en aquestes xifres. A partir de 1955 les 
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1 5 2 

xifres s ' incrementaran espectacularment, amb 188.704 turistes . I aquesta tendéncia 

continuará en els següents anys. Són moments de canvi en l 'economia balear, amb la 

creació d 'una série de necessitats, com infraestructures i má d'obra, que provocaren 

canvis en tots els aspectes de la vida balear. 

N o pretenem fer una análisi dels impactes del turisme en la societat balear del moment, 

pero si esmentar com aquest s'anirá introduint com una prioritat per als membres de 

l 'associació Les Cadets de Majorque. L ' impacte més evident en el grup, fou dins la 

seva mentalitat. Són conscients que a Balears comencaven una série de canvis 

significatius, que l 'arribada de turistes condui'a a un canvi. I que si es volia aconseguir 

aquest canvi, tan necessari per a la pobra economia balear, era necessari millorar en 

serveis i infraestructures. Per aquesta consciéncia nova, s 'ha d 'entendre l 'evolució en la 

línia editorial de la publicació a la següent etapa. 

N o podem obviar el fet, que una de les variables prévies per aconseguir augmentar el 

turisme, era fomentar l 'oferta i el desenvolupament dels mitjans propagandístics de la 

naturalesa i els atractius del lloc de cara als turistes, a més d 'un desenvolupament tant 

de les infraestructures com de l 'oferta complementária. Des de les págines de la 

publicació apareixen articles d 'aquests atractius, junt amb la publicitat d 'hotels i 

restaurants que hi ha a les Illes. 

Els membres de l 'associació comencen a assabentar-se de la situació de les meravelles 

naturals de les Illes, conéixer millor els pobles i racons. També de possibles 

allotjaments i llocs d'oferta complementária, com bars i restaurants. Molts d'ells passen 

temporades llargues a les Illes. La seva posició economica els permet, fins i tot, dur el 

seu propi cotxe. Mitjancant la publicació, són els mateixos emigrants els turistes, els 

quals descobreixen les Illes i la seva nova oferta. 

L 'augment del nivell economic dels emigrants era para l l e l al que tenien els habitants de 

molts de paisos europeus, grácies a l 'estabilització economica dels paisos, els quals es 

refan, en alguns casos espectacularment, de les conseqüéncies de la Segona Guerra 

Mundial. Aquesta nova situació económica permetrá el naixement d 'una classe mitjana, 

1 5 2 Barceló i Pons, B. (2000). Historia del turisme a mallorca. Treballs De La Societat Catalana De 
Geografía, (50), 31-55. 
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París-Baleares, n. 38, maig 1957 
París-Baleares, 35, febrer 1957 

amb suficients diners per cobrir les seves necessitats básiques i disposar d 'un romanent 

que poden dedicar al seu l 'oci, situació indispensable que possibilitará el naixement del 

turisme de masses. Les Illes Balears, les quals grácies a l 'associació Foment del 

Turisme de Mallorca duien anys dedicant-se a la promoció de les Illes, tant en l'ámbit 

estatal com en l'ámbit internacional, estaven en una situació privilegiada en la lluita per 

a la caca del turista. I els emigrants balears a Franca comencen a ser conscients al llarg 

d'aquesta etapa, que són els millors ambaixadors de la seva terra. 

Grácies als articles que apareixen en la publicació, ells mateixos coneixem millor les 

Illes. I poden donar-les a conéixer entre els seus amics i coneguts francesos. Des de la 

mateixa publicació són més conscient d 'aquest fet, motiu pel qual comencen a demanar 
1 5 3 

als socis que dediquen un temps a promocionar el seu poble. Aquest fet explicaría els 

canvis mencionats. Comencen a aparéixer també dades més quantitatives, xifres 

d'interés, explicacions d 'excursions útils per poder realitzar o visites als llocs esmentats. 

La millora en el financament de la publicació dóna recursos per millorar la qualitat de la 

publicació, per aquest motiu comencen a aparéixer més fotografies, les quals fan més 

atractiu les possibles visites futures. I, com j a hem senyalat, moltes d 'aquestes 

fotografies provenen de fulletons turístics, els quals retraten els llocs més atractius de 

les Illes per fomentar la imatge de cara al turisme. La publicació París-Baleares es 

converteix així en un mitjá de difusió d 'aquestes imatges en tots els territoris on hi hagi 

socis, en aquests moments Franca, Balears, Algéria, Marroc i Venecuela. 

Qualque cosa está canviant en el grup. S'está promocionat les Illes entre els socis, s'está 

intentant que els mateixos socis promociones les Illes a Franca. I aquesta promoció que 

s'está donant no era del tot gratuita. Els socis s'estan adonant que apareixen noves 

oportunitats economiques a les Illes, encara que durant aquesta etapa aixo no tingui 

gaire repercussió en el grup. Pero hi ha uns pocs que vendran els seus negocis i 

s'establiran una altra vegada a les Illes. I no era per retirar-se, com havien fet 

anteriorment. Aixo será el cas del restaurant Ca ' n Quet en D e i a 1 5 4 , d 'una família que 



264 Capítol 7. Els primers anys 

Entrevista a Dolores Alemany, abril 2014 

decideix abandonar Franca i tornar a establir-se a les Illes. També el fará el pare de 

Dolores Alemany o la família Juan Juan, del bar Dragonera 1 5 5 . 

En aquesta etapa, el turisme ha arribat a les págines de la publicació París-Baleares. En 

un primer moment, la difusió dels atractius dels pobles de les Illes a les seves págines, 

fomentava un millor coneixement de les mateixes entre els seus socis. I aquests socis 

aprofitaren aquest coneixement per gaudir-ne més de les seves estances. Pero també es 

convertien en ambaixadors de les mateixes, amb una possibilitat única per narrar les 

seves meravelles entre els seus vei'ns francesos, convertint-se en eines actives de la 

promoció del turisme cap a les Illes. 

Alguns historiadors donen com a punt de partida del fenomen conegut com a "boom" 

turístic és el pla d'estabilització de 1959, que com a conseqüéncies, entre altres, duu una 

forta devaluació de la pesseta. En l 'ámbit europeu, també hi ha normalització de les 

economies europees després de la Segona Guerra Mundial , el desenvolupament del 

transport aeri i uns preus interiors realment baixos, fa possible el fenomen. Aquests fets 

i d'altres, seran analitzats en la següent etapa, la qual finalitzarem l 'any 1975, moment 

en el qual s'iniciará un procés nou a l 'Estat Espanyol. 





Quand nous commengons ä raconter? 
Lorsque vous vous sentez le besoin de 
voir rapporté? 

Montserrat Roig 

El verdadero artista es el que junta por 
primera vez dos palabras. 

Ramón del Valle-Inclán 

CAPÍTOL 8. ELS ANYS CENTRALS DE LA PUBLICACIÓ: 1959¬ 
1975 

En aquest capítol s 'aborda el procés al qual hem anomenat de la consolidació a la 

decadéncia de l 'associació Les Cadets de Majorque, i el seu reflex al butlletí París-

Baleares. Es fa un repás detallat dels canvis formals de la publicació, els primers 

problemes económics de l 'associació, i l 'ampliació de socis fora de les fronteres de 

Franca i Balears. Seguidament, es fa una análisi de continguts dels articles del París-

Baleares, les seccions més importants, i la influéncia de la nova Llei de premsa de 

1966. Finalment, en aquest apartat s 'esmenten els canvis temátics del butlletí abans de 

la mort del dictador espanyol. 

8.1. De la consol idado a la decadencia: 1959-1975 

L'historiador és un narrador. I les narracions comencen, es desenvolupen i conclouen. 

Hi ha bons intents d'alterar aquest esquema, perseguint allunyar-se d 'aquesta 

simplificació, alternant accions, rompent amb l 'esquema lineal que fa perdre la 

complexitat de les vivéncies humanes. La vida pot paréixer una línia recta, pero són els 

esdeveniments pa ra l l e l s els que marquen el camí escollit. Reflexions sorgides a l 'hora 

de perioditzar una publicació no comercial, per a la qual no hi ha un equip de redacció 

professional, només aportacions voluntáries. En aquestes circumstáncies, havia de ser 

difícil pels redactors establir una línia editorial, tan sols pautes d 'elecció dins les 

col laborac ions arribades a mans d'editors amateurs. 



Capítol 8. Els anys centrals 267 

La nostra elecció, l 'any 1959 com inici d 'aquesta etapa, respon a dues qüestions: una 

interna i una altra externa. La interna era el canvi de president, el primer des de la seva 

aparició. L'externa, l 'aprovació del Pla d'Estabilització de 1959, el qual va permetre 

millorar les condicions existents a l 'hora de rebre als turistes a l 'Estat Espanyol, 

consolidant-se uns canvis legislatius que afavorien l 'arribada de turistes, iniciant-se el 

fenomen conegut com a turisme de masses, element de canvi fonamental a la historia de 

les Illes Balears. 

8.2. El primer canvi de president de l'associació 

Els primers canvis comencaren a forjar-se a l 'etapa anterior. El 27 d'abril de 1954 1 se 

celebrá una nova assemblea general de socis a París. En el resum d'aquesta trobada, es 

destacá l 'augment de socis ('Assemblée il a été enregistré 104 nouvelles adhésions 

ixmce qui est un beau résultatpour une Association qui a déjá cinq ans"), pero també 

es constata tota la feina pendent de fer. Eren conscient que no havien aconseguit reunir a 

tots els residents balears a Franca, un dels seus objectius principals. Pero continuen amb 

il-lusió, decideixen ampliar el nombre de págines. Són conscients del sobrecost 

economic que aquest fet comportava, motiu pel qual será necessari engegar una 

campanya per arreplegar nous col-laboradors i empreses anunciants. 

Tal com fixaven els estatuts, al augmentar el número de socis era necessária una 

ampliació en la junta directiva, per aconseguir a la vegada, una major representació 

regional 2 . En aquesta assemblea s'elegirá un nou president, Francisco Vich, el qual era 

1 París-Baleares, n. 58, maig 1958 
2 Le nouveau Comité-Directeur est ainsi composé: Président honoraire: M. Pierre Colom (Soller-Paris). 
Président: M. Francisco Vich, (SArraco-Reims). Vice-Président: MM. Lorenzo Gelabert (Soller-Paris); 
Raphael Ferrer (Andraitx-Reims); Gabriel Simo SArraco- Rouen); Gabriel Marti (Soller- Lyon); Juan 
Amengual (Buger-St-Cyrau- Mont-dOr). Secrétaire général; M. Jean Coll (Soller-Paris). Secrétaire-
adjoint: M. Antoine Pomar (Soller-Paris). Trésorier: M. Lucien Deroy-Flexas (SAraco-Compiégne). 
Membres du Comité-Directeur: Mme Jean Sabater (Palma-Paris); MM. Gaby Bonnin (Palma-
Montlugon): Antoine Gamundi (Andraitx-Bordeaux); Antonio Beltran (Inca-Paris); Jacques Capo 
(Soller-Paris); Mateo Alemany (SArraco-Nantes); Gaétan Ferrer (Soller- Paris); Michel Alcover 
(Soller- Le Havre); Jean Mateu (Palma-Troyes); Christophe Pons (Caimari-Montlugon); Arnaldo Martin 
Gual (La Puebla-Le Havre); Cristóbal Bover Fiol (Sancellas- Bourges); Antoine Alberti (Soller-
Montbéliard); Jaime Pina (Santanyi- Nevers); José Bonnin (Palma-Limogeb'); Frangois Trias (Soller -
Montlucon): Pierre Vallés (Binisalem-Vichy), Baithélémy Socias (Campanet-Rouen); Claude Vaquer 
(Sineu - Petit-Quevilly); Jorge Piza (Alaro-Paris). 
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originari de s 'Arracó i residia a Reims. El primer president, l 'únic que no va néixer a 

s 'Arracó, Pierre Colom, obtingué el reconeixement de President Fondateur. Amb 
3 

aquest títol apareixerà a la capçalera del número d'abril , referència que no es tornarà a 

produir. D'el l disposem de molt poca informació. Al llarg del primer any firma alguns 

articles, les seves aportacions aniran disminuint fins a desaparèixer després de 

l 'assemblea de 1958. La desvinculació cap a l 'associació s 'evidencia per les breus 

referències, en petites cròniques 4 , a la seva persona. 

El seu oblit dins l 'associació arriba al punt de negar-li el seu paper com a fundador, 

atribuït primer al seu secretari general Jean Coll Rul lan 5 . N o apareix cap esquela o 

referència a la seva mort, molt significatiu en comparació als altres presidents o 

secretaris generals. L'atr ibució de la fundació de l 'associació també serà negada a Jean 

Coll a partir de la capçalera del número cent vint-i-set 6 , en favor de Francisco Vich, el 

qual no hi havia assistit a les primeres reunions l 'any 1953, j a que la seva incorporació 

fou posterior. Francisco Vich mantindrà aquest honor, a la capçalera de la publicació, 

fins la seva desaparició. 

La pregunta és: quins són els motius per oblidar, fins a quasi l 'ostracisme, al primer 

president? L'editorial de maig de 1958, titulada Le renouveau [fig. 27], pot explicar 

Figura 27: Article Le Renouveau 

| est le mot* du renouveau 
W^M dann ta n a t u r e rjut. aprei avar 
f^f sommeülé tout í'An.'er. fleurit. 
' ' verdoie. s'épanouit et nou» ap-

port* (ej prometies des /nats 
d's l'été tt de l'arriire-saison. A 
C3 renouuaau, l'homme. moralement. 
iui aussi partictpe. L'atr plus tiéde, 
Ut ciri pixis dement, l'aspect en / in 
n a n f det choset «ui t ' e n w r o n n e w , 
tout contntrue d le raf/ernur, d l'al-
Uger. Le travaU méme semble plus 
lacile et la pertpective des vacances 
enfin proches fait que l'on s'attache 
d ton ouvraqe d 'un mcilleur coeur. 
Dant la vie loctale r n / i n l'agrément 
mtrche disorrruus de patr avec les 
relaticns d'affatre*. Les reunions, les 

esment d toutes le* mervetUeutes réali-
«at ionj du progrés maténel. 

Une telle tolidanlé ne s'itend pa* 
sculement dant le temps d'une yéné-
ration d l ' o u í r e . EUe est la tource de 
la solidant* qui nous rette dant 
lespace avec ceuz qui, isssus de la 
méme patrie partagent avec nous le 
méme héntage. Tou* lorment une 
grande farmlle, dtverte certes mais 
que certain* traïts morauz. certatnes 
qualitis de rac*, d i j t i n o u e n í au nulieu 
des autres peuples 

Le* c Balear* » ont pu essatmer dan* 
toutes le* narties du monde et tls 
pwent étre /ier* d iutte ture. de leur 
actien. Ratton de plus pour ne rien 
remer de ce qui les a JOUtert u et 
f\r r i tu / J ttftrtm fel· l irsi i n f r J ti i* i eeJ * i*J*> 

aquest fet. Firmat 

per J.C. Rullan, 

secretari general, 

tracta el tema de la 

primavera, al· legoria 

del canvi necessari 

per aconseguir una 

nova floració. A 

continuació, el lliga 

amb la nova 

estratègia de captació de socis fora de territori francès, aprovada a la darrera assemblea. 

3 París-Baleares, n. 48, abril 1958 
4 París-Baleares, n. 147, juny 1967 
5 París-Baleares, n. 101, abril 1963 
6 París-Baleares, n. 127, setembre 1965 
7 París-Baleares, n. 49, maig 1958 
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Ibidem cita 8 
París-Baleares, n. 50, juny 1958 

Assenyala que aquesta a provoca diferencies, les quals s 'han de superar per un be comú 

("une amitié supérieure aux petites rivalités des personnes et ä l'indifférence que fnit 

par créer l'éloignement. Il vainc l'oubli"). La proposta aconseguirá un ample consens, 

pero no el vist-i-plau de tots. 

Aquest editorial recordava l 'objectiu principal de l 'associació, el qual era la creació 

d 'una xarxa d'amistat entre emigrants residents a Franca. Peró considerava que era el 

moment d 'anar més enllá. L 'adhesió de socis residents a altres bandes del món 

modificava necessáriament aquest objectiu: 

Il établit un double lien, d'une part, entre nos Compatriotes dispersés ä travers la 
France et les territoires d'Outre-Mer, d'autre part, entre ces mémes Compatriotes et 
leur famille et amis restés dans la Mére-Patrie et plus encore, il veut étre le lien de tous 
les « Baléares » dispersés dans le monde. 

Amb aquestes paraules s 'exposava l 'evidéncia, l 'associació havia traspassat les 

fronteres de Franca, arribant a Balears i més enllá . Si fins aquell moment l 'objectiu 

prioritari era l 'ampliació de la base de socis en territori francés, les aspiracions haurien 

de ser majors i aspiraven arribar a moltes més bandes, sobretot a les Illes. S'acordava 

que l 'associació podia obrir-se a tots aquells balears que estimen la seva terra, fos on fos 

on podien residir o resideixen 8 . 

Renouveau de la junta directiva, de la publicació, ampliació dels objectius, recerca de 

nous socis fora de Franca... Aquests canvis d'orientació no acontentaven a tots. Si 

pensem en el cárrec ocupat per Pierre Colom, primer president, el seu paper en la 

fundació de l 'associació, i la seva posterior desaparició, pareix plausible afirmar que les 

noves directrius de l 'associació no foren del seu gust. Reafirmades amb les paraules del 

nou president, escrites en una carta oberta als socis 9 : 

Creo traducir el pensamiento común en todos los miembros, al 
elogiar la obra llevada a cabo por nuestro amigo Juan Coll, pues que 
la asociación se mantiene, y « París-Baleares » nos sirve de lazo de 
unión desde hace cinco años. A él, toda nuestra simpatia y 
agradecimiento. 
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I Pierre Colom? N o s'agraeix en cap banda la seva dedicació ni se'l torna a reconéixer 

el seu paper en la fundació de l 'associació. Dels seus articles, sempre es desprenia el seu 

interés per promoure l 'amistat entre els Cadets, la fraternitat entre tots aquells que han 

hagut d'abandonar la terra dels seus avantpassats. Un trencament tan drástic per una 

ampliació de socis fora de Franca? N o pareix lógic, més quan s'havien acceptat, durant 

la seva presidencia, amb grans mostres d'alegria des del primer moment. 

El nou equip directiu animava a tots els Cadets a realitzar una campanya de captació de 

nous socis, aprofitant les seves estances de vacances en els seus pobles Els viatges de 

plaer eren comuns, dels quals apareixen moltes referéncies dins les seccions de 

Cröniques. I aquesta captació de nous socis a les Illes responia a una nova motivació, la 

d'establir relacions comercials entre els Cadets. En l 'esmentat article, Le renoveau, 

s'afirmava que les reunions organitzades entre els socis, mensuals en molt de casos, 

havien promogut noves relacions d'amistat peró no comercials. I reivindica una nova 

etapa, on aquestes rebin Tacceptació i normalització dins l 'associació. S'assegurava que 

era propi del carácter mallorquí arreplegar totes dues cares de la vida, la privada i la 

comercial. Proclamava que no era egoisme, era sentit práctic. Recordava que eren 

membres d 'una mateixa pátria, compartien el mateix idioma i els mateixos costums. 

Aquesta circumstáncia era un canvi a la filosofia de l 'associació, segurament causa de 

dissensions a la mateixa. Ens agradaria assenyalar que aquest canvi era significatiu, en 

el sentit que apareixia paral-lel a les polítiques aperturistes del régim, les quals 

cristal-litzaren el mateix any 1959. Ens referim als plans de desenvolupament economic, 

els quals facilitaren les importacions i exportacions comercials, a més d'altres qüestions 

com la turística. 

Recordem que Les Cadets de Majorque havien nascut l 'any 1953, moment en el qual 

l 'arribada d 'espanyols s'intensificá. Aquesta emigració no fou molt ben rebuda per la 

població, la qual anomena despectivament "pingüins" als nouvinguts. Tampoc era 

acceptada pels mateixos espanyols residents, els quals no veien amb bons ulls als nous 

emigrants. Aquesta visió negativa preocupava a les autoritats, j a que anava, entre altres 

qüestions, en contra dels interessos turístics del país. Recordem que a la década dels 

cinquanta, els francesos eren el grup de turistes estrangers majoritari a les illes, amb 
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diferéncia amb altres nacionalitats. Una mala imatge no era el que cercava Foment del 

Turisme de Mallorca, associació mallorquina que des de 1905 cercava millorar la 

imatge de Mallorca, en un intent clar d'intensificar el flux turístic cap a ella. 

Existia un lligam entre Foment del Turisme de Mallorca i les Cadets al París del 

moment. Un dels promotors fou Matias Mut Oliver, funcionari i natural de Llucmajor i 

gran enamorat de la seva illa. Fou el director de l 'Oficina Nacional Espanyola de 

Turisme a Paris entre 1949 i 1964. La seva relació amb l 'associació Foment del Turisme 

de Mallorca s 'iniciava a principi dels anys quaranta, década en la qual será el seu 

secretari general, abans de partir a la seva destinació francesa. Está considerat el millor 

ambaixador que ha tingut el turisme illenc a F ranca 1 0 . 

La relació de l 'associació Les Cadets de Majorque i Foment del Turisme de Mallorca es 

confirmaria analitzant els continguts del primer n ú m e r o 1 1 de París-Baleares. Matias 

Mut firma l 'article La Isla de la Calma, en el qual reflexiona sobre els primers turistes 

de relleváncia, George Sand i Frederick Chopin. D e l 'obra de George Sand, Un hivern a 

Mallorca, destaca les seves belles descripcions. També esmenta a l 'Arxiduc, gran 

ambaixador de Mallorca. Per finalitzar el seu article. Enalteix la figura de Francisco 

Vidal Sureda, i el seu paper envers al fet turístic illenc. El considerava un vertader 

visionari turístic, agraint la seva feina dins Foment del Turisme de Mallorca. Grácies a 

aquesta, havia situat a Mallorca dins les rutes navals principals, havia distribui't milers 

de fulletons i propiciat l 'arribada de personatges de gran relleváncia social. Terminava 

l 'article amb una lloa a l 'illa que el va veure néixer: 

Mallorquines, hay que estarle agradecidos a Dios de habernos 
permitido nacer en esa "Isla de la Calma", donde se vives en darse 
cuenta, dar la vida es fácil y feliz, donde el tiempo parece no pasa. Yo, 
por lo menos, lo estoy 1 2. 

Al mateix número trobem Tradiciones y Leyendas, firmat per Juan Muntaner i Gabriel 

Font, aquest darrer, cap del Foment del Turisme a Mallorca. Resident a Sant Elm, 

s 'encarregá d'arreglar el camí de la Trapa i el mirador des Fabioler. En retribució a la 

1 0 Entrevista al Dr. Miquel Duran, abril 2014 
1 1 París-Baleares, n. 1, gener 1954 
1 2 Ibidem cita 12 
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Entrevista a Michel Ferragut, abril 2014 
Entrevista al Dr. Toni Vives, abril 2014 

seva feina, el mirador del puig d 'en Farineta, entre Sant Elm i s 'Arracó, está dedicat a la 

seva memoria. Molts dels directius de Foment del Turisme de Mallorca (Joaquin 

Quesada, Guiem Forteza, Ferran Porcel i Antoni Parietti), eren estiuejants al poble de 
13 

Sant Elm, en el qual encara hi ha familiars seus tenen cases i terrenys . 

La creació d 'una associació de mallorquins a París podia afavorir la visió dels espanyols 

emigrants, o almenys, fomentar la bona imatge de les Illes. I en un mercat turístic com 

el francés, era un fet que no convé menysprear. 

La relació entre Foment del Turisme de Mallorca existia, com j a hem senyalat. Pero no 

pareix que hi hagués una col-laboració explicita, j a que no apareix cap referéncia a les 

actes de Foment de Turisme de Mallorca a l ' associac ió 1 4 . Sigui com sigui, la publicació 

París-Baleares es convertirá en un mitjá més per a promocionar l 'Illa entre els 

francesos. Un fet que el confirma és l 'existéncia actual d 'un turisme francés dirigit a la 

zona de Sant Elm i Sóller, els darrers nuclis que reben aquests turistes i clarament 

relacionats amb l 'associació i l 'emigració mallorquina al seu país. 

Les relacions entre els socis arribats després de la seva fundació, ara membres de la 

equip directiu, i els fundadors, pareix que fou tensa. Aquesta situació l 'hem anat 

confirmant amb l'análisi dels editorials, en els quals es cridava a l 'amistat i la 

fraternitat. Peró la nova filosofia de l 'associació i el trencament amb alguns dels socis 

fundadors, com Pierre Colom, fa sospitar que no tothom estigués d'acord. Encara així, 

les discrepáncies no varen trencar al grup de Cadets, el qual va viure en els primers anys 

d'aquesta etapa, el seu millor moment associatiu. 
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8.3. Els canvis formáis de la publicació París-Baleares 

París-Baleares era una publicació física que canviará al llarg dels seus quaranta-i-quatre 

anys de vida. A continuació podem veure un llistat amb aquests canvis físics [fig. 2 8 ] 1 5 . 

Figura 28: Taula-resum canvis físics publicació 1954-1998 

Números Pagines Mida Anys de publicació 

De l'1 al 21 4 32 x 48.5 cm Gener 1954 fins novembre 1955 

Del 22 al 48 6 32 x 48,5 cm Desembre 1955 fins abril 1958 

Del 49 al 77 8 32 x 48,5 cm Maig 1958 fins desembre 1960 

Del 78 al 163 16 25 x 31,5 cm Gener 1961 fins desembre 1968 

Del 164 fins 278 16 24,5 x 33,5 cm Gener 1969 fins desembre 1981 

Del 279 fins 377 16 22 x 31,5 cm Gener 1982 fins juny 1998 

Podem observar en aquesta taula com etapa hi hagué canvis a la presentació física de la 

mateixa, realitzant-se fins a tres canvis al llarg d 'aquesta etapa. El primer fou un 

augment en el nombre de págines, de 6 a 8, arribant a les 16 definitives. Es modificá la 

mida de la página posteriorment, sent més cómoda per a la seva distribució i lectura. 

Durant la década dels cinquanta, el format de la publicació era de dina A3 , dimensió 

que canviará al comencament dels anys seixanta, amb un format més cómode per a la 

lectura, dina A4. La bona salut de la publicació, socis amb pagaments puntuals i 

col-laboracions abundants ajudaren a l 'ampliació de les seves págines, afavorit tot per 

l 'augment dels ingressos publicitaris. Pero la pérdua de socis, la crisi de principis dels 

anys setanta, la falta de col-laboracions... afectaren la publicació, la qual viurá una 

transició en la seva periodicitat a partir del número 2 1 1 1 6 , moment des del qual hi ha 

una transició incerta de mensual a bimestral, convertint-se definitivament en bimestral a 

partir del número 2 7 0 1 7 , l 'any 1981. 

La capcalera de la publicació canviá durant aquesta etapa. S'abandoná la capcalera més 

informal dels primers anys, substituida per una de grafisme més auster, que es 

mantingué fins al seu darrer número, l 'any 1998 [fig. 29]. 

1 5 El llistat complet el podreu trobar als annexos, taula 17, Números i mides de la publicació 
1 6 París-Baleares, n. 211, abril-maig 1973 
1 7 París-Baleares, n. 270, juliol-agost 1980 
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Figura 29: Primera capcalera 

l~ ANNKS - N- 1 ^ V « U 

P1AFRAID5 
lialmrtt rtuJnnl *n Fr. 

L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 

La capcalera original es mantingué fins al número 70, d'abril 1960. A la capcalera les 

paraules Paris i Baleares estan entremesclades amb originalitat. El nom del president, 

secretari i tresorer també hi apareixen, a més de la seu social, en aquest moment a la 

ciutat de París. Peró del número 71 fins al 77, hi hagué una nova capcalera, que incloia 

la publicitat d 'un establiment membre de l 'associació [fig. 30]. 

Figura 30: Segona capcalera 

ANNÉE - N° 77 1>i¡x i 0,50 c/)'. Cf. DECEMBRE 1960 

UIHÍ \ M : M K N S I T I . 
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R E S I D A N T i : \ FUAXOE 

Les Cadets de Majorque » 
SIEGE SOCIAL : 25 , rué [{'Amsterdam 

P A R I S (8) 

0. C. P. PARIS 1.801.00 

Delegarlo General para Baleares : 

Juan BONNIN SERRA 
C. San Nicolas, 34 

PALMA 01 MALLORCA 

4 PARIS 
HAUTE-COlFFURt 

Soms de btoirit 

MAURYS 
IMENGUÚ) 

32. Cr.«*(»-Br»*«. 

BAL* 41-16 

i n p u n Y . P i Tí.VAS 

A partir del número 78, gener 1961 hi hagué un canvi important, tant de format com de 

capcalera. D ' u n a página mida dina A3 , es passa un format dina A4, amb una 

modernització en el seu grafisme. Aquest darrer fet fou felicitat per molts membres. 

Una menor mida i una disposició tipográfica més moderna facilitava la seva lectura [fig. 

31]: 

Le titre est plus équilibré que dans les numéros de l'année derniére et 
beaucoup plus lisible que dans les numéros des années antérieures. 
Vous vous souvenez de cet assemblage bizarre et chevauchant, oú les 
lettres de « P a r i s » se trouvaient mélées á celles de « Baléares » ? 1 8 

París-Baleares, n. 83, setembre de 1961 
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Figura 31: Tercera capcalera 

Podem apreciar dos canvis més en aquesta nova capcalera. Per una banda desapareix la 

referencia de la publicació com a órgan difusor de l 'associació Les Cadets de Majorque. 

Per una altra apareix Jean Coll-Rullan com fundador de la publicació, obviant la resta 

de persones que varen fer possible l 'associació. La desaparició del nom de l 'associació, 

Les Cadets de Majorque, respon a la incorporació de membres de les illes de Menorca i 

Eivissa. Tal com proclama el co l l aborador habitual, Miguel Gaudin: "Au cours des 

mois écoulés, V« enfanf» a grandi et nous avons vu apparattre des chroniques ae 

Minorque et d'ibiza19". En el mateix article, per primera vegada, proposava demanar a 

l 'assemblea la possibilitat de canviar el nom de les Cadets de Majorque per les Cadets 

de Balears[fig. 32]. 

Figura 32: Quarta capgalera 

20 

Com a curiositat, durant tres números (114-117), juliol-agost de 1964 hi hagué un 

intent de tornar a la capcalera original. Pero no durará més tres números, tornant a 

novembre de 1964 a la capcalera que podem anomenar corporativa. En aquesta continua 

la referencia a Jean Coll com fundador de la mateixa . 

París-Baleares, n. 83, setembre de 1961 
}París-Baleares, n. 114, octobre 1964 
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Pero encara hi hagué un altre canvi, poc després de la mort de Francisco Vich. La figura 

de Jean Coll no s'oblidá de la memória col-lectiva, com va succeir amb Pierre Colom, 

pero quedá relegat per Francisco Vich, al qual nomenaren President Fondateur, l 'any 

1953. Fet completament incorrecte, j a que no es va incorporar fins a 1954. I ell era 

present en l 'assemblea de 1958, on aquest títol s 'atorga a Pierre Colom. Incorrecció que 

es va mantenir fins a la desaparició de la publicació l 'any 1998 [fig. 33]. 

Figura 33: Cinquena capgalera 

12' Année - N.° 127 SEPTEMBRE 19Ó5 

París Baleares 
President Fondateur: Francisco Vich, 1953 

El costum d'introduir a la capcalera el nom de persones importants per a l 'associació, 

continua, com s'aprecia a la següent capcalera, mostra de respecte cap a l 'Abbe Josep 

Ripoll. La tipografia no variá, peró s'afegí el subtítol de l 'associació, i el fet que fos 

estrangera [fig. 34]. 

Figura 34: Sisena capgalera 

26'Anne N.° 262 J U I L L E T • A O Ü T 1979 

" L E S C A O E T S DE M A J O R Q U E " A s o c t a t i o n E u a n g e r e A u t o i i M * par le M m r t t i e de l ' ln te r ieur 

La incorporació del nom del president, Gabriel Simó, fou el darrer canvi que es produí, 

l 'any 1989, fins a la seva desaparició [fig. 35]. 

Figura 35: Setena capgalera 

45° A n n é e - N.° 377 MAIG - J U N Y 1998 

Pañis-Baleares 
"LES CADETS OE MAJORQUE* - Association Etrangóro Autonsoo par le Ministre de .'Interieur 
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Al llarg d 'aquesta etapa, observem un canvi en les comunicacions entre l 'equip directiu 

i els seus socis. Durant la primera etapa s'escrivien editorials engrescadors, animats pels 

ideals d'amistat, solidaritat i fraternitat, fruits de la influéncia francesa. Aquests 

editorials, firmats la majoria per J.C. Rullan, pero també per d'altres, establien un diáleg 

entre els socis i l 'associació. Aquests editorials continuaren en els primers anys, pero 

aniran minvant a poc a poc. 

Darrera d 'aquestes inicials - J .C . Ru l l an - s 'amagava Jean Coll Rullan, primer secretari 

general de l 'associació, després president. Considerat l 'ánima de l 'associació, la seva 

il-lusió i entrega absoluta era ben coneguda per tots els Cadets. Motiu pel qual, a la seva 
2 1 

mort, es va témer per la supervivencia de la mateixa associació. Els seus articles 

sempre cercaven establir lligams emocionals, animant als emigrants a associar-se, a 

compartir un projecte comú: "Nous voulons nous efforcer de faire de PARIS-
22 

BALEARESessentiellement lejournalde lafamille que constituent les Cadets" . 

En aquests editorials es demanava l 'adhesió, pero sobretot la necessária co l laborac ió 
2 3 

dels socis. Eren necessaris col-laboradors i corresponsals per omplir de contingut la 

publicació. També volien afermar els llacos de fraternitat entre els socis. Dels 

comercials no tornaren a apareixer referencies, convertit en un acord tácit entre ells. 

D'el l sorgeix una nova iniciativa, la creació de seccions locals, ubicades a les diferents 

regions on residien els Cadets. Fins a l 'any 1959 s'havien realitzat reunions generals, 

amb molt bona resposta per part dels socis, pero eren molt complicades organitzar-les, 

amb molts de problemes logístics evidents. La creació de seccions locals aconseguiria 

establir vincles de proximitat, enfortint els llacos d'amistat entre els Cadets. Aquests, 

conseqüencia de la distáncia física, moltes vegades es veien redui'ts a la lectura de la 

publicació i a l 'assisténcia a qualcun dels banquets. 

París-Baleares, n. 93, juliol 1962 
París-Baleares, n. 61, juny 1959 
París-Baleares, n. 63, setembre 1959 

8.4. Deis editorials als comunicats 
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La creació de seccions locals [fig. 36] 

era una bona eina per ampliar les 

relacions entre els socis, a més 

d'aconseguir fomentar les relacions 

entre els més joves, incrementant així 

la possibilitat de matrimonis entre ells. 

Recordem que els matrimonis mixts, 

els més, eren una de les preocupacions 

en els orígens de l 'associació. 

Figura 36: Anunci banquet secció local Loire 
Atiantique 
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mannet 

Per organitzar aquestes seccions, s 'aconsellava mantenir la mateixa estructura de 

l 'associació: "Ce bureau comprendra au minimum : unprésident, un secrétaire et trois 

assesseurs"24, peró sense animar a l 'obertura d 'un local o espai físic de reunió. Encara 

que hi havia una bona predisposició cap a la idea, 

nous savons que des membres souhaitent de tout 

25 

leur cour la formation de groupements locaux , 

no s'aconseguí la formació de moltes d'elles. 

Hem pogut documentar vuit seccions, Gironde, 

Montlucon, Belfort-Doubs, Niévre, Du Centre, 

Languedoc-Roussillon, Loira-Atlántique i 

Bretagne. La darrera notícia sobre les seccions 

l 'hem trobat l 'any 1 9 6 7 2 6 [fig. 37], després 

d 'unes poques desenes de notícies curtes al llarg 

d'aquests anys, la majoria referents a les reunions 

Figura 37: Mapa ubicació seccions 

locals "Les Cadets de Majorque\ 

¡Begn 

d.: La; 

i banquets realitzats. 

Una altra vegada ens trobem amb una diferencia singular amb altres associacions 

étniques coetánies. La majoria d 'aquestes aparegueren al voltant d 'un local social, cedit 

27 
o no per l 'església, obrint en molt de casos un servei de bar amb preus populars . Pero 

24París-Baleares, n. 57, febrer 1957 
25París-Baleares, n. 65, noviembre 1959 
26París-Baleares, n. 143, febrer 1967 
2 7 Hi ha referéncies en els articles de J. Babiano, peró més interessant són les fotografíes d'aquests locals 
al llibre Alba Monteserín, S.; Fernández Asperilla, A. (2007). Imágenes de la inmigración. Madrid: 
Centro de Documentación de la Emigración Española, Fundación 1° de Mayo. 



Capítol 8. Els anys centrals 279 

París-Baleares, n. 229, juliol-agost 1975 
París-Baleares, n. 63, setembre 1959 

per a la rendibilitat d 'aquests, era necessari un grup suficient d 'emigrants, els quals 

podien sufragar aquests tipus de servei. La dispersió del col-lectiu emigrant balear, a 

diferéncia d'altres, no feia possible aquesta opció, segurament barallada per més d 'un 

Cadet. Recordem que molts es dedicaven a l 'hostaleria, i cap d'ells es va publicitar mai 

com seu social dels Cadets. L 'únic local que mantingué relació directa amb l 'associació 

fou el bar Isleño, obert a mitjans els anys seixanta a Palma. Estava regentat per Antonio 

Simó, el qual ostentá diferents cárrecs dins l 'associació al llarg de la seva vida. Pero no 
2 8 

apareixerá mai com a local de trobada de l 'associació , sinó com a adreca a dirigir-se 

per resoldre problemes com pagament de quotes o problemes amb la recepció de la 

publicació. 

De les paraules del següent editorial, també podem deduir que el carácter illenc era una 

altra causa d 'aquesta singularitat: 

Nous savons que des membres souhaitent de tout leur cceur la 
formation de groupements locaux, mais pour l'entre prendre, ils 
n'osent se mettre en avant. Cette timidité, certes, eut fort 
compréhensible, mais qu'ils prennent courage et qu'ils songent que 
bien de leurs compatriotes n'attendent que la bonne volonté et 
l'initiative de l'un d'eux ou de quelques-uns d'entre eux pour répondre 
á leur appel et pour les suivre 2 9. 

Les poques seccions creades pareixen confirmar que els Cadets, en general, se sentien 

més comodes amb les relacions epistolars i les notícies puntuals llegides al París-

Baleares, a més de puntuals celebracions festives. L 'equip directiu, en intentar fomentar 

les seccions locals, volia consolidar les relacions entre els socis, fer-les més habituals. 

Pero no va resultar possible, motiu pel qual l 'únic lligam que quedava per als socis 

francesos al final de l 'etapa fou la mateixa publicació. 

J.C. Rullan continuá amb les seves cartes obertes als Cadets, al llarg de 1959 i 1960, 

cinc per any. En elles animava i encoratjava als Cadets a escriure, a col-laborar, a 

participar... animat per un sentiment de pertinenca al grup, cercant la cohesió d 'aquest 

amb les aportacions dels socis, mitjancant la publicació d'articles culturals, historics i 

literaris per a tots: 
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Merci à tous nos collaborateurs qui nous adressent des articles 
d'intérèt historique, littéraire, touristique, etc. Ainsi s'affirme la tenue 
et l'attrait de notre journal. Instruire en faisant mieux connaïtre les 
multiples aspects de notre pays d'origine et plaire aussi en distrayant 3 0. 

31 

En el seu darrer article, Une nouvell amitié torna a comparèixer la necessitat de 

fomentar l 'amistat i la fraternitat del grup, escrit en un moment en el qual estava molt 

malalt. Després de la seva mort, el seu successor, Francisco Vich, no continuarà amb 

aquests escrits. L 'associació canviarà necessàriament amb la seva mort, ja que no hi 

haurà j a cap del grup promotor a l 'equip directiu. 

La nova direcció era partidària d'establir les relacions amb els socis de manera diferent. 

Les comunicacions directes des de la publicació als socis, fins a la finalització de 

l 'etapa, seran d 'unes poques desenes. Aquest canvi s'evidenciarà, sobretot, en la pèrdua 

de la transmissió dels valors que apareixien constantment en aquestes editorials. Si en 

aquelles, l 'equip directiu pretenia constantment recordar als socis valors de fraternitat, 

d 'adhesió a la publicació, de col·laboració... en aquestes noves comunicacions les 

prioritats seran unes altres. I l 'econòmica, derivada dels primers problemes d'efectiu, 

conseqüència en els retards dels pagaments dels socis, per davant dels anteriors. El nou 

home fort de l 'associació serà l 'Abbe Joseph Ripoll, de Tancarville. Aquest establirà 

una relació més personal amb els socis, mitjançant una important tasca epistolar. 

Aquesta documentació, molt valuosa i necessària per a comprendre millor els 

mecanismes interns de l 'associació, s 'ha perdut, j a que no existia un dipòsit per a la 

mateixa, guardada de manera particular, no centralitzada, pels membres de l 'equip 

directiu. 

Els canvis j a havien començat després del canvi d 'equip directiu, l 'any 1958. Però la 

mort de Jean Coll modificarà definitivament la trajectòria de l 'associació. La pèrdua de 

les cartes, abans esmentades i segurament ja destruïdes, afegit a la desaparició dels 

implicats, dificulta la investigació de l 'associació. Les informacions estretes de la 

publicació són parcials, la qual cosa explica els interrogants sense resoldre que 

plantegem. Una associació que s 'havia escampat més enllà de França i de les Illes, amb 

ramificacions a Algèria, Anglaterra, Bèlgica, Veneçuela, Marroc, Estats Units.. . Llocs 

París-Baleares, n. 72, juny 1960 
París-Baleares, n. 81, juny 1961 
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on els Cadets rebien la publicació París-Baleares, la qual será sempre el cor de 

l 'associació. Perdudes les cartes i morts els protagonistes, la publicació, la qual era el 

vertader nexe d 'unió entre tots ells, i la clau de l 'éxit de l 'associació, era l 'única font 

que ens resta. I la importáncia de la publicació fou tal que la decadéncia de l 'associació 

a finals de l 'etapa no significará ni de molt, la desaparició de la seva publicació, la qual 

es sabrá transformar per a poder continuar. 

8.5. Els primers problemes economics de l'associació 

La década dels anys seixanta comencará amb bones perspectives per a l 'associació. Els 

socis s 'havien multiplicat, també les activitats de l 'associació, fins i tot la seva 

publicació havia crescut, augmentat l 'espai per a les col laborac ions dels socis. Pero 

aquesta expansió també comportará els primers problemes economics. Un major 

nombre de págines significava també un augment dels costos d 'elaboració i impressió, a 

més d 'augmentar significativament la despesa de distribució, ara molt més 

internacional. 

Els treballs de recepció de materials, selecció de continguts, transcripció, maquetació, 

impressió i distribució, eren voluntaris. Aquest fet s 'evidencia en les diferencies 

maquetacions, sobretot durant els intents per a millorar i modernitzar la publicació. Les 

seccions que guanyen protagonisme són les 

croniques, ambdues relacionades directament amb 

els socis i les seves notícies. Per amortitzar els 

costos, l 'únic ingrés eren les quotes dels socis i els 

ingressos publicitaris. El sistema de quotes era 

confús, amb diferents categories segons la seva 

aportació [fig. 38]. Pero també existia diferencies entre els socis francesos i els 

espanyols, causada per la diferéncia entre el nivell de vida francés i l 'espanyol. Aquest 

fet feia que la quota d 'aquests darrers fos sensiblement inferior, no cobrint el cost de 

producció i distribució per territori espanyol. El balanc entre ingressos i despeses, mai 

Figura 38: Cotitzacions socis l'any 
1960 

B U L L E T I N D ' A D H É S I O N 
I > 

Je dealre faire partie de* c CADETS 
DE M A J O R Q U E » au tltre de : 
11) Membre Adhérent • N . F. 

Membre d'Honneur 10 N. F . 
Membre Donateur 30 N. F . 
Membre Bienfalteur . . . . 80 N F 
Membre Mécens W N . F. 

m» MMMAI» M . f l l l » M M . n l . D 1 D T Q 
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32 

es pogué cobrir amb publicitat . Com a curiositat, els preus sempre apareixeran en 

francs francesos, mai en pessetes. 

Aquests problemes economics, causats sobretot pel retard o el no pagament de les 

quotes, comencaren just abans de morir J.C. Rullan, el qual escriu, en el seu francés 

educat, els perills que pot suposar el no pagament de les quotes: 

Qu'il me soit permis d'ajouter une autre recommandation. Il faut 
absolument, et ceci est trés important, que nos compatriotes nous 
fassent parvenir leur cotisation sans que nous ayons á les solliciter. En 
effet les frais de rappel ou des mandats de recouvrement sont trop 
élevés. C'est pourquoi nous prions nos adhérents de nous éviter des 
pertes de temps et d'argent. D'ailleurs la plupart d'entre eux possédent 
un compte de chéques postaux. La belle de ces chéques est simple 3 3 

Un co l laborador francés habitual, Miquel Gaudin, envia una carta a l 'associació per 

felicitar els canvis en mida - m é s redui'da-, tipografia i una composició més moderna, a 

més dels canvis a la capcalera. També destaca la seva preocupació en relació al tema del 

financament: —Je ne surprendrai personne en disant que les frais nécessités par la 

publication et la diffusion de notre Gazette sont enormes. Impression et port ont vu 

leurs tarifs augmenter de faqon plus que sensible"'7'4 

Recordem que els costos s 'havien incrementat sensiblement. I no tots els socis complien 

amb prestesa amb el pagament, provocant problemes a la caixa de l 'associació. 

Recorden en el següent article que els cárrecs són voluntaris, i els oblits en el 

compliment amb les quotes no han de provocar perjudicis en la vida dels que, amb el 

seu esforc i dedicació, aconsegueixen dur cap endavant la publicació mes a mes: 

Que chacun songe qu'il est toujours pénible á un Trésorier de réclamer 
des cotisations et que cette réclamation entraine toujours des frais 
supplémentaires et une perte de temps ! Que su songe, en ouvrant son 
P.B., tout ce qu'il représente de sacrifices d'abnégation méme, de la 
part de ses Administrateurs, de ses Correspondants, de ses Rédacteurs! 
Je suis surt lá encore, qu'á cette pensée, il prendre conscience de 
l'importance de son soi tien fidéle, tant sur le plan moral financier. 3 5 

En diverses ocasions, es demaná ajuda als socis, per tal d'aconseguir més anunciants. 
París-Baleares, n. 81, juny 1961 
París-Baleares, n. 83, setembre 1961 
París-Baleares, n. 83, setembre 1961, firmat per l'equip directiu 
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N o pareixia que les bones paraules aconseguiren el seu proposit. El problema economic 

esdevindrá en cronic, tal com podem deduir de les contínues crides que fará l 'equip 

directiu respecte al pagament puntual de les quotes. El nou equip directiu, format 

després de la mort de Jean Coll, conscient de les dificultats que provocava un 

desequilibri en el balanc economic, exposava reiteradament els problemes de tresoreria. 

I no sempre de manera molt cordial, emprant un to d 'urgéncia i fins i tot, de crítica. El 

nou home fort de l 'associació, l' Abbe Ripoll, no dubtará en publicar paraules molt dures 

al respecte: 

IL ESTINDISPENSABLE QUE CHACUN DENOUS, DANS UN 
GESTE LARGE ETUNIQUE. NOUS ADRESSE, 
IMMEDIATEMENT.EN PLUS DE SA COTISATIONANNUELLE 
— elle est maintenant fixée á 10 NF. —UNE CONTRIBUTION 
FINANCIERE VOLONTAIRE ET SI POSSIBLE 
PROPORTIONNEE A SES MOYENS... 3 6 

El to d 'urgéncia i de sermó es manté en les següents comunicacions sobre aquest tema 

firmades per ell, habituals al llarg del seu secretariat. La preocupació per la continuació 

de l 'associació la plantejava al gener de 1963. Per primera vegada no es felicitava l'inici 

d 'un nou any. L'escri t mostrava una preocupació real sobre la possible no continuitat de 

l 'associació. Reclamava en aquest escrit la implicació necessária dels socis i un major 

suport als membres del nou equip directiu: 

FIDELITE : avoir la foi dans le travail humain et social qui se fait au 
sein de l'Association... Vous imprégner de plus en plus de son esprit, 
que vous trouverez tout au long de ses colonnes...37 

Pero aquest escrit no significava una renuncia, era una reclamació de responsabilitat als 

altres Cadets. L 'Abbe Ripoll vol deixar clar, en nom seu i de l 'equip, que continuaran la 

tasca empresa per Jean Coll, consolidant l 'amistat entre els Cadets, exposant, fins i tot, 

la possibilitat d 'ampliar el seu nombre a les Illes: 

NOUS CONTINUONS! Chers Amis Cadets, dites-le autour de vous... 
Dites-le aussi á ceux des Baléares (ou descendants des Baléares) qui 

París-Baleares, n. 94, setembre 1962 
París-Baleares, n. 98, gener 1963 
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ne connaissent pas encore les bienfaits de notre Association... Passez-
leur vos journaux après les avoir lus... C'est ainsi que vous leur ferez 
connaïtre la vitalité et l'importance des Cadets de Majorque et le 
rayonnement de son journal.. 3 8 . 

El nou equip sofrirà pocs canvis a partir d 'ara fins al final de l 'etapa. La preocupació 

més important serà sempre l 'econòmica, sobretot per part de l 'Abbe J. Ripoll: 

Tout d'abord, il remercie bien sincèrement tous les bons et fidèles C. 
M. qui se sont acquittés de leurs cotisations, 1967 y compris. Ensuite, 
il demande avec instance, à tous ceux qui ne sont pas encore à jour de 
leurs cotisations, de bien vouloir régulariser leur situation, cotisation 
1967 comprise, pour le 30 Avril, dernier délail.39 

L'aparició sistemàtica de petits anuncis [fig. 

40] recordatoris serà habitual des de llavors. 

Però també hi apareix una altra preocupació, 

la pèrdua de col· laboracions, sobretot a finals 

de la dècada dels anys seixanta, que es 

produirà: 

Figura 40 Recordatori de pagament 

FACILITEZ NOTRE TRAVAIL 

EN NOUS ENVOYANT 

VOTRE COTISATION 

Nous ne le répéterons jamais assez: CE SONT LES CADETS qui font 
le PARIS-BALEARES... Si la Chronique de France est de (plus en plus 
minime, c'est que bon número de régions —et non des moindres...— 
n'ont pas de Correspondant auprès du P. B. Cf. pour exemple la 
Chronique de LIMOGES dans ce numéro. Or, ce qui est vrai pour 
cette ville, l'est aussi pour d'autres. Cela cessera le jour oú ces villes 
se seront trouvé un Correspondant. Allons, LIMOGES, ORDEAUX. 
TOULOUSE, LILLE, etc.. Trouvez-vous un Correspondant et vous 
verrez vos nouvelles dans la Chronique de France !40 

Aquestes circumstàncies econòmiques adverses podrien explicar el trasllat del lloc 

d ' impressió de la publicació. L ' any 1965 deixarà d ' imprimir-se a Cahors, França, i 

començarà a fer-ho a Palma, a la impremta Politècnica, propietat de Miquel Ferrer 

Sureda. Aquest fet durà canvis en la seva situació legal, tal com analitzarem en un punt 

posterior. Però també la reducció del seu cost d ' impressió. Altre decisió econòmica que 

es prendrà, en un intent de salvar la situació econòmica, serà l 'augment a les quotes dels 

socis. El motiu esgrimit per a justificar aquest increment serà la falta de pagament de 

3 8 París-Baleares, n. 98, gener 1963 
39 París-Baleares, 145, abril 1967 
4 0 París-Baleraes, n. 165, febrer 1969 



Capítol 8. Els anys centrals 285 

molts de socis, quasi un terc segons les dades aproximades que coneixem. En una 

entrevista l 'any 1961 a Francisco Vich, comenta que l 'associació conta amb uns 1.500 

socis, encara que nosaltres tan sols hem documentat set-cents vint- i-vuit 4 1 . L 'any 1966 

es publicava per part del tresorer que 466 Cadets no havien pagat les quotes de 1965, 

42 

pero alguns tampoc les d 'anys anteriors . Segons les nostres dades, més de la meitat. 

Segons les aportades per la publicació, un terc dels socis no estarien al corrent de les 

quotes, fet que justificava la preocupació i les contínues crides de l 'equip directiu per a 

solucionar la situació, la qual es convertirá en problemática més d 'una vegada. 

Recordem que quasi l 'única entrada economica de l 'associació, en aquest moment, era 

la quota dels socis. A principis de l 'etapa, 1959, tenia un cost de 600 francs per a la més 

economica. Aquesta j a doblava la de 1954, la qual era 300 francs, augmentada l 'any 

1956 a 500. Pero la moneda francesa havia tingut una forta devaluació al llarg de la 

década dels anys cinquanta, motiu que 

explica aquestes pujades. A principis de 

1960 hi hagué un canvi en la moneda 

francesa, apareguin l 'anomenat nou franc 

francés, amb un valor d' 1/100 francs. Els 

antics francs varen continuar circulant 

com a céntims i l 'abreviatura N F es va 

continuar emprant durant una temporada. 

D'aquesta manera, en els butlletins 

d 'adhesió a partir de llavors, apareixerá 

aquesta nomenclatura, fins a l 'any 1964. 

Les millores a la publicació, amb 

l ' increment de págines i una maquetació 

més acurada, havien fet necessari 

l 'augment de la quota, establida en 10 

N F a partir de 1962. Aquesta es mantindrá fins a 1966, moment que augmentará en 5 

francs més. 

Figura 40: Comparativa IPC Franca-Espanya OO 
Gráfico IPC Francia a largo plazo 
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Veure annexos, taula 19, relació dels membres dels Cadets entre 1955-1958 
París-Baleares, n. 128, octubre de 1965 
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Pero també els socis francesos incomplien en els seus pagaments. La década dels anys 

seixanta, la darrera de l 'etapa coneguda com "Le trente glorieuses", havia tractat molt 

favorablement a Franca. El dinamisme técnic i demográfic de la Quinta República 

havien transformat el país, augmentant contínuament el seu nivell de vida. Pero també 

s 'acumularen diferents tipus de tensions, les quals esclataren en les revoltes estudiantils 

de maig de 1968, les quals arribaren a paralitzar a tot el país. La volatilitat 

governamental posterior no significará una ruptura total amb les línies anteriors, sinó la 

concatenació de canvis successius, els quals modificaren les directrius de govern 

general en aquest país. 

S'ha escrit molt sobre el maig francés, alguns separen el fenomen en dos. Un real i un 

altre imaginari. El real, el que va succeir, buscará el poder des de posicions esquerranes 

radicals, a la recerca d 'una vertadera revolució del proletariat. L ' imaginari , explica una 

revolta flower-power, influenciada pels ideals dels moviments hippies. El maig del 68 

va catalitzar un seguit de canvis que havien estat madurant en el seu entorn social, com 

l 'ecologisme, el pacifisme, la revolució sexual 4 5 . . . Era la primera generació nascuda en 

pau, en prosperitat, amb el coneixement del concepte de progrés dins un món que 

comencava a viure el qué després hem anomenat globalització. N o ha estat el primer cas 

en la Historia que grups minoritaris amb idees revolucionáries engeguin 

transformacions polítiques, economiques o socials diferents de les preteses. 

IPC Franga. (n.f). Recuperat el 24 de marc de 2014, a http://es.global-rates.com/estadisticas-
economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/francia.aspx 
44 IPC Espanya. (n.f.) Recuperat el 24 de marc de 2014, a a http://es.global-rates.com/estadisticas-
economicas/inflacion/indice-de-precios-al-consumo/ipc/espana.aspx 
45 El mayo francés, per Javier Ortiz. Recuperat el 10 d'abril de 2014, a 
http://wwwj avierortiz. net/ant/ortizestevez/Conferencias/mayo. html 

Pero eis problemes de tresoreria, el cost de producció i la reducció dels guanys 

publicitaris faran necessari l 'augment de la quota fins a 25 francs l 'any 1970, un 

augment del més del 300% en 10 anys. Aquest augment en el cost está relacionant amb 

l 'augment de l ' IPC a la F ranca 4 3 del moment. Com podem observar [fig. 40], l ' IPC 

augmentará més a Franca que a Espanya 4 4 . El cost per als socis espanyols havia de ser 

major que pels francesos, causa probable de molts dels retards a les quotes. 

http://es.global-rates.com/estadisticas-
http://es.global-rates.com/estadisticas-
http://wwwj
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Aquests esdeveniments no apareixeran, ni siquiera s'intuiran, a les págines de la 

publicació. Pero els Cadets més joves la varen viure. La societat francesa, en general, no 

va canviar arran d 'aquesta revolta, peró la Universitat si, convertint-se en molt més 

progressista que abans. Els treballadors aconseguiren millores salarials i de condicions 

de treball, augmentant la influéncia sindical. L 'estat millorará les prestacions socials, 

obrint-se definitivament la via per a la creació d 'un estat del benestar. 

Els canvis de costums, d'estils de vida, de formes d'oci... coincidien amb els d'altres 

pai'sos de l 'Europa Occidental, en el quals no hi hagué revoltes significatives. Pero la 

llavor del Maig del 68 imprimí carácter als francesos d 'aquesta generació, apegats ara a 

les polítiques socials. La societat francesa es modernitzará en el septenni de Valéry 

Giscard, el qual cercará millorar les relacions socials en un moment de canvis 

economics radicals. Aquests fets influiran en els Cadets francesos. Els pares podien 

elegir establir-se a les Illes, pero els fills no. Aquests estaven integrats en una societat 

que oferia unes condicions millors a l 'espanyola. Per aquest motiu, s 'allunyaren dels 

ideals dels pares, allunyant-se també de l 'associació. I molts de pares no retornaren a 

l 'Illa pels fills. Encara avui, a la zona d 'Andratx, molts francesos passen les vacances a 

les seves cases d'estiu, peró viuen la resta de l 'any a Franca . 4 6 

Els retorns d 'emigrants és un tema pendent d'investigar, sent necessari un estudi 

sistemátic de dades estadístiques i un aprofundiment en la realització d'entrevistes, 

mitjancant metodologies propies de la Historia Oral. París-Baleares es converteix en 

una font valuosa, pero insuficient per aprofundir en aquesta interessant qüestió. Grácies 
47 

a les entrevistes i la publicació, hem detectat alguns retorns definitius , paral-lels a la 

crisi del petroli de 1973. Recordem que aquesta crisi comportará una important recessió 

económica, inflació, pérdues massives de llocs de feina... a Franca. Pero la tendéncia 

que hem detectat no és la del retorn definitiu, sinó el parcial. Contínuament observem 

anades i tornades dels Cadets, estiuejant llargues temporades a les Illes, pero passant 

altres a Franca. Segons els testimonis orals recollits, principalment de persones 

d 'Andratx i Sóller, molts emigrants conservaren les cases del seu poble, pero no es 

decidiren a retornar definitivament pels fills i néts, els quals s 'havien instal-lat 

4 6 Entrevista Dolors Alemany, abril 2014 
4 7 Apareixen a les croniques dels anys 1973 i 1974 
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Diferents testimonis coincideixen en aquest punt 
París-Baleares, n. 176, febrero de 1970 
París-Baleares, n. 188, marc 1971 
París-Baleares, n. 158, juny 1968 
París-Baleares, n. 199, marc 1972 

definitivament a Franca, on a pesar de la crisi, l 'estat del benestar era més elevat que a 

Espanya. I aquest és el punt de no retorn per a l 'associació. Els pares, majors ja , 

continuen rebent la publicació, pero j a participen poc degut a l 'edat. I els fills es 

desvinculen d'ella, més preocupats per la seva propia trajectoria vital que no coincideix 

j a amb la dels seus pares. Motiu pel qual es deslliguen de l 'associació, encara que molts 
48 

conservaren la subscripció a la publicació . La pérdua de socis i col-laboradors iniciada 

en aquest moment final de l 'etapa, será una sangria continua en la següent. 

Aquesta situació adversa complicava encara més la supervivencia de la publicació. Els 

problemes de tresoreria eren més evidents, multiplicant-se els missatges per aconseguir 

el pagament de les quotes. Els costos havien augmentat, derivat de l ' increment dels 

costos de producció, pero sobretot la distribució de la publicació: 

C'est en effet le mal de toute Association: Faire rentrer les cotisations! 
Nous en profitons pour faire remarquer que la Cotisation est portes a 
25 Frs. depuis Janvier 1970. Cette augmentation est motivée par 
l'augmentation (en Espagne, comme en France...) des frais 
d'impression du P. B. a cause du relévement des prix des papiers et de 
l'encre et... de la main d'ouvré 4 9 . 

Hi ha preocupació dins l 'associació, la desaparició d'altres publicacions com Andratx50 

o els problemes del Sóller51 evidenciaven unes c i rcunstancies adverses per al tipus de 

publicació que eren. 

Aquesta preocupació s 'entreveurá en una entrevista a l 'Abbe Joseph Ripoll, el qual 

considerava que París-Baleares, a diferéncia d'altres publicacions, no estava en perill 

de desaparéixer, sempre i quan els seus socis paguin les seves quotes a temps. Menciona 

que la crisi estava afectant l 'economia global, la desaparició de revistes regionals a 

Franca i Espanya era un fet -"Pensez-vous que "PARIS-BALEARES"passera au travers 

de la crise qui menace laplupart de nospériodiques, provinciaux ou non?"52 -, pero 

mantenia la fe en la feina voluntaria dels redactors. Pero el seu cost, 15.000 ptas., i els 
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problemes per a cobrar les quotes, podrien fer arribar un final no desitjat. La solució per 

l 'equip directiu fou la continua pujada de preus, arribant als 35 francs l 'any 1975. 

Referéncies a la necessitat de pagar les quotes són reiterades, pero no la quantia de les 

mateixes en el cas dels socis balears. Hi havia referéncies a un preu menor, pero no será 

fins a l 'any 1970 quan podrem veure publicat la quota en pessetes, no en el butlletí sinó 

Figura 42: Comunicat Tresorer 

Comuniqué du Secretaria, General et de la Tresorerie 
Les frais d'impression et d'expédition du PARIS • BALEARES 

ayanl augmenté sensiblcment, nous nous (rouvons de nouvoau, ä re-
Ere t, dans I'Obligation de porter ä 25 Frs. pour la France: et 150 Pese-
las pr. I'Espagne, la Cotisalion annuelle des Cadets de Majorque. 

Pour la bonne marche de l'Association nous demandons á tous 
nos Adhérenls de bien vouloir s'acqulttcr de cetle cotisation dans les 
trois Premiers mois de l'année (Janvier-février-Mars) sans attendre 
d'autre rappcl. 

Le paiement est a effectuer á: 
LES CADETS DE MAJORQUE. PARIS. CCP. 1.801.00. PARIS, ou 

par Cheque bancaire: LES CADETS DE MAJORQUE. REIMS. 
Avec nos remerciements anticipes et nos sinceres amitiés! 

JOSEPH RIPOLL 
Pr. Le Comité Directcur: 

en una 

comunicació 

interna 5 3 . La 

cotització de la 

pesseta envers al 

franc a l '1 de 

febrer de 1970 5 4 

era de 12.6 

pessetes per 

franc. Per tant, en 

pessetes, el soci francés n 'hagués pagat 315, més del doble de les 150 pessetes exigides 

per als socis balears [fig. 42]. 

La publicitat, una font d ' ingrés important per a qualsevol publicació, no pareix ser la 

taula de salvació de París-Baleares. Si fos així, no hauria estat necessari augmentar tant 

les quotes. N o hi ha moltes referéncies al tema, peró sorprén les declaracions de l 'Abbe 

Joseph Ripoll, en una de les escasses referéncies al tema. Demanat per moltes qüestions 

relatives a la publicació, contestá que la publicitat no pot salvar la pujada de preus. 

Molts paguen puntualment, peró que hi ha d'altres que després de dos anys no havien 

encara complit amb la seva obligació. I els petits anuncis, els quals ocupaven gairebé 

una página sencera de la publicació al llarg de la década, eren un servei gratuit i 

necessari per als soc is 5 5 . La filosofía de la publicació prioritzava als socis (i les seves 

53 París-Baleares, n. 176, febrer 1970 
54 Conversor divises (n.f.). recuperat el 24 de marg de 2014, a http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-
pasado.php 
55 París-Baleares, n. 199, pág. 1972 

http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-
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5 6 París-Baleares, n. 114, juliol-agost 1964 
5 7 París-Baleares, n. 185, desembre de 1970 
5 8Apareixen molt d'anuncis titulats Vacances aux Balears, on el contacte a Franca és D. Gabriel Simó. I 
el contacte a Balears, el seu fill. Com exemple, l'anunci del París-Baleares, n. 200, abril de 1972. 
Realitzaren tot dos aquesta tasca de manera voluntária, tal com hem pogut conéixer per entrevistes amb 
els seus familiars. 
5 9 París-Baleares, n. 227, abril-maig 1975 

quotes) envers la publicitat. Fins i tot, podia desaparéixer la publicitat si hi havia moltes 

notícies dels soc is 5 6 . 

Aquesta situació económica obligava a cercar solucions creatives a partir de l 'any 1970. 

Ja hem vist que hi havia preocupació envers a la seva supervivéncia, sobretot pel 

tancament de publicacions similar abans esmentat. Una idea sense continui'tat fou 

realitzar un sorteig, entre tots els socis al corrent de les seves quotes, d 'una estanca a les 
5 7 

Illes per a dues persones 5 7 . Una altra iniciativa per a incentivar als socis francesos eren 

paquets de viatges més economics per als socis, ofertes que comencaren a aparéixer a 

partir de l 'any 1965. Hi havia altres serveis, com l 'assessorament jurídic o l 'ajuda a la 

compra de bitllets i organització dels viatges, feta per l 'associació. D 'aques t darrer 

destacava la feina de Gabriel Simó i el seu fill, Antonio Simó, els quals s 'encarregaven 
58 

de gestionar les vacances de molts de Cadets a les I l les 5 8 . 

La supervivéncia de la publicació estava en perill. I per aquest motiu s'obrí una 

subscripció pública per aconseguir la seva supervivéncia. Les col-lectes havien estat 

d'éxit anteriorment, recordem el cas del teléfon a s 'Arracó o les subscripcions per 

aconseguir millorar les festes d 'Andratx. Per aquest motiu es comencá una campanya 

per aconseguir la supervivéncia de la publicació. L 'any 1975 pareix especialment 

complicat, amb un augment en les despeses de la publicació de quasi un 4 0 % 5 9 . Aquesta 

circumstáncia agreujava una situació cada vegada més complicada. Des de l 'any 1974 

s'havien redui't el nombre d 'exemplar publicats, de '11 a 9 per any, en un intent 

d'abaratir els costes. 

Peró aquest nou increment no pareix assumible pera l 'associació, la qual no considerá 

un nou augment en les cotitzacions generals, j a que aquesta táctica no havia solucionat 

el problema fins al moment. Si un soci no pagava una quota, difícilment pagará una 

quota més elevada. Per aquest motiu s'inicia una campanya titulada "POUR LA 
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8.6. La vida social de Les Cadets de Majorque: assemblees, reunions... 

Aquesta etapa havia comencat amb una sensació d 'unió fraternal entre els socis, a pesar 

de les discrepáncies internes. S'havien realitzat grans banquets, amb un gran éxit de 

convocatoria. Comencaven a formar-se seccions locals, facilitant les relacions personals 

entre els Cadets. L'organització d 'excursions pels més joves, la celebració de balls, 

activitats conjuntes amb altres associacions... els primers anys d 'aquesta etapa 

mostraven una associació en plena expansió i amb bona salut. Els problemes economics 

de l 'associació, els quals comencaren a principis dels anys seixanta, pero s 'ha 

agreujaran significativament a mitjans dels anys setanta, modificaren aquesta activitat 

social, la qual anira minvant fins a quasi desaparéixer. 

L 'éxi t de l 'associació havia sorprés a tots, comencant pels socis fundadors. L 'arr ibada 

de cartes d 'adhesió de persones residents a Algéria, Marroc, Eivissa, Maó.. . no 

s 'esperava una resposta tan massiva i de llocs tan diferents. L'objectiu primigeni d 'unió 

entre els emigrants a territori francés, fou superada amplament. Els Cadets aconseguiran 

exportar la seva unió, inexistent anteriorment, basada en els ideals d 'amistat i fraternitat 

vigents en la cultura francesa, arreu del món. L 'éxi t s 'aconseguirá grácies a la seva 

publicació, no obrint un local com altres associacions semblants, la qual cosa hagués 

limitat el contacte entre els associats. La publicació, el contacte epistolar i les reunions 

foren la clau del seu éxit. 

6 0 París-Baleares, n. 224, novembre-desembre 1974 
6 1 El primer llistat apareix a París-Baleares, n. 228, juny de 1976. Aquesta tactica continuara fins al final 
de la publicació. 

SURVIE DU PARIS-BALEARES"60 , demanant la col-laboració dels socis per augmentar 

els ingressos. Així, no incrementarien les quotes, sinó que demanaven als socis més 

col-laboratius, els quals no havien deixat de pagar, ingressar més doblers, convertint-se 

en socis honorífics o mecenes de l 'associació. L'associació, per agrair el seu esforc, 

publicava els seus noms periodicament, en un intent de cridar l 'atenció d'altres socis i 

augmentar així els ingressos 6 1 . 
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Altres associacions étniques coetánies organitzaven els caps de setmana [fig. 43], en els 

seus locals, festes amb balls. Servien plats típics de la gastronomia espanyola: paella, 

truita de patates, gaspatxo... S'escoltava música espanyola, fins i tot en directe, amb ball 

popular posterior. Si el bon temps arribava, era habitual organitzar romeries o pícnics. 

Aquests balls i festes eren espais de socialització en llengua materna, a més d 'ocasions 

perfectes per contactar als més joves i fomentar un mercat matrimonial "nacional", 

frenant així les parelles mixtes, cada vegada més habituals. 

Aquesta preferéncia era coherent amb el projecte de retorn al país d'origen. El repertori 

d'activitats recreatives era ample: projecció de 

pel-lícules, representació d 'obres teatrals, activitats 

esportives. La creació d 'equips de futbol i de petites 

lligues locals entre associacions, permetia als emigrants 

espanyols reforcar els seus llacos identitaris i la cohesió 

grupal en termes simbólics, allunyats del rugby més 

francés 6 2 . Aquestes activitats d'altres associacions 

apareixen esporádicament a la crónica de Franca de la 

publicació. A la crónica de Montbe l ia rd 6 3 es publicitá 

una d 'aquestes Soirée Espagnole [fig. 43]. També 

s'organitzaren activitats més culturals, com conferéncies 

relacionades amb la História de les I l les 6 4 , exposicions 

Figura 43: Anunci d'una 

Soirée Espagnole 
rrtrmttrt v i r i l * . le film c La V:c-

M t . ra» avtv Sarita Mtntiel. Ral Val
le ir. Franc* Villard. 

Dtuxtém» wiríte : • Fiesta Espi
nela » avtv le cerps de ballet de Man i 
Navarro. 

Ditlémtt faOleaur • Andalucía, de 
11 j i una , lij.lunfu. cJi- Mcnrtal . As-
tariM. d'Albenli isclo de uianii 
Granada, de Lara, en vedette : Mana 
Navarro el la troupe j Zapatr'odo. di 
;'.ua«jt( iJcst' M m u í l> . le tno Cer-
vantkfi dans le Cap: i tv iätpagnol. á e 
Himsky JtorsakofT . 1. Ilolero de T r a 
gan, et Panaderos, chanta el danaes 
uopulalrei. 

Solo de guitarr par Paquiiu Hrre-
dia : La Vitletera dv Padilla, hommaft-
ii Raquel M' 31' i par Mana Navarro: 
Viva Navarra par le m o Corvante». 
Pairalera. oe Rciriguez. Urse Ma
nuell: La Dolures. final par les vedet
tes et teute la troupe 

Qulnze millions de eostumes. dix-
huit danaeurs >-l danseiues. ehanieum 
et ehanteuses. guitares et caalagn^tics. 

Au couri de la Mj.n-e. eleclion o<-
. • reine du Festival avec le u 
du froupement ccmmrrrij] Montbo-
liardau. 

de fotografíes 6 5 o exposicions d'artistes mallorquins, com la de Miquel Llabrés, a 

ciutats franceses 66 

Els Cadets organitzaren les anomenades Matinées Dansantes67, on els socis gaudien 

d 'unes d 'animades reunions amb cancons i balls populars mallorquins, excusa perfecta 

per reunir-se i gaudir d 'un trosset de la seva illa a Franca. Moltes vegades, aquestes 

reunions es realitzaven amb altres grups d 'emigrants espanyols a Franca, en distintes 

Babiano, J. (2009). La emigración española a francia y el associacionismo étnico, un tren de largo 
recorrido. Un siglo de inmigración española en francia (pp. 141-158). Vigo: Grupo de Comunicación 
Galicia en el mundo, S.L. 141-158. 
63 París-Baleares, n. 62, juliol de 1959 
64 París-Baleares, n. 89, marc 1962 
6 5 París-Baleares, n. 70, abril 1960 
66 París-Baleares, n. 59, abril 1959 
67 París-Baleares, n. 56, gener de 1959 
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localitats i departaments. D 'aques ta manera, bolers mallorquins i s a rdanes 6 8 són gaudits 

per mallorquins i catalans a terres franceses. Aquestes activitats organitzades per 

l 'associació a París, deixaran de realitzar-se a mitjans la década dels seixanta, 

substitui'des per activitats i reunions organitzats per les seccions locals, les quals 

aconseguiran dinamitzar molt més als Cadets de les seves regions. Aquestes seccions 

realitzaran moltes activitats entre els seus socis, relatades a les notícies curtes. Com a 

exemple, el berenar "a la mal lorquina" 6 9 , organitzat a la ciutat de Burges, on els joves 

Cadets es reuniren en alegre bauxa. La seva intenció era recrear un ambient proper a les 

illes, on xerrá mallorquí era habitual i els menjar de la terra un fet no excepcional. Fins i 

70 
tot es recreaven costums populars, com les matances . 

Grups de Cadets d 'una mateixa regió organitzaven puntualment picnics i excursions al 

camp. Pero els Cadets no mostraren cap predilecció pel futbol, com altres emigrants. 

Organitzaren també activitats esportives, pero de 

petanca [fig. 44]. Hi ha referéncies de l 'organització 

d 'equips que gaudien competint amb els d'altres 

71 
regions . El joc de la petanca era originari de Franca, 

Figura 44: Cronica d'una 

reunió informal a Franga 

• Ahora, con ei buen tiempo, ciertas 
familias de Cadets organizan salidas 
a] campo casi todos los domingos asi 
es que se va formando un equipo Ce 
Petanque, los Jugadores más destaca
do)) ton Juan Bonet, Cristóbal Colom 
y Ii. Albertl los demüs no quieren darse 
por vencidos y n 0 pierden la mano 
entrenándose de fuerte es posible qur> 
uno de esos domingos se organizar un 
match contra los de Chateauroux a 
los d e Saint-Amand que según noticias 
se dan por casi profesionales. 

on era molt popular, sorgit l 'any 1907 a la Provenca. El 

seu nom procedeix del migdia francés, derivació de 

l 'expressió pieds tanques, el qual havia donat el nom 

actual de petanca. Consisteix en una variació del joc de les botxes, d'origen romá. 

Segons la página oficial de la Federació de Petanca mallorquina, aquest joc arribá de 

mans de turistes francesos, els quals estiuejaven a Sóller i Andratx. La Federació Balear 

de Petanca la fundaren Pedro Esteva, Joan Dolc i Bernat Fiol. 

Aquesta informació era incompleta. Segons publica un article París-Baleares en un 

article titulat "Los «sollerics» y «andritxols» importaron la _petanca, de Marsella, hace 
7 2 

unos treinta años ", la federació illenca, fundada en el mes de marc de 1966, era la més 

nombrosa de tota Espanya. N o foren turistes, sinó emigrants que tornaven per passar les 

6 8 París-Baleares, n. 76, novembre 1960 
6 9 París-Baleares, n. 84, octubre 1961 
70 París-Baleares, n. 78, gener 1961 
7 1 París-Baleares, n. 104, juliol-agost 1963 
7 2 París-Baleares, n. 140, novembre de 1966 



294 Capítol 8. Els anys centrals 

París-Baleares, n. 130, desembre de 1965 
París-Baleares, n. 164, gener 1969 
París-Baleares, n. 194, octubre 1971 
París-Baleares, n. 79, febrer 1961 
París-Baleares, n. 81, juliol 1961 
París-Baleares, n. 145, abril 1967 

seves vacances a les Illes els que importaren i popularitzaren aquest joc. També 

senyalava que els pobles de Sóller, Andratx i s 'Arracó era on hi havia més afició, 

precisament els de major nombre d 'emigrants francesos. Abans de la creació de la 
73 

federació, ja hi havia clubs de petanca locals, com el de Fornalutx , fundat el 30 de 

juliol de 1965 i presidit pel cadet i col-laborador Joan Antoni Estades. Moltes eren les 

notícies sobre aquest esport a la publicació, demostrant la popularitat d 'aquest joc entre 

els Cadets. Hi ha moltes més notícies sobre petanca que sobre futbol. El club que 
74 

apareix amb un major nombre de victories era el de s 'Ar racó 7 4 , on existia una important 

afició. La relació entre Franca i les Balears s'estretirá grácies a l 'afició per aquest joc , 
7 5 

fundant-se el Club Hispano Frangais de Petanque l 'any 1971 , organitzant diferents 

torneigs fins a l 'any 1977. 

Les autoritats franceses i balears continuaven en bona sintonia, lligades a l 'arribada 

d 'acords en temes turístics, a més de la relació existents a través de l 'associació les 

Cadets de Majorque. Recordem l'intercanvi entre els batles de París i Palma l 'any 1961. 

Al mes de gener arriba el batle de París, M. Julien Tardieu amb la seva dona, convidat 

per visitar l'Illa. Durant la visita imposava al batle de Palma, la Grande Médaille 

d'Honneur de la Ville de París76. Al seu torn, el batle palmesa visita París i retorna 
7 7 

l 'honor rebut atorgant la Medalla d'Or de la ciutat de Palma al batle parisenc . 

Les relacions establertes entre les autoritats franquistes i els Cadets francesos 

continuaren durant aquesta etapa, convidats als diferents banquets regionals. Com 

butlletí de notícies locals, també apareixen notícies d'interés generals, protagonitzades 

pel Ministre d' informació i Turisme, D. Manuel Fraga, en actes realitzats per aquest en 
7 8 

territori f rancés 7 8 . 

Totes aquestes reunions eren l 'excusa perfecta per a qué els fadrins i fadrines 

descendents de mallorquins es relacionessin, i perqué no, s 'enamoressin, frenant els 

matrimonis amb francesos. Aquest fet, el qual preocupava els fundadors de l 'associació, 
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Conclusió estreta de diferents testimonis orals. 
París-Baleares, n. 106, octobre 1963 
París-Baleares, n. 65, novembre 1959 

era molt habitual, provocant necessáriament una pérdua de referents culturals illencs per 
79 

a les generacions posteriors, tal com va succeir. En aquests moments, tal com 

manifestava el president Francisco Vich, l 'associació intentava ajudar a conservar les 

arrels culturals propies en els seus fills, els quals no tan sols conservarien així la 
80 

llengua, sinó també l 'est ima a la terra del seu pare o mare illenca. 

La preocupació per aconseguir més matrimonis entre descendents illencs conduirá a una 

curiosa iniciativa. Molt influenciat pel famós consultori d 'Elena Francis, apareix la 

figura de "Sa Madona Nicolaua". Aquesta s'ofereix, a través d 'una carta oberta als 

membres i simpatitzants de l 'associació, per a fomentar les relacions entre els socis. 

S'encarregará d'organitzar les correspondéncies personals entre qualsevol membre de 

l 'associació, en qualsevol idioma. Així fomentará les relacions entre els estudiants, amb 

l 'excusa de practicar l ' idioma. Demanava, per tant, que els joves enviessin les seves 

cartes a ella. Les respostes també, la qual posaria en contacte a les persones 

interessades. Aquesta "Madona Nicolaua" té l 'adreca a Bordeaux. Simpática forma de 
81 

promoure les relacions entre els membres més joves de l 'associació. Pero aquesta 

iniciativa no tindrá cap mena de continuació, al manco no apareixen referéncies en 

números posteriors. Peró si hi haurá anuncis de joves d 'ambdós pai'sos que cerquen 

amics via postal, amb la intenció de millorar el coneixement dels seus respectius 

idiomes. 

Pero les estrelles de la vida social dels Cadets eren els banquets. Aquests eren els grans 

moments de germanor per a l 'associació, tal com mostren els abundants articles i 

fotografies apareguts a les págines de la publicació. A l 'etapa anterior varen comencar 

aquestes reunions, organitzades per l 'equip directiu per a tots els Cadets. La dispersió 

geográfica dels socis feia necessari cercar un lloc céntric, París, i aprofitar per realitzar 

les assemblees generals i els banquets el mateix dia. El creixent número d'associats i la 

seva major dispersió geográfica, recordem el nombre important resident a les illes, 

impulsará la creació de les j a esmentades seccions regionals. 
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La distáncia entre els membres, les dificultats per a convocar als membres a una reunió 

única i la bona acollida dels banquets regionals, fará que després de la creació de les 

seccions locals, el banquet anual de tots els Cadets siguin substituits per banquets de 

carácter regional. Molts i freqüents en aquesta etapa, reunir-se per regions afavoria la 

relació entre els Cadets proxims. Aquestes reunions, comengaren a Rouen, pero foren 

82 83 

seguides a llocs com Montlugon, Bourges , Nantes ... i a moltes més ciutats i pobles, 

convertint-se en portada de molts de números de la publicació París-Baleares, fins a 

finals de l' any 1964, on la tendéncia de publicar en portada aquestes reunions era una 

constant, peró abruptament interrompuda l 'any 1965, any des del qual j a no apareixen 

més notícies semblants. 

Els continguts de l 'any 1963 són singulars, j a totes les notícies estan relacionades amb 

els socis, ja siguin els banquets o les dues cróniques, a més d 'un major nombre 

d'anuncis. Grans fotos d 'aquests esdeveniments saluden als Cadets des de les portades, 
8 4 

fotos de grup i fotos del ball, tal com succeeix a la reunió de la secció de Bretanya . 

Una de les emotives 

será el celebrat a Sant 
8 5 

E l m 8 5 . Molts de Cadets 

francesos, de vacances 

a les Illes, assistiren. En 

tan importants 

moments , es llegien 

discursos i es glossava en mallorquí, ballant i celebrant l 'amistat dels Cadets. Reunions 
86 87 

de les seccions de Nantes [fig. 45], Montlugon ... Moltes per enumerar-les. Pero 

aquestes comencen a decaure a partir de 1964, substituides per reunions més petites de 

socis amics, les quals j a no apareixen com a portada i amb fotografies, sinó més com a 

petites notícies a les seccions de Cróniques de la publ icació 8 8 . En aquest any es tornaren 

Figura 45: Portada del banquet celebrat a Nantes 

N U N T E S - 3 A l ? i \ R Í 5 
Banquet d u 2 4 Février 1 9 6 3 E**&!£$gsS 

8 2 En el París-Baleares n. 52, setembre de 1958, apareix l'anunci del tercer gran banquet dels membres 
dels Cadets de Majorque del departament de l'Allier, celebrat en la ciutat de Bourges. 
8 3 París-Baleares, n. 80, maig 1961 
8 4 París-Baleares, n. 69, marg 1960 
8 5 París-Baleares, n. 84, octubre 1961 
8 6 París-Baleares, n. 98, gener 1963 
8 7 Paris-Baleares, n. 102, maig 1963 
8 8 París-Baleares, n. 167, abril 1969 
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a publicar articles de divulgació, opinió i comencaren les miscel-lanies, articles 

d'interés general peró sense un eix argumental definit. 

Fotografies d 'aquestes reunions, menús, discursos, poemes i balls eren els testimonis a 

les pagines de París-Baleares de tota aquesta important activitat associativa. Les bones 

relacions entre els socis, afavorides per totes aquestes reunions socials pareixen reals. 

Pero, tot era amistat i fraternitat entre els socis? Les discrepancies entre els socis 

existien, insinuacions detectades i j a exposades. Pero a partir de la mort de J.C. Rullan, 

els articles on aquestes insinuacions podien aparéixer, les editorials o cartes publicades, 

foren eliminats de la publicació. L 'única crítica als socis que apareixerá, no de manera 

subtil, era la falta de compliment en els pagaments de les quotes per part de molts de 

Cadets. 

Peró l 'associació havia canviat. Ja no es celebraven banquets multitudinaris, s 'havien 

substitui'ts per reunions de grups més petits. A partir de la mort de Francisco Vich, l 'any 

1965, perdran fins i tot el seu protagonisme, relegades a simples notes a les seccions de 

croniques. Retornaren els articles divulgatius, sobretot els relacionats amb el turisme. 

Minvara també la preséncia del catala en els anys centrals de la década, per retornar 

amb forca a finals de la mateixa. 

La mort de Francisco Vich, després d 'una llarga malaltia l 'any 1965, pareix un punt 

d'inflexió. També coincideix en el temps amb el retorn de Matías Mut Oliver a les Illes, 

l 'any 1964. Recordem que aquest fou un dels fundadors, a més d'alt funcionari del 

govern espanyol a Franca. El grup original de Sóller havia quedat relegat, substitui't per 

persones origináries del municipi d 'Andratx. Aixó es reflectia en una minva dels articles 

de tematica sollerica en la primera part de la década dels anys seixanta, substituits per 

articles relacionats amb els diferents nuclis del municipi andritxol. Aquests articles 

acapararan quasi tota la publicació a la década dels anys setanta. Les croniques de 

Franca comencaven a perdre espai i localitats, camí també recorregut per les croniques 

de Balears a la dels setanta. Canvis que modificaren la trajectoria vital de la publicació, 

els quals es faran evidents a la següent etapa. 
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L'esperit democrátic que representaven les assemblees generals de socis, tal com hem 

exposat en l 'anterior etapa, minven en aquesta, conseqüéncia dels canvis en els equips 

directius. La darrera es realitzará l 'any 1962. En aquesta s'elegirá un nou secretari 

general, l 'Abbe Joseph Ripoll. A partir de llavors, no hi ha constáncia de cap assemblea 
89 

general més en aquesta etapa, substitui'des per reunions del Conseil d'administration , 

celebrades en Tancarville, lloc on l 'Abbe regentava la parroquia. 

Les comunicacions de l 'equip directiu canvien [fig. 46]. Pareix que el nou secretari era 

una persona molt feinera, i que preferia el tracte més personalitzat amb els socis, amb 

els quals mantindrá una important relació epistolar 

fins a la seva mort, l 'any 1979. Home metódic, 

organitzava les respostes sistemáticament, convocava 

les reunions de l 'equip director necessáries i 

organitzava molts dels aspectes burocrátics de 

l 'associació. La seva gran preocupació fou la 

supervivéncia económica de la mateixa, per la qual no 

dubtava mai en recordar als Cadets les seves 

obligacions de pagament. N o hem pogut accedir al 

material epistolar de l 'Abbe Joseph Ripoll, el qual 

Figura 46: Nota informativa 
equip directiu 

N. B.—Pour la bonne marche de 
notre Association, écriveí 
direotement aux Service« 
Interesses sulvant vos né-
cessité. Pour la France, a 
Mr. l'Abbé Joseph Ripoll, 
a TANCARVILLE, 76. Pour 
les Baléares, a Mr. Jean 
Bonnin Serra, San Nicolás, 
34 a PALMA DE MALLOR
CA. 

Vous cagnerex ainsl du 
temps et vous évlterez des 
echantes de corresponden-
ce inútiles et onáreux. 
N'oubliex pas le timbre 
pour la réponse. Meroi! et 
i votre servloel 

sistematitzava i organitzava amb molta cura. I aquest fet el coneixem observant la 

darrera carta que va escriure, publicada arran de la seva mort[fig. 47]. S'han fet gestions 

per a trobar aquest material epistolar, les quals no han donat resultat. 

París-Baleares, n. 159, juliol-agost 1968 
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Figura 47: Carta referenciada de l'Abbe Ripolluu 

Ref: 18/79 Ceret. 9 mars 1979 

Bien chcr Toni, 
Je ne rais pas mieux. Hèlas! Je suís plié en deux par les douleurs 

(vertebres et reins). Je souffre beaucoup: il n'cst pas question de 
eomposer... ni sermons... niarticies, etc... 

Je fa is juste l'essentiei pour ne pas perdre ie courant: aecusés de 
réception des cotisations... et comptabilité journalière. 

Je suis dèsolè de me voir réduit oú j'en suis arrivé! Ce n'est pas 
loin du découragement. Pourtant, je ne vuudrais pas làclier! 

FA toujours personne à l'horizon! 
Mesamitiés à vous partager. 

Amicalement vótre et toujours dévoué, maigrè l'é tat general bien 
compromís. 

Quins motius podrien explicar la no convocatòria d 'assemblees generals? Aquí entrem 

en el camí de les suposicions. La teoria més plausible seria les dificultats logístiques que 

aquestes representaven, conseqüència directa de la dispersió geogràfica dels socis. 

Friccions en les relacions d 'alguns socis, una forma de treballar diferent per part del nou 

equip directiu , dificultats logístiques dels grans encontres.. són altres motius barallats 

per a la no convocatòria d 'aquests tipus d 'assemblees. Les assemblees eren utilitzades 

per renovar els equips directius, dirimir discrepàncies i servir d 'excusa per a reunir als 

8.7. Els canvis en l'equip de l'associació 

Una feina no remunerada, atenció als socis, el treball d 'elaborar una publicació 

mensual, problemes econòmics... no hi havia moltes persones interessades en presentar-

se voluntaris per a formar part de l 'equip direct iu 9 0 . Els seus membres eren persones 

molt compromeses, les quals solen mantenir-se en el càrrec durant un llarg període de 

temps. Però són pocs. Malaltia o defunció eren la causa més comuna per abandonar el 

càrrec. Tota aquesta informació la deduïm de la lectura sistemàtica realitzada de la 

publicació i l 'elaboració de llistes d'associats, j a que molts de membres j a no hi són i els 

JOSFPH RIPOLL 

Cadets. Ija no es tornen a convocar... 

Entrevista Catherine Savi, juny 2005 
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París-Baleares, n. 62, juny 1962 
París-Baleares, n. 96, novembre 1962 
Informació extreta del seu fill, Gaspar Ferrer. 

seus papers, els llibres d 'actes i de socis han desaparegut, fent difícil conéixer amb 

exactitud aquests aspectes organitzatius de l 'associació. 

Des del comencament de l 'etapa, els únics canvis s 'havien realitzat per causes naturals, 

fins a dos presidents. La composició de l 'equip directiu fins a l 'any 1962 no variará, 

pero les friccions comentades anteriorment, explicarien que tan sols es publica des de 

principis dels anys seixanta un simple Le Gérent: Jean Coll, com a responsable de la 

publicació, al costat del lloc d ' impremta de la publicació, Cahor s 9 1 . La mort de Jean 

Coll, al juny del mateix any, provoca la convocatória urgent d 'una assemblea general. 

Aquesta se celebra a París i nomenarará un nou equip directiu, convertint a l 'Abbe 

Joseph Ripoll en l 'home fort de la publicació. El president fou Francisco Vich, Secretari 

General Joseph Ripoll i el delegat a les Illes continuara Juan Bonnin Serra. Recordem 
92 

que el gerent de la publicació era el Secretari General de la mate ixa 9 2 . El carrec de 

tresorer canviara en els següents números, assumit pel secretari general. 

La mort del seu president, Francisco Vich el 29 de maig de 1965, obligara a 

reestructurar de nou l 'equip directiu La no convocatória d 'una nova assemblea general 

mostraría la poca intenció per part de l 'equip directiu de renovar-se. Aquest fet minva la 

democrácia dins l 'associació, peró no sabem si era causa d 'un equip recelós de nous 

integrants o de la total confianca dels Cadets, els quals no creien necessari una nova 

convocatória d 'assemblea general. 

L 'octubre de 1965 es publicaven les decisions de la reunió del consell d 'administració, 

realitzada sense convocar cap assemblea general. En aquesta notícia es comuniquen els 

canvis a l 'equip directiu. A més, es tornen a publicar els estatuts de l 'associació. 

S'afirmava que hi ha molts de Cadets que no els coneixien. El nou president sera 

Raphél Ferrer, el qual no realitzará una feina tan visible com l'anterior, peró pareix que 

la seva Brasserie Le Lorraine era el local preferit per realitzar reunions de Cadets a 
9 3 

R e i m s 9 3 . Juan Bonnin, el qual continuara com a delegat a Balears, sera nomenat nou 

vicepresident primer, ajudat per Gabriel Simó, segon vicepresident. El secretari general 

no canviará, continuant l' Abbe Joseph Ripoll. I per la tresoreria, la qual era un font 
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constant de mal de caps per a l 'associació, es nomenaran a dos socis, Antoine-José Coll 

i Jean Ferrer. 

La publicació de la relació de cárrecs directius es convertí en 

obligatória des de gener de 1965, des del moment que s 'han 

d'aplicar les normatives espanyoles pel seu trasllat a Palma. 

Aquesta nova situació i els canvis legislatius derivats de la 

llei Fraga de 1966, els qual analitzarem posteriorment, obligá 

a la presencia d 'un director. El primer fou el periodista 

Gaspar Sabater Ser ra 9 4 [fig. 48], substituit pocs anys després 

per Miguel Ferrer Sureda, propietari de la impremta 

Politécnica. Aquest mantindrá el cárrec fins la desaparició de 

la publicació. 9 5 

N o coneixem molt bé el paper del director, el qual 

considerem quasi honorífic, necessari per a complir la 

legislació vigent. Coneixerien els continguts, amb decisions 

puntuals, pero no apareixen articles seus, ni tampoc constáncia de realitzar una feina 

directa en l 'elaboració de la publ icació 9 6 . 

Els socis de les Balears havien aconseguit un fort pes dins l 'associació a finals de la 

década dels anys seixanta. El retorn d 'alguns Cadets destacats, com Gabriel Simó, la 

pérdua de socis per edat o el desinterés de les noves generacions nascudes a Franga, més 

preocupades pels canvis derivats del Maig francés, anunciaven canvis en la trajectoria 

de l 'associació. El pes dels socis illencs s 'evidencia l 'any 1970, amb la creació d 'un nou 

cárrec directiu, el de tresorer per a la delegació de Balears i adjunt de la mateixa, ocupat 
9 7 

per Antonio Simó Alemany 9 7 . Aquesta estructura continuará sense canvis al final de 

l 'etapa, l 'any 1975. 

Figura 48: Relació de 
l'equip directiu de l'any 
1965 
i i 

PARIS - BALEARES 
Orient niensuel U > 1'AiJociaUon Aml-
Ule del Orlgiiuüm ei Descendente 
dei Bilcim reeldant en Frise*: 
• LES CADETS RE MAJORQUE " 

Sief« Social: 34 rué Certa 
Tel. 17-M-M — REIMS • t i 

Director: 
Gupir Saluter Sem 

President: Raphael Ferrer 
7, pl. d'Erlon. eT-31.73 — HE1MÍ 
31. 

1 er. I :• • I -J . - - . - I I - ..i et li.-l.mi> pour 
lee balearte: Jou Bonnln Sem. 
Tel 223783. Rué Sen Nicolai. M. 
Pelma de Hallore«. 

ten» 1 . I •• . 1 . ' . - :. r-vi « • •¬ 
et SecreUlre-AtUoIrll «l. R. Sadl-
Carnot, DAKNferrAL, To. Tel. 79. 
10-51. 

Seurttalre-Gestril: H. I i n « Joeeph 
Klpoll. Cure de TANCA ftVllAI 1* 
Tel 94-SS-SS. 

P R U I L S J L R R D I R A T . en re qui eoneenu 
la Tmorerie. adretter toute Co-
n-espondanre T U Secreuntt Gene
ral. 78 TancarviUe. 

Tré-VORLRR pour I N Balctrn ei * D 
JOINT a la Deleiattotj: Antonio Sl-
eaó. Plaza, Navegación. 44. PALMA 
DE MALLORCA. Tel 23-01-M 

Trcterfler-Adjelnt: Jean Ferne. 
REIMS. 31. 19, rue Voltaire, 

9 4 París-Baleares, n. 134, abril 1966 
9 5 París-Baleares, n. 206, novembre 1972 
9 6 Entrevista amb Sebastiá Gelabert, agost 2013 
9 7 París-Baleares, n. 179, maig 1970 

http://i-j.--.-iI-
http://li.-l.mi
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Segons els estatuts de l 'associació, registrats l 'any 1953 , al primer article es proclama: 

Resserrer les liens d'amitié entre les originaires et descendants des Iles Balears 

résidant en France en organisant des réunions amicales. La idea original, com j a hem 

esmentat en repetides ocasions, era establir llacos entre els residents de les Illes Balears 

a Franca. L'acoll ida fou excepcional per aquests, registrats, segons la relació de 

membres publicades, set-cents vuitanta-vuit socis l 'any 1959. El president Francisco 

Vich, com j a hem dit, relatava que eren prop de mil c inc-cents 9 9 , dades que no podem 

confirmar. Pero el més important es qué no hi havia tan sols socis residents a Franca. Si 

la idea original era aconseguir arreplegar als emigrants residents a Franca, aquesta 

s 'havia desbordat fora de les seves fronteres. 

L 'éxi t es troba en la seva publicació, la qual s 'havia convertit en un mitjá de 

comunicació entre els emigrants i les seves famílies i amics residents a les Illes. Pero 

també havia interessat a altres emigrants, aquests residents al continent africá i americá 

[fig. 4 9 ] 1 0 0 . 

París-Baleares, n. 43, noviembre 1957 
Veure relació de socis a l'annex, taula 18, relació membres 1955-1958 

0 Mapa d'elaboració propia, estret de les dades aportades a la taula 18 de l'annex 

8.8. L'ampliació de socis fora de les fronteres de Franca i Mallorca 
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Figura 49: Mapa distribució Cadets 1965 

Algéria 

Bélgica 

< ' i . - i i 

Canadá 

Espanya 

Estats Units 

SenegaJ 

Venezuela v i i SKI 
8.8.1 Els Cadets algerians 

Com ja hem senyalat en el capítol anterior, el fet de ser colonia francesa i la seva l 'havia 

convertit en un dels principals focus receptors d 'emigració illenca, sobretot menorquina. 

Figura 50: Mapa amb relació de distáncies amb principals port de la 
Mediterránia 

™3j¿r TT ¿ « 
F r a n c e ,-' S v i z u r . ' 

47J.S«Km 
4.(4.42 Km 
599,4« Km 
3M, 11 k m 
2 í 9.8.1 Km 
.11 S.IIS Km 

Per entendre la proximitat 

geográfica amb les illes, en 

un llaüt, vaixell tradicional 

de les illes, es tarda més o 

manco el mateix temps en 

arribar a Barcelona que en 

arribar a Alger. D'aquesta 

manera, la seva situació 

central entre el món 

europeu i el món africá 

dins l'espai mediterrani ha 

fet que al llarg de la 

história els contactes 

comercials amb terres africanes siguin una constant. Está més a prop que Franca, peró 

demanat a molts mallorquins, segur que no contestarien correctament. Les qüestions 

culturals també juguen un paper important, tal com assenyala molt encertadament 
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estudis diferents sobre Geografia Percebuda [fig. 50]. 

La relació establida amb Algéria era similar a la d'altres poblacions franceses. Del 

buidatge realitzat de s o c i s 1 0 1 [fig. 51], hem estret setze caps de familia associats, al 

voltant de seixanta Cadets a 

tota Algéria. El seu lloc de 

residencia eren Alger capital, 

Fort de l 'Eau i al barri d 'Alger 

Bab el Oue. Molts d'ells tenen 

llinatges menorquins, i altres 

són llinatges mallorquins. El percentatge del total de socis ronda en la primera etapa de 

l 'associació el 6.5%, semblant al de residents illencs. La relació amb la colónia es fluida 

fins 1961, apareguin breus croniques d 'aquestes localitats en els seus diferents números. 

A les cróniques hi apareixen moltes notícies dels viatges entre Algéria i la metrópoli 

realitzada pels socis, freqüents per a visitar a la familia i amics. N o eren pocs els 

emigrants i les famílies que "ajudaven" als altres a aconseguir-los per módics preus. Per 

aquest motiu, l 'associació per mitjá de la publicació va comencar a publicar horaris dels 

vaixells que anaven a les Balears. D 'aquesta manera intentaven facilitar les vacances de 

tots els seus associats en les illes, evitant que alguns desaprensius s'aprofitessin d'ells. 

A la publicació de juliol de 1961 trobem els horaris dels vaixells de la línia Alger¬ 

Palma-Alger. Una altra forma d'evitar aquests abusos era la publicació en les seves 

págines d 'anuncis d 'agéncies de viatges especialitzades i de confianca. Un anunci que 

apareix des de finals de la década dels cinquanta fins ben avancada la década dels 

seixanta, era la publicitat de viatges a Algéria i Tunísia. D'aquesta manera confirmem 

l ' exce l l en t relació entre la publicació i els emigrants balears residents a Algéria. Pero 

també l ' intent de continuar amb la normalitat turística de la colónia francesa abans i 

després de la seva independéncia. 

Veure annex taula 18, membres Cadets 1955-1958 
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Figura 5^Crón ica rTAlgéria, Fort-de-l'Eau 

A L G É R I E 

F O R T - D E - L ' E A U 
• A p r é s u n t r e s a groa ble s c j o u r & 
M a j o r q u e q u ' i l s iic s o n t p a s p r é s 
d ' o i L b l í e r n o s b o n s a m i s M e t M m e 
P ierre S i n t e s s o n t d e r e t o u r parra l 
n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s c h a l e u -
r e u s e m e n t l a b i e n v e n u e . 

Com a ciutat poblada per emigrants 

mallorquins i lloc d'interés turístics pels 

Cadets, es publiquen articles sobre Fort de 

l 'Eau [fig. 52], la ciutat amb més població 
102 

balear d'Algéria. En aquests articles 

s 'exposen les meravelles de la ciutat, pero 

també hi ha una relació dels balears, amb 

els oficis, que emigraren a la mateixa, 
convertint-se en una font encara no estudiada en profunditat per conéixer millor aquesta 

emigració. Un dels objectius de la publicació era donar a conéixer els fets més 

significatius de la História de les Illes, per aquest motiu expliquen en un article 
103 

l 'expedició mallorquina a Alger de 1830 , amb profusió de detalls sobre la mateixa. 

La situació de la colónia balear a Algéria durant el procés que conduirá a la 

independéncia de la colónia era una preocupació evident pels Cadets, els quals seguiren 

amb ansietat els successos a la colónia. Molta era aquesta preocupació, fet pel qual 

s 'envia una carta a un membre prominent dels Cadets residents, mostrant la preocupació 

i solidaritat de l 'associació. Aquesta carta es resposta amb l 'angoixa que la colonia 

vivia, publicada al mes de desembre de 1960, sota el títol Nos compatriotes 

d'Algérie104. En aquesta es trasllada l 'agraiment pel suport, pero també l 'angoixa amb la 

qual viuen els fets violents els membres de la colónia, firmat per Pierre Sintes, un dels 

Cadets més destacats de la colonia. Els combats desenvolupats l 'any 1962 provocaran la 

mort de l 'eivissenc Bartolomé Prats, fet que s 'esmenta en un article ple de dolor pels 

fets que s'estan desenvolupant a la co lon ia 1 0 5 . Escrit per Joan Estades, manté un to 

bel-ligerant enfront del procés independentista: nunca hubiéramos pensado que por el 

hecho de ser europeos se premiara nuestros dones con tanta ingratitud. El to, com 

podem veure, fou d'incredulitat, pensament generalitzat en la premsa de l 'época, la qual 

no s'entenia la necessitat de la independéncia d 'un país, Franca, el qual havia civilitzat 

al poble inferiorment cultural dels berebers algerians. Les croniques d'Algéria, habituals 

102 París-Baleares, n. 57, febrer 1959 
103 París-Baleares, n. 72, juny 1960 
104 París-Baleares, n. 77, desembre 1960 
105 París-Baleares, n. 88, febrero 1962 
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fins aquell moment, desapareixen l 'any 1961. La darrera esmenta un viatge a Mallorca 

de P. S in tes . 1 0 6 

Després de la seva independencia, continuaran apareixent 

regularment anuncis per viatjar a Algéria i els horaris dels 

vaixells. Peró les cróniques de Fort de l 'Eau i Alger 

desapariexen, j a que la majoria d 'europeus havien 

abandonat la colonia. Pero no tots, tal com comprovem en la 

notícia de la mort de Pierre Sintes [fig. 53], el qual s 'havia 

negat a abandonar la seva llar. Les paraules dedicades a 

aquest admirat cadet estan plenes d'estimació: 

Cadet de Majorque depuis leur création, il a rendu d'innombrables services á notre 
association et il est resté toujours un fervent propagandiste pour les Baléares qu'il amait 
tant et qui étaient le pays de ses ancétres 1 0 7. 

N o apareixen més cróniques d 'aquesta localitat. En les llistes de socis que col-laboren 

amb una aportació major de doblers per a la supervivéncia de les Cadets al final de 

l 'etapa, no hi ha cap resident a Algéria, ni tampoc a altres bandes d'Africa, peró si 

continuaran publicant-se fins al final de la década dels anys seixanta els horaris de 

vaixells dirigits des de Marseilla i Palma cap a Alger, el que demostra que encara que la 

colónia s 'hagués independitzat, continuaven les relacions entre la metrópolis i la seva 

antiga colonia. 

Les relacions establertes entre l 'associació i Algéria foren fluides fins a la seva 

independencia. Peró també hi ha altres llocs d 'aquest continent on hi hagué Cadets, dos 

a Rabat i un a Dakar. També apareix l 'any 1965 les cróniques del viatge a Camerun i 

Dakar, entre altres ciutats africanes, del col-laborador Michel F. Gaudin. Pero no hi ha 

referéncia a cap encontre amb Cadets residents, dada que ens fa pensar que j a no hi 

havia relació amb cap persona d 'aquestes ciutats en aquestes dades. 

Figura 53: Esquela P. 
Sintes, Cadet Algeriá 

T0U10N 

Cest avec une profonde trister*. 
que nous apprenons le déccs sar
tenil, á Forf-de-PEau (Algéric}, 1 
l'njje de 67 ans, de M. Sintes, Ni 
estimé parmi nos cornpatrinttj n 
en Algérie, et tres dívoué i w b t 
cause, C'cst un précieu* collüi» 
ra ten r de notre Association <¡m 
nous perdona en luí. 

Kn cette douloureusc circón* 
lance, prenant part i teur •¡'.•ni:, 
nous presentóos i M™ V Sintes, 
¡i leur fils Fernand Sintes ri II* 
rúrcmment installés dans notre rt. 
gion, á leurs petits-enfants el tantt 
r¡i fnmiüc, nos plus sinceres «m-
dolíancei. 

París-Baleares, n. 82, setembre 1961 
París-Baleares, n. 105, setembre 1963 
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8.8.2. Venecuela a les pagines del París-Baleares 

N o era necessari una gran quantitat de socis residents a un lloc per aconseguir molt 

d'espai a les págines de la publicació. N o més l ' interés i la creativitat, enviant articles 

que eren publicats, seguint la política de col- laboracions desinteressades. Aquest fou el 

cas de Pedro Alemany, arraconer inquiet, el qual s'establí a San Cristóbal, ciutat 

Venecolana, en la década dels anys cinquanta. Segons Miquel Ferragut Pujo, el qual el 

va conéixer, Don Pedro Alemany "Br i t lo" , dedicant-l 'hi el seu llibre Vitrines de 

s'Arracó108, diu d'ell: 

Era tot un personatge: guapo, mariner del creuer "Libertad", pilot 
d'avió, cuiner, hosteler, licorista, representant, representat, artista, 
escriptor, mecenes, benefector, aventurer, fugitiu, refugiat, exiliat, 
correu, espia, amic de famosos, ric, pobre... Va regalar els dos 
rellotges de l'església de s'Arracó el mateix any que va tornar de 
Veneguela109 va arreglar tots els pous públics, va pagar festes per a 

joves i vells... Era l'oncle dAntoni Simó, darrer secretari general de 
la publicació, i junts varen recórrer Veneguela passant per s'Arracó, 
Bordeus, Rouen, hotel Select, hotel Hamburgo, carretera de san 
Cristóbal, estat de Tachira. Deien d'ell que de tan admirar-lo, els 
homes l'odiaven, i de tan estimar-lo, les dones es reien d'ell"110. 

Figura 54: Anunci Hostal Veneguela-San Cristóbal 
Prolífic col- laborador a la 

publicació París-Baleares, 

encetá una série d'articles 

sobre les seves vivéncies i 

viatges per Venecuela, 

titulats Por los caminos de 

Venezuela111. Gran amant del 

seu poble natal, s 'Arracó, 
112 

escriu articles d 'enyoranca des de Venecuela, com Un Domingo en s'Arracó . Ajudá 

economicament a la publicació amb la publicació d 'anuncis dels seus negocis a Sant 

HAMBURGO 
BAR R E S T A U R A N T 

i c p i . d i ém f o r i l » . SAN CRISTÓBAL 

Pro pida rio : Podro ALEMANY 

HOTEL S K L K C T 
SAN cmsroeju 

r * . • i , . i t / v u, • , 
P . d r « ALEMANY 

Cristóbal [fig. 54]en els primers anys de la década dels seixanta. 113 

1 0 8 Ferragut Pujol, M. (2012). Vitrines de s'arracó a franga. s'Arracó Andratx: Miquel Ferragut Pujol. 
1 0 9 L'any 1958, tal com confirma la seva neboda Dolors Alemany 
1 1 0 Entrevista Miquel Ferragut, abril 2014 
1 1 1 Série d'articles publicats entre 1957 i 1958 
1 1 2 París-Baleares, n. 66, desembre 1959 
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El seu nebot, Antonio Simó, l 'acompanyá en la seva estanca a Venecuela, fugint de 

l 'allistament per a la guerra d'Algéria. Escriurá el seu viatge a terres venecolanes, per 

fascicles i en francés, firmats com un jeune cadet114. En aquestes terres coneixerá a la 

seva dona, ampliant les relacions amb Venecue la 1 1 5 . 

Pero dins les croniques de Balears, apart dels viatges d 'anada i tornada de Pedro 

Alemany a C a r a c a s 1 1 6 , també apareixien d'altres emigrants. A la crónica d 'Esporles la 
117 

sortida de José Bosch a Caracas ; també el retorn d 'alguns d'ells, com el de la familia 
1 1 8 

Vicens l 'any 1970 . Aquestes croniques ens recorden el potencial d 'aquesta publicació 

com a font, grácies a la seva riquesa, en petites notícies sobre el retorn emigrant. 

América, com j a hem senyalat anteriorment, fou el focus receptor principal d 'emigrants 

balears. I l 'activitat associativa fou intensa en les diferents colonies establertes. Hem 

vist com hi ha Cadets establerts a Venecuela, pero també apareixen dos a N e w York, un 

a N e w Jersey i un a Filadélfia, tot tres ciutats del nord d 'América, on no hi havien trobat 

encara cap tipus d'associació balear present. També apareixen Cadets instal-lats al 

Canadá, a la ciutat de Blainville, al Quebec. 

8.8.3. Altres pai'sos europeus 

La bona resposta obtinguda per l 'associació, suposá la seva arribada a altres paisos 

europeus. Apareixen diverses vegades al llarg de la década dels anys seixanta una 

crónica des de Bélgica, dins la Crónica de Franga. A l'editorial d 'any nou de l 'any 

1960 podem llegir: 

Il y a des Balears partout dans le monde. Nous avons déjá des 
membres aux U. S. A., en Belgique, en marroc, Angleterre, au 
Venezuela. Certains méme sont déjá de dévoués collaborateurs. A 

L'emigració balear a Venecuela ha estat poc estudiada. Destacar l'article Marimon Riutort, Antoni. 
"L'Exili dels republicans de les Illes Balears a Venecuela." L'Exili República, Política i Cultura. Ginard, 
David, Marimón, Antoni ed.Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2011. 
1 1 4 A partir del n. 32, novembre de 1956 
1 1 5 París-Baleares, n. 201, maig 1972 
1 1 6 París-Baleares, n. 63, setembre 1959 
1 1 7 París-Baleares, n. 69, marc 1960 
1 1 8 París-Baleares, n. 191, juny 1971 
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tous nous demandons un petit effort pour nous aider, donner des 
nouvelles, recruter. des adhérents et puis aussi former la grande chaine 
des Balears á travers les nations 1 1 9 . 

Hi ha una vertadera crida mundial per a tots els emigrants illencs, obrint l 'associació de 

Les Cadets de Majorque. Aquesta crida va obtenir una resposta molt discreta, peró 

existent. S'obrí una d e l e g a d o 
Figura 55: Anunci Delegada Anglaterraccc 

Nous avons le grand plaisir de vous informer que 

la filie ainée de notre Delegué General aux Baléares : 

Madame BACCHUS-BONNIN 

demeurant IS, Patten Rd Wandsworth Commones, LONDRES 

S. W. 18, a bien voulu accepter d'étre déléguée de notre 

Association pour l'Angleterre, l'Eccsse et l'lrlande, En consc-

quence, nous engageons bien vivement tous nos amis qui 

.ut i . i i i:ni des parents ou amis dans ees régions ä lui commu-

niquer leur adresse. 

de les Cadets a Anglaterra 
1 2 0 

[fig. 55] , on residien 

alguns mallorquins que 

s'adheriren al projecte. 

S'escriviren algunes 

croniques des d'Anglaterra, 

com també succeí en el cas de 
121 1 

Bélgica , peró sense 

continuació en el temps. En el buidatge de socis de la primera etapa, apareixen alguns 

Cadets residents a ciutats espanyoles peninsulars, Alacant, Barcelona i Valéncia. N o 

arrelá en cap d'elles sucursal, pero amplia encara més el cercle de Cadets escampats pel 

món. Sense voler ser pretensiosos, podem afirmar que fins aquest moment, és 

l 'associació formada per emigrants balears més estesa món i amb més col- laboradors i 

sucursals. 

8.8.4. Menorca i Eivissa 

Al llarg de l 'etapa anterior hem vist com hi ha col laborac ions de menorquins a les 

págines de París-Baleares. Existia un grup d'escriptors menorquins, el més conegut 

Mascaró Passarius, que realitzaven sistemátiques col- laboracions a diferents mitjans de 

l 'época. I una d'elles era París-Baleares. Temes d'historia medieval i prehistoria eren 

els favorits, peró també la creació literária hi tenia cabuda dins les págines de la 

publicació. 

119 París-Baleares, n. 67, gener 1960 
120 París-Baleares, n. 75, octubre 1960 
121 París-Baleares, n. 76, novembre 1960 
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1 2 2 París-Baleares, n. 56, gener 1959 
1 2 3 Com l'article El myotragus ya vivia en Mallorca hace 200 años, de Mascaró Passarius al París-
Baleares, n. 132, febrer 1966 
1 2 4 París-Baleares, n. 59, novembre 1959 
1 2 5 París-Baleares, n. 73, juliol-agost 1960 
1 2 6 Entrevista telefónica el 6 de juny de 2013 
1 2 7 París-Baleares, n. 76, noviembre 1960 
1 2 8 París-Baleares, n. 77, desembre 1960 
1 2 9 París-Baleares, n. 178, abril 1970 
1 3 0 París-Baleares, n. 82, juliol 1961 

Eren col-laboradors molt consciénciats amb la Historia i la llengua de les Illes, per 

aquest motiu les seves col-laboracions aportaven un major nivell cultural a la mateixa. 
1 2 2 

Menorca dins la literatura , discurs pronunciat per Francesc de Borja Moll durant els 

Jocs Florals celebrats l 'any anterior, es publica sencer en dos números. Pero la 

participació del nucli menorquí dins l 'associació fou, de totes maneres, limitada. Hi 
1 2 3 

havia col-laboracions literáries, aportacions d'articles c ient í f ics 1 2 3 , alguns 

col-laboradors... Peró no s'arribá mai al grau de compromís amb l 'associació de pobles 

com a Campanet o Algaida, en els quals si presentaven Cadets residents als seus pobles 

i a Franga, amb notícies de crónica social molt més personals que la simple miscel-lania 

que apareixia de les Illes germanes. 

L 'any 1959 apareix una felicitació própia, assegurant que s 'havien aconseguit 

124 

corresponsals a les dues illes menors , complint-se el desig de l 'assemblea de 1958 

d'ampliar l 'associació a les Illes. 

De Menorca, destacarem als corresponsals F. S in t e s 1 2 5 i Arcadi P o n s 1 2 6 . Eren persones 

que els agradava escriure, i per l 'amistat amb Mascaró Passarius, col-laboraven en 

127 
diferents publicacions de Mallorca i Catalunya. Les Francais a Minorque , Economia 

128 129 

de Menorca o Le souvenir de Mahón dans les carriéresparisiennes són alguns dels 

articles que apareixen, peró molt espaiats en comparació amb la primera etapa, on hi 

havia més quantitat d'articles de temática menorquina. A la crónica de Balears apareix 

Mahón, Ciutadella i Alayor sovint, peró són notícies de divulgació local sense 

connotacions relacionades amb membres de l 'associació. 

En el cas d 'Eivissa no trobem col-laboradors amb nom propi, peró si apareixen més 

sovint les cróniques locals d 'aquesta illa, més fins i tot que les menorquines. Hi ha 
1 3 0 

articles que tracten sobre el seu t u r i s m e 1 3 0 , peró és més divulgatiu local que própiament 
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relacionat amb les Cadets. De totes maneres, apareixen referéncies d 'ambdues illes fins 

al final de l 'etapa, com a cróniques que interessen tant als mallorquins com als 

francesos. 

8.8.5. Cadets de Majorque o Cadets de Balears? 

Figura 56: Distribució membres Cadets a Balears l'any 1965 
JtJjVMta» «avia 
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La presencia de les 

illes menors, amb 

membres Cadets 

presents en els llistats 

de socis i 

col-laboradors 

d 'ambdues illes, 

iniciará una polémica 

dins l 'associació. 

L 'elecció del terme Cadets, traduit habitualment per menor, hem considerat que tenia un 

altre significat. Peró l ' ape l l a t iu de Majorque era clar. El grup inicial eren mallorquins, 

els quals volien crear una associació per afermar i augmentar els llacos d'amistat i les 
131 

relacions entre els residents mallorquins a Franga [fig. 56] . 

L 'associació rebrá molts de suports en els primers anys de vida. L ' any 1961 hi ha prop 

de mil cent cinquanta caps de familia afiliats a l 'associació, el que suposa un parell de 

milers de Cadets repartits per tota Franga, Algéria i Balears. Per una banda, la mateixa 

associació ens informa que l 'associació ha arribat a una tercera part dels emigrants a 

Franca, per una altra part, hi ha menorquins i eivissencs que s 'han apropat i afiliat a 
l 'associació. 132 

El fet de tenir socis residents a Menorca i Eivissa, a més de socis residents a Franga 

originaris d 'aquestes dues illes, va plantejar dubtes a l 'hora de redactar el següent 

treball. Xerrem d 'una associació de mallorquins, amb participació puntual de gent de 

Menorca i Eivissa o podem xerrar d 'una associació que acull a residents de totes les 

Illes, una associació balear? El nom de l 'associació, Les Cadets de Majorque afirma una 

Elaboració propia, veure taula 18 de l'annex, membres Cadets1955-1958 
París-Baleares, n. 83, setembre 1961 
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Primer punt de l'article I dels Estatuts de l'Associació. 

intenció d 'agrupar tan sols mallorquins. Peró el nom de la publicació París-Baleares fa 

referéncia al conjunt de les Illes. També a la capital francesa i no a Franga. La intenció 

de l 'elecció d 'aquest nom pareix respondre més a una referéncia geográfica que no de 

col-lectiu. 

Podem xerrar d 'una associació fundada amb la idea d'aglutinar als balears? El grup 

fundador era mallorquí, per aixó el nom de Cadets de Majorque. Peró en els estatuts 

apareix -"Resserrer les liens d'amitié entre les originaires et descendants des Iles 
133 

Balears résidant en France en organisant des réunions amicales" - . Per aquest motiu 

pensem que si estava oberta a tots els descendents de les balears, pensant en tots aquells 

que havien emigrat de les estimades illes a Franga. Peró el nom de la secció que 

aglutinava les cróniques de les Illes s 'anomená Majorque fins a l 'abril de 1958, quan 

s 'anomenará Crónica de Baleares. Fins aquell moment, les cróniques d'Eivissa i 

Menorca, quan apareixien, formaven la seva própia secció. 

El fet d 'agrupar les cróniques amb el nom de Baleares, peró diferenciant en un curt 

període temps les Illes Menors, fan pensar que no existia un concepte aglutinador de les 

mateixes, mantinguin la tradicional diferenciació entre les Illes. El caracter diferenciat 

de totes tres illes ens fa difícil xerrar d 'una associació balear. Cada una d'elles té unes 

característiques própies molt diferenciades, encara que en un primer moment s'obrís per 

a tots els descendents de les Illes. A més, les relacions de Menorca i Eivissa en 

l 'associació, era més de col-laboracions puntuals, que própiament una implicació en el 

ritme de treball de l 'associació. 

En els discursos que hem pogut analitzar al llarg d 'aquest període de temps, realitzats 

per membres de l 'equip directiu, sempre s 'ha mencionat Mallorca com l'illa de 

referéncia, i als mallorquins com els objectes d 'unió i de preocupació de l 'associació. 

S'ha agrait la col-laboració de persones residents a les altres illes, com Maurice 

Deribéré, J. Mascaró Passarius, Miguel Sintes... Peró no hi ha hagut cap discurs que fes 

referéncia a la unió de totes tres illes més enlla de la merament geografica. 
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Pero l 'any 1961 apareix una proposta d'integrar definitivament a les illes menors en el 

nom, en un intent d'aglutinar les identitats diferenciades de les Illes en un ens major 

com són les Balears. Aquesta proposta surt d 'un co l laborador habitual, el senyor 

Gaudin, d 'origen francés. Ell demana per la denominació de Majorque i no de Balears: 

Du frontispice a disparu la mention <<Les Cadets de Majorque», et 
je dis encore bravo! Au cours des mois écoulés, l'<<enfant>> a grandi 
et nous avons vu apparaitre des chroniques ae Minorque et d'Ibiza. Le 
complet de confection <<Les Cadets de Majorque» est devenu trop 
étroit. Et je me demande s'il ne serait pas indiqué de consultrer le 
tailleur, c'est-á-dire l'Assamblée Générale, pour lui demander ce 
qu'elle pensarait d'un nouveau constume sur mesures: <<Les Cadets 
des Ba léares» . c'est une idée que je vous souments d'une facon trés 
désintéressée, vous le savez. 1 3 4 

Aquesta proposta es recollida per l 'equip directiu, 

el qual publica en el següent número una resposta, 

en la qual es compromet a discutir la proposta en la 

següent junta directiva. Recordem que la capcalera 

havia realitzat modificacions des de principis 

d' aquest 1961, desapareguda la referéncia al nom 

de l 'associació. Destacar la menció que fa l 'article 

Les Cadets des Baléares [fig. 57]sobre les seccions 

des Cadets que donarien total suport a aquesta 

decisió, sempre i quan la resta de socis també ho 

fes. 135 

Figura 57: Les Cadets de Balears 

« Jßee Cadete 
dea (Baléateé » 

R< p o m i . i . i : ;i l ' i n t é r c s s a n t a r t i c l e 
i Pean Neuvc » de n o t r e c o l l a b o r a t e u r 

-F. Gaudin, lea S e c t l o n s loca les de 
äourgos e t d e N a n t e s v i e n n e n t d e n o u s 
a i re s avo i r . q u ' á l ' u n a n i m i i é . ellos 
i pp l aud i s sa i en l la s u g g r e t i o n d e don-
ter ;'i notre Assoc ia t ion la nouve l lc 
ippela t ion c Les Csidets des B a l e a r e s » . 

A v a n t d e la p r e p o s e r ä T A s s e m b l í e 
Genérale nous s e r i ó o s t r é s h e u r e u x c e 
• ivcir ce q i i ' en p e n s e n t n o s a m l s a t n s i 
lue les m e m b r e s des a u t r e s MCt iona 
ocales e t n o u s les l n v i t o n s á l i j u s 
aire co rn ia l t r e leur a v i s . 

D a v a n c e , m e r c l . 

Juan A. Estades, corresponsal del poble de Fornalutx, també volgué participar en aquest 

debat, amb un article titulat Les Cadets des Baleares.136 En aquest article declara la seva 

bona disposició al canvi de nom, peró amb matisacions. Així, deia: 

<<Des Ba léa res» es el número que más conviene porque 
encierratodo el ámbito provincial i regional de nuestro precioso 
archipielago, aunque se olvida un poco que de hecho las tres islas 
principales constituimos tres régimenes distintos con usos y 
costumbres algo diferentes. Sin embargo, con este apelativo 

134 París-Baleares, n. 83, setembre 1961 
135 París-Baleares, n. 84, octubre 1961 
136París-Baleares, n. 86, decembre 1961 
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podriamos asociar mejor a nuestros hermanos de Menorca, de Ibiza y 
de las demas islas pitiusas, con la condición explícita de recibir ellos 
un trato de igualdad que los mallorquines. Formar parte de la junta 
directiva y de las secciones provinciales y también, por que no, 
organizar fiestas típicas de estilo mahonés o ibicenco. Pues no basta 
cambiar un número sinó se cambia los hechos y seria antidemocrático 
el ligar a los demas a nuestro centralismo sin tener en cuenta su 
personalidad peculiar. 

Juan A. Estades marcá clarament en el seu argument la situació dels menorquins i 

eivissencs en l 'associació. Si, hi ha una co l laborac ió per part d 'aquestes illes tant a 

l 'associació com a la publicació, pero la seva participació no comporta una relació 

directa d 'aquestes realitats en els organs directius de l 'associació. L'associació té un 

carácter mallorquí, tal com es va plantejar en els seus inicis. I si ara volem integrar als 

menorquins i eivissencs hauria de ser des de la igualtat, pero amb especial cura amb les 

diferéncies que existeixen entre totes tres realitats. 

Pero en aquest article també planteja canviar el terme Cadets per el d 'amics, j a que 

considera que Cadets dona una sensació d'infantilisme, de gent jove, a l 'associació. 

Considera que després de vuit anys de vida, i un bon número de socis implicats en la 

mateixa, podria canviar-se aquesta denominació per la d 'amics, més en consonáncia 

amb la nova situació dels socis en la mateixa. 

Miguel F. Gaudin respon a la carta de Juan A. Estades. En ella agraeix el seu 

recolzament a la idea de canvi de denominació de Majorque per Baleares, peró no 

considera bona la idea de canvi de la denominació Cadets. Així argumenta que Cadets 

pot considerar-se sinónim de joventut, peró en cap cas d'infantilisme. A més argumenta 

que hi ha altres grups que tenen en el seu nom la denominació Cadets, com els Cadets 

de Gascuña, una denominació que segons ell ha evolucionat fins a significar : adeptos a 

una doctrina, miembros de un partido...¿Y como no «Miembros de una 

137 

asociación»?. D 'aques ta manera defendeix la denominació Cadets, enfront de 

Amigos, la qual considera poc significativa, massa ampla. Segons el seu argument, 

aquesta denominació llevaria personalitat a l 'associació. 

París-Baleares, n. 87, gener 1962 
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París-Baleares, n. 88, febrer 1962 

Tony Roig, corresponsal del poble d 'Alaró, també participa en aquesta polémica, amb 

138 

l 'article titulat Cadets...Amigos...Mallorca...Baleares...? En aquest article de cinc 

punts, argumenta el seu desacord amb el canvi de denominació de l 'associació. 

Argumenta que el nom de la publicació, París-Baleares, j a inclou el concepte provincial 

de l 'associació. Per una altra banda, a p e l l a a no canviar una denominació amb la qual 

els fundadors de l 'associació volien —enaltecer, aunando los tradicionales buenos 

sentimientos de los isleños, creando una asociació amical que al unirlos fortaleciera los 

sentimientos de mútuo aecto entre los emigrantes y los que quedaron en las Islas, 

recordadno el folcklore, música, tradiciones y amistades". Conclueix el seu argument 

així: 

Y por último, por afecto a sus fundadores y por respeto a la idea original, mi voto es que 
se quede tal y como está... no sea cosa que con el criterio Europeo que va imponiéndose 
en la Economía, Política, Milícia y Pensamiento etc, con convirtamos en Cadets de 
Mallorca, Baleares, España, Europa, etc, etc. 

I amb aquest últim article queda conclosa la polémica. En cap moment la publicació 

dona constáncia d 'un debat sobre el canvi de nom en cap Assemblea General. El nom 

quedá igual, peró no apareix en la capcalera de la publicació fins anys després. En cap 

moment els col-laboradors menorquins o eivissencs demanden el canvi de denominació 

de la mateixa, demostrant que el funcionament de l 'associació tal com anava j a era 

suficient para ells. 

8.9. La feina deis corresponsals i deis col-laboradors 

París-Baleares era l 'eina principal de cohesió per a l 'associació Les Cadets de 

Majorque. La seva publicació mensual está a cárrec del secretari general, peró la seva 

feina no hagués estat possible sense la tasca desinteressada de corresponsals i 

col-laboradors, homes i dones amb inquietuds literáries i periodístiques, que 

s ' involucraven en l 'elaboració dels articles, narracions, poemes i croniques necessáries 

per a la bona marxa de la publicació. 

La diferencia entre corresponsal i col-laborador era clara pels membres de l 'associació. 

Els corresponsals eren socis que s 'encarregaven de recopilar les notícies breus que 
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formarien part de les cróniques de les localitats que hi apareixien en les seccions 

Crónica de Baleares i Crónica de Francia. A més tenien responsabilitats de 

representació de l 'associació en els actes socials dels membres de la seva zona 

d'influéncia, com també el cobrament de les quotes de pagament anuals de molts dels 

socis. També podien col-laborar amb articles més llargs, de carácter literari en moltes 

ocasions o amb opinions sobre temes d'interés per la resta dels membres de 

l 'associació. 

Els col-laboradors no necessáriament eren membres de l 'associació, sino persones que 

per la seva professió o per les seva dedicació personal a temes especialitzats, realitzaven 

col-laboracions escrites per a la publicació, donant el seu punt d 'opinió expert en 

aquells temes que els socis consideraven importants. 

El discurs donat durant un banquet de 1961 pel vicepresident Gabriel Simó, a Sant Elm, 

ens ajuda a comprendre millor el seu paper dins la publicació. En ell explicá: 

En la sociedad, el que más trabajo tiene después del Secretario 
General, quien lleva sobre sus espaldas todos el peso de la 
organización, es el corresponsal de pueblos y ciudades. A él, le 
corresponde ir a ver si los Ayuntamientos tienen pensado asfaltar 
algunas calles, construir una escuela, remendar la carretera, o saber si 
se conforman mirando correr el sol. El corresponsal va de casa en 
casa, en busca de las notícias del mes: bautizos, bodas, accidentes, 
etc... Cosas que nuestros socios esperan leer cada mes, y a veces 
incluso se disgustan si no las ven. Cuida, además, el corresponsal de 
cobrar; sobre todo en Francia ya que así la sociedad recibe la 
cotización integra sin sufrir gastos de correos. Así pierde el 
corresponsal días y días, yendo de un socio a otro, y, a veces, por no 
encontrar a quien busca, tiene que volver. Estas molestias le hacen 
perder no tan solo el tiempo, pero también el dinero, ya que tienen 
gastos, y como su trabajo es totalmente desinteresado, -es preciso 
tener devoción para ser corresponsal-, a veces pierde incluso a sus 
mejores amigos. El uno se queja que no se ha visto en el periódico, 
cuando pensaba estar, y el otro se queja de que lo pusieron cuando él, 
precisamente, no quería estar. 

Els corresponsals tenen una importáncia fonamental dins la publicació. La seva tasca de 

camp i el seu contacte amb els socis, fou l 'espurna necessária per a la creació de les 

seves croniques, tant desitjades pels socis. Són, torn a repetir, l ' ánima tan de 

l 'associació com de la seva publicació. Será en aquesta etapa quan molts deixen el seu 

París-Baleares, n. 84, octobre 1961 
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Precisament per aquestes biografies, podem citar a un bon grapat de col-laboradors. 

Juan P o u 1 4 0 , corresponsal d 'Algaida, especialista musical que va col-laborar en el diari 

Baleares de Palma, col-labora amb París-Baleares des de la seva fundació. Francisco 

Sintes Seguí 1 4 1 , corresponsal de Menorca, era President-Delegat de la Creu Roja de 

Menorca, desenvolupá una extensa carrera política en diferents cárrecs a l 'Illa. 

Col-laborador habitual de la premsa local, també participá als Cuadernos de Estudios de 

142 

Barcelona, del Dr. Laguna com cronista d'Art. D e la ploma de Juan Bauza apareixen 

molts d'articles dedicats al turisme i a la situació de les comunicacions a les Illes i com 

aquestes estan amb la península. El seu cárrec com oficial d 'Aviació castrense el feia 

especialista en la materia. Un altre corresponsal menorquí fou Arcadio Gomila P o n s 1 4 3 , 

col-laborador de Diario de Menorca de Maó, de la Revista Tramontana i del organo 

difusor de la cooperativa San crispin de Alaior. 

Del municipi d 'Andratx hi ha molts de corresponsals, com Gabriel Jofre i Mir (Andratx 

1940). Col-laborador premsa local. De formació autodidacta, va treballar 

professionalment al sector de l 'hoteleria. Apassionat del món de l 'esport, va ser soci 

fundador del C.D. Andratx. Com a corresponsal de notícies esportives del municipi 

d 'Andratx, publicá les seves croniques en els diaris Semana Deportiva, Hoja del Lunes, 

El Día, Diario de Mallorca i Ultima Hora144. També col-laborá en els setmanaris 

Andratx i Ali.. També realitzá treballs a Radio Popular. Guanya el premi de costumisme 

local "Jaume Roca" pel seu treball "25 años de la historia del C.D. Andratx " 1 4 5 . Publicá 

també un segon llibre, 50 años de la historia del C.D. Andratx146. També destaca 

Antonio Salvá Pujol "Rodella", mort l 'any 1970, col-laborá a la publicació fins aquell 

París-Baleares, n. 79, febrer 1961 
París-Baleares, n. 85, novembre 1961 
París-Baleares, n. 86, decembre 1961 
París-Baleares, n. 91, maig 1962 
París-Baleares, n. 320, novembre-desembre 1988 
N'Alí, n. 31, mar? 1989 
Entrevista telefónica amb Gabriel Jofre i Mir, (13/06/2013) 

anonimat. A més la publicació comencará a publicar petites biografíes sobre les seves 

vides, donant a conéixer als socis la seva trajectória personal i professional. N o hi ha 

biografies de tots, peró són moltes les que podem trobar, ajudant-nos a conéixer-los 

millor. 
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any, amb interessants croniques sobre el seu poble, s 'Arracó. De professió maquinista i 

oficial naval, funda La Voz Arraconense, primer periodic del poble de S'Arracó l 'any 

1924, de tendéncia republicana. Va desaparéixer l 'any 1936, moment que s'exiliá, 

primer a Franca i després a EUA. Molts dels col-laboradors d'altres publicacions del 
147 

municipi, com Andraitx o París-Baleares, el consideren el seu mestre periodístic . 

Hi ha molt més corresponsals, lligats a la publicació i a la secció de croniques, aportant 

articles d'interés general. Si a l 'etapa anterior destacaven els articles de divulgació 

cultural, especialment els de temes literaris i historics, en aquesta etapa hi haura una 

tendencia cap als articles més periodístics, amb una forta inclinació pels relacionats amb 

els temes turístics. N o desapareixera del tot de les pagines de la publicació la 

intencionalitat educadora dels articles de divulgació, j a que continuaran les 

col-laboracions, ara j a més puntuals, de Marcel Decremps, Enric Guiter... 

Pero són els de nous col-laboradors illencs els que modificaran els continguts de la 

publicació. A diferencia de la majoria de corresponsals, són persones de prestigi, 

algunes lligades al régim, pero d'altres no. 

Dels més conservadors podem destacar a Joaquin Verdaguer 

Travesi [fig. 58], (Palma 1898- Palma 1 9 6 6 ) 1 4 8 . Professor, 

escriptor, traductor i articulista... En les memories de Josep 

Maria Llompart es mencionat com el professor d 'una 

generac ió 1 4 9 , j a que formá part del Claustre de l 'Escola 

superior de Comer? des de l 'any 1920. També treballá al 

Col- legi de Metges de Palma com a professor d 'Anglés. 

Dominava l 'anglés, el francés, l 'esperant, sánscrit i tenia 

coneixements de rus i árab. Publicá cursos d 'anglés per a 

metges i gramatiques per a estudiants de francés. D e la seva obra literaria, plena de 

sentit de l ' h u m o r 1 5 0 , destaca "El arte de fumar en pipa" (1930), el qual obtingué resso 

internacional, sent traduida a diferents idiomes. En relació al conjunt, la seva obra en 

París-Baleares, n. 170, febrer 1970 
París-Baleares, n. 78, gener 1961 

149 Llompart, Josep M. (1991): Miscel-lania Vol II, Randa 36, Ed. Publicacions Abadia de Montserrat, 
Barcelona. 
150 París-Baleares, n. 134, abril 1966 



Capítol 8. Els anys centrals 319 

llengua catalana fou relativament petita. Obtingué un guardó en La Nostra Terra en la 

década dels trenta amb l 'obra Dues histories farisias, on publicá a pesar de no 

combregar amb la linia editorial d 'aquesta publicació. I tot i ser familia de Jacint 

Verdague r 1 5 1 , del qual publicá articles de la seva obra. També guanya el primer premi a 

l 'any 1950 dels Jocs Florals realitzats en la ciutat francesa de Perpignan. Podem 

destacar també la seva col- laboració activa en moltes publicacions, tant espanyoles com 

estrangeres, com Baleares, La Almudaina, Diario de Buenos Aires, Mundo Ibérico, 
1 5 2 

París-Baleares ... 

Un altre col-laborador important fou Josep Reynes, corresponsal de Campanet. Mestre 

d'escola i Escriptor. Format a l 'Escola Normal de Palma, de jove estigué una llarga 

temporada a Franca, on aprengué l ' idioma. Com a mestre, col-laborá en les revistes El 

Magisterio Español, La Escuela en Acción i Servicio i fundá la revista escolar Puig 

Major. . A premsa diária publicá articles a La Almudaina, correo de Mallorca, El Día, 

La Última Hora, Cort, Baleares, Diario de Mallorca i La Gaceta de Tenerife. També 

publicá a les publicacions Azul (Méxic), Ideas Estéticas, Sóller i París-Baleares, 

d'aquesta darrera assidu col-laborador. Per aquest motiu va ser reconegut amb la 

medalla Cervantes dels Cadets de Majorque, guardó que atorgava la publicació als seus 
1 5 3 

col-laboradors més destacats . La seva obra poética en catalá fou recollida a De la má 

del temps (1974). Com a autor teatral escriví En Tomeu Xeroviá, La Beata, El fantasma 

del Castillo i, en vers, La tragedia del 
amor balear. Són unes obres que 

oscil- len entre un costumisme que 

persegueix la comicitat fácil i un 

lirisme que es manifesta amb una 

sentimentalitat tópica. Cap 

d'aquestes peces teatrals han estat 

fins ara objecte d ' ed i c ió 1 5 4 . 

Figura 59: Luís Ripoll, col-laborador 

¿ v i l ftipGktf, vil* txtnxn tí arr^nio 
t(Uc d i imof n continutici^n --eijteeitU* 
mentí eacnto p a r a ncvArr.i - e j b*en 
canecido *>n eamuo de lut Utrm 

Ccmz pvrta-Mst'X h ¡ firmnds fw-f-t. 
• Jrs.Jf í9S7. tlw'int* fff, r «Ana. <!i M 
íAantUlQ d*t út'iT-.o * La Ai mil t.nnu . 
V cemo tñcritor. ijpttrtn d s ra ertnbi* 
racinn atidua en ci temanuno « Des
une» de Barcelona. HA pUhinvúo 
ittrmrifu lütrot. nubre artr </ trtn/ta di*-
ttntes. feriente* a in y^neroru-n <jue 
wlrmtnos Unmar de /S JS , dirige Iti 
ii¿iil\coet..n « Panorama Boleto ». e n 
riivn trntttriitn. ha firmado netm u ftrho 
muios, u n o da ríl'#. *Vn m n t r n o en 
ta vida iie Chupín*, ta i u y i mattrut 
L¿ c/i'teciülitta, ha ade traducida y 
fiuSlictuto n anco idiamru. 

Luis RIPOLL, - - — - - » 

151 Massot i Muntaner, Josep (1978): Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra: 1930¬ 
1950. Ed. Publicaciones Abadia de Montserrat, Barcelona. 
152 París-Baleares, n. 78, gener 1961 

1 5 3 París-Baleares, n. 87. gener 1962 
1 5 4 Mas i Vives, Joan (dir.) / Perelló, Francesc (coord.) (2006): Diccionari del teatre a les Illes Balears. 
Vol. II. Palma: Lleonard Muntaner ed.; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 440 p. 



320 Capítol 8. Els anys centrals 

Biografía Lluís Ripoll (n.f.). Recuperat el 22 de maig de 2013, a http://possessionsdepalma.net/ 
Panorama Balear (n.f.). Recuperat el 22 de maig de 2013, a http://www.eeif.es 
Entregapremis Siurell de Plata (n.f.). Recuperat el 22 de maig de 2013, a http://gruposerra.com 
París-Baleares, n. 81, marc 1962 
París-Baleares, n. 106, octobre 1963 
París-Baleares, n. 112, abril 1964 

Un altre col-laborador conegut fou el periodista, escriptor i editor Luis Ripoll [fig. 59]. 

De formació autodidáctica, s'iniciá en el món del periodisme com a taquígraf, al diari 

La Almudaina , continuant a la publicació Destino, será sotsdirector del Majorca Daily 

Bulletin entre els anys 1969 i 1971, director en funcions de l'Hoja del Lunes, també 

treballará com a redactor del Diario de Mallorca des de l 'any 1974 fins 1981. De la 

seva producció com escriptor destaquen els seus llibres sobre art, com La Catedral de 

Mallorca (1945) o La farmacia de la Cartuja de Valldemossa (1987). Escriurá assaig de 

divulgació histórica i etnográfica i llibres de gastronomia, com Llibre de cuina 

mallorquina (1973), Llibre de plats dolgos mallorquins (1973), Llibre de vins, licors i 

per necessari (1974), Nuestra cocina (1978). 1 5 5 El 1949, es féu cárrec de l 'antiga 

impremta Mossén Alcover. D e la seva tasca editora, destaquen la col-lecció de fullets 

Panorama Balear, de la qual fou director fins 1983, convertint-se amb els seus 136 

títols en una espécie d'enciclopédia del saber ma l lo rqu í . 1 5 6 També s'interessá per la 

pedagogia, editant en els anys setanta una interessant col-lecció anomenada Letra 

Mallorquinas, escrita en castellá. En aquesta va escriure el llibre Ejercicios de 

taquigrafia l 'any 1973, rememorant els seus inicis en la professió periodística. La seva 

trajectoria professional fou reconeguda amb el siurell de plata del Grup Serra l 'any 

1 9 7 0 1 5 7 . 

Peró si hem de destacar un col-laborador important en aquesta etapa fou A. Vidal Isern, 

académic de Ciéncies Morals i polítiques de Madrid, membre de l 'associació de 

periodistes del turisme, director de la revista Información turística, a més de tenir 

publicats diferents llibres i articles en revistes especialitzades. La seva formació 

professional i el seu contacte amb la situació política i económica que el turisme tenia al 

llarg d 'aquesta etapa, fa que les seves col-laboracions siguin especialment rellevants, 

donant nous punts de vistes al fenomen turístic balear, a més d ' idees innovadores i 

suggestives. En els seus articles informa des de esdeveniments rellevants a les Balears, 
158 

com la Fiesta de Primaveral , als problemes que els turistes troben a les Illes, com El 

negocio Turístico159, Los supermercados160 , de nova creació, més moderns i tan 

http://possessionsdepalma.net/
http://www.eeif.es
http://gruposerra.com
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8.10. Análisi de continguts dels articles de la publicació 

Els articles dels col-laboradors i les aportacions dels corresponsals són l 'ánima, el 

suport vital de la publicació. Analitzar cada un dels articles que apareixen, cada poesia, 

cada opinió... ens obrin un món de possibilitats, les quals es poden resumir en una idea, 

la d 'amistat d 'un grup d 'emigrants que estimen la seva terra. Peró era més que aixó. Era 

una miscel-lánia de temes d'interés pels seus socis. La cultura i la literatura són 

importants, sobretot en la primera etapa. 

La creació literária dels socis, amb contes i poemes són més freqüents avan?ant l 'etapa, 

on la poesia en castellá empata amb els poemes escrits en catalá. Hi ha poemes en 

francés, peró aquest no era l ' idioma preferit. Les Glosses, tan propies dels mallorquins, 

París-Baleares, n. 66, desembre 1960 
París-Baleares, n. 87, gener 1962 
París-Baleares, n. 90, abril 1962 

atractius pel t u r i sme . 1 6 1 Dromedarios de canarias para su aclimatización en 

Mallorca162. També els esdeveniments culturals celebrats a les Illes tenen en A. Vidal 

Isern un cronista d 'excepció, com en el seu article Mallorca ante el Centenario del 

nacimiento de Miguel Santos Oliver, o La mort de Juan March163... N o podem en 

aquest treball realitzar un análisis més exhaustiu de la seva aportació, peró podria ser 

interessant realizar un altre amb la seva obra dins la publicació. 

La nómina de col-laboradors i corresponsals era molt més ample. D 'a lguns coneixem la 

seva trajectoria, publicada a la propia publicació. D'al tres, breus ressenyes a la seva 

necrológica. De la majoria, no hi ha més que la seva firma, i de vegades ni aixó. 

Recordem que la premsa forana és própia de Mallorca, nodrida de aficionats a la 

literatura sense moltes aspiracions económiques, peró que ajudaren a crear i mantenir un 

fenomen molt viu encara en els nostres dies. Darrera de les firmes de Jotabesse, es Ropit 

de can Tarrago, Gabriel Pallicer, Isabelita Bordoy, Marisa, Meyme, Dolores, Micaela, 

M.G., J.D... són tants i tantes les firmes dels ara desconeguts corresponsals i 

col-laboradors, que una simple menció a la seva feina no pareix suficient per agrair-les 

tot l 'esfor?, fent possible aquesta publicació, pero també de tantes d'altres. 
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són escrites i publicades íntegrament en catalá. Els pobles i monuments de les Illes 

evolucionen en el seu tractament, del folklore i la história a una visió més 

estandarditzada, en un clar intent d'atraure visitants als mateixos. El turisme i les 

infraestructures, aquest tema el més polémic, també són cada vegada més tractats, més 

freqüents. Pero en els moments de més tensió política, com l 'any 1968, temes com el 

nadal i les seves llums temperen els ánims, evitant sempre l 'entrada de la política a les 

seves págines. 

La realitat i actualitat de les Illes comencen a comparéixer més enllá de la Crónica de 

Balears, en una successió de noves seccions que no són més que miscel-lánies, on tot té 

cabuda. I aquest era la línia caótica de la publicació a la década dels anys setanta, 

articles poc compromesos, de temes que interessen peró que no pareixen provocar cap 

tipus de recel en una societat canviant. Peró j a hi ha indicis del canvi, alguns dels nous 

temes elegits no són neutres i avancen els canvis que la societat balear está vivint, uns 

canvis reals que apareixen salpicant els textos de la publicació París-Baleares. 

8.10.1. Canvis pel que fa a l'etapa anterior 

Els continguts de la publicació canviaran durant aquesta etapa respecte a l 'anterior. Ja 

s 'havia experimentat un cert canvi al final de l 'etapa anterior, quan l ' increment de fulles 

de la publicació no fou emprat per ampliar els articles de temática generalista, sinó per 

ampliar les seccions Crónica de Balears i Crónica de Franga. 

Un altre canvi que s'aprecia está en la procedéncia dels col-laboradors d'articles de 

temática generalista. Si a l 'etapa anterior, els col-laboradors procedien de l 'ámbit 

académic, les noves incorporacions estan molt més lligades a l 'ámbit periodístic. Així 

els articles de divulgació literária, histórica i cultural, principalment de col-laboradors 

com Enric Guiter i Marcel Decremps, perdran espai i continui'tat, amb una periodicitat 

cada vegada menor. Els articles amb temátiques més relacionats amb el turisme o les 

seves conseqüéncies, obtindran un major protagonisme, firmats en molt de casos per 

persones lligades al món periodístic, especialitzades en el món turístic com el cas de A. 

Vidal Isern. 
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164 París-Baleares, n. 74, setembre 1960 

La incorporació d'articles de pobles, localitats i petits racons de Mallorca, amb 

informacions d'interés general, són un altre tipus d'articles que hem de senyalar. Els 

seus autors són els mateixos socis, residents o no. La intencionalitat propagandística 

d'aquests articles no pot obviar-se, j a que la seva estructura recorda quasi a follets de 

propaganda turística, acompanyats de fotografies tretes moltes vegades d 'estampes i 

postals turístiques. 

Peró si cal destacar unes seccions, són les cróniques dedicades a Franca i Balears. 

Aquesta darrera adopta definitivament aquest nom, al incorporar cróniques de localitats 

de Mallorca, Menorca i Eivissa, clarament distingides unes de les altres, la qual cosa no 

succei'a en etapes anteriors. Les págines de la publicació s 'omplen d 'aquestes notícies 

breus, vertadera ánima de la publicació. Notícies dels socis, esdeveniments socials, 

notícies de política local de les localitats illenques... Els corresponsals es converteixen 

així en els vertaders protagonistes de la publicació. 

Per qué augmenten aquestes seccions? Els socis demanden aquest tipus de notícies, en 

especial els residents a Franca per rebre notícies de les Illes. Peró també els socis 

residents a les Illes, els quals reben més tard la publicació que els seus companys a 

terres franceses. L 'arr ibada del París-Baleares era sempre desitjada i anhelada pels 

socis, tal com podem observar en el següent fragment: 

Llega apenas el 15 de cada mes, y esperamos todos con impaciencia el 
París-Baleares, y si por desgracia (como sucede a veces) tiene unos 
dias de retraso, todos nos preguntamos lo que habrá pasado. El mes de 
Agosto sin él, nos parece más largo que un siglo, lo que nos demuestra 
bien claro que nuestra agrupación la consideramos como algo que nos 
pertenece, algo de nuestra familia, algo de nosotros mismos. 1 6 4 

La bona situació economica de la publicació, l 'augment significatiu dels socis i 

l 'ampliació de la quota d' ingressos per publicitat faciliten per una banda l 'augment en el 

nombre de págines de la publicació en els primers anys de l 'etapa, per tant l 'augment 

d'informacions de la publicació. Peró també ajuda a la millora de la maquetació de la 

publicació, i la incorporació progressiva i abundant del material gráfic. Poques eren les 

fotografies que apareixien en les altres etapes, peró en aquesta apareixeran sovint 
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París-Baleares, n. 59, abril 1959. 

materials gráfics que acompanyen els reportatges, en especials els dedicats als pobles de 

les illes, i també a les biografies, actes de l 'associació, banquets. En aquesta etapa, 

comencen aparéixer esqueles funeráries dels socis que han tingut a la seva vida un 

cárrec important per la seva professió, o per la seva dedicació a l 'associació. 

La feina de l 'associació está donant els seus fruits. Els joves, fills dels emigrants i que 

no han nascut a les Illes, tenen grácies a l 'associació referents culturals importants. Les 

campanyes de vacances a Balears pels joves Cadets, els viatges a preus interessants pels 

socis que companyies com Transmediterránia i les agéncies de viatges com Iberia 

faciliten als socis viatges pels joves a les Illes. Els al-lots venen i recorden les illes a les 

págines de la publicació: 

Parmi les souvenirs qui marqueperent le plus ma prime enfance je 
songe au malaise que je ressentais chaque fois que je retournais á C'an 
Pabo, au moment des vancances chez nos grands-parents. Quand nous 
y arrivions, més fréres et moi, nous étions, en effet, plutot regardés de 
travers: les garcons et filles de notre age avaient peine á nous 
reconnaitre et ils nous traitaient en étrangers. 1 6 5 

Aquest sentiment de pertányer a un grup, el sentiment d 'estimar la terra dels seus pares 

fará que l 'associació arribi a tenir una vida molt llarga, quaranta-quatre anys. Sense ser 

més que una dada, al poble de s 'Arracó encara els agosts arriben molts de francesos, 

fills d'aquells emigrants de la primera meitat del segle XX, que conserven la casa 

familiar i passen les seves vacances al poble, el qual estimen com a propi. 

Turisme, publicitat, emigració, literatura, cultura, história, poesia... molts són els temes 

que podem analitzar en aquesta etapa. Una etapa plena de bones intencions, de 

consolidació d 'una associació la qual tenia com a objectiu unir als emigrants 

mallorquins residents a Franca. L'objectiu está complert, amb més set-centes famílies 

associades, les fronteres han estat traspassades hi ha una part petita de socis fora de 

Franca i de les Illes: Algéria, Venecuela, Senegal, EUA.. . Peró són setze anys de 

publicació els d 'aquesta etapa, en els quals l 'alegria del principi es transformará en 

preocupació. 
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Al principi de l 'etapa es continuen amb els articles divulgatius, literatura i historia, pero 

incorporant a poc a poc articles dedicats a pobles i monuments significatius de 

Mallorca. Al principi estaran firmats per corresponsals, peró paulatinament comencen a 

aparéixer com a reclams turístics, recordant una i una altra vegada les belleses del lloc, 

peró sense aportar el carácter históric-divulgatiu de la primera etapa. Articles literáries, 

donant a conéixer la literatura i l l enca 1 6 6 seran substitui'ts per articles creatius literaris 

dels socis, on les seves vivéncies, i la necessitat vital d'escriure, es veuen recompensat 

amb la publicació de la seva obra en la pub l icac ió 1 6 7 , o publicant escrits sobre imatges 

amables creades per col-laboradors de més p res t ig i 1 6 8 . L 'any 1961 hi ha un canvi de 

tendéncia, amb la publicació de biografies dels col-laboradors i extensos articles sobre 

les reunions de socis en diferents ciutats franceses i mallorquines. La resta de la 

publicació s 'omple amb uns pocs articles de creació l i terár ia 1 6 9 , les cróniques de Franca 

i Balears i anuncis publicitaris, més elaborats que en etapes anteriors grácies a la millora 

del grafisme de la publicació. La creació literária tornará l 'any 1962, amb petits contes, 

peró sobretot amb poesia, la majoria original dels socis i col-laboradors de la publicació. 

En un recompte a grosso modo d'aquesta producció poética, podem afirmar que hi ha 

més de 200 poemes en catalá, més de 230 en castellá i uns 150 en francés. Les glosses, 

típicament mallorquines, presents en moltes festes i reunions i transcrites en la 

publicació, hem comptabilitzat més de noranta, totes escrites en catalá. Era precisament 

en poesia on hi ha més en llengua catalana, j a que com veurem, será la menys emprada 

en aquesta etapa. 

Com Menorca a la literatura, París-Baleares, n. 56, gener 1959 
1 6 7 Com Impresiones de un mallorquín en París, reflexió d'un Cadet publicada a París-Baleares, n. 78, 
gener 1961 
1 6 8 Com Navidad en Mallorca, de Luis Ripoll, publicat a París-Baleares, n. 67, gener 1960 
1 6 9 Com Lo típico, de Joaquin Verdaguer, publicat a París-Baleares, n. 84, octubre 1961 

Una associació apolítica, amb un mitjá de comunicació presentat d'igual manera, no era 

real. Els historiadors hem de comprendre els fets, tant els evidents com els ocults. El 

trasllat de la publicació l 'any 1965 a territori espanyol comporta canvis, j a que s 'haurá 

d 'adaptar a una nova legislació, la qual, a més, es modificá. Peró també els canvis a 

Franca de finals dels anys seixanta, la crisi del petroli de 1973 i el fi de la dictadura 

franquista són factors que no s 'han de minimitzar en la lectura de la publicació. N o hi 

ha moltes evidéncies, peró els canvis existeixen. 
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A partir de 1963 comencen a ser habituals articles d'actualitat balear, sigui relacionat 
1 7 0 

amb esportistes mallorquins d ' é x i t 1 7 0 o articles de denúncia a situacions esdevingudes a 

les Illes, normalment relacionats amb el turisme. Aquests articles poden estar escrits en 
1 7 1 

to de crítica, en un intent d 'aconseguir millorar la qualitat turística de les I l l e s 1 7 1 . El 

catalá torna a la publicació en la secció Ecos de Ponent, on es transcriuen articles de la 

mencionada publicació, la qual si, s'escriu íntegrament en catalá, pero d'aparició 

irregular. El gust per les miscel-lánies, seccions de notícies variades, j a apareix aquest 
172 

any amb Revoltillo estival . Els banquets i la poesia, a més de les seccions de 

cróniques són també molt destacables. La col-laboració de Llorenc Vidal s'inicia aquest 

any, publicant part de la seva producció poética, guardonada en diverses ocasions. Peró 
1 7 3 

també publica les bases del seu projecte "E l dia Escolar de la No-Violéncia i la Pau" , 

el qual ha gaudit d 'una important difusió internacional i avui en dia són milions els 

centres que el celebren any rere any. 

L 'any 1964 comencen a visualitzar-se les conseqüéncies dels canvis en l 'organigrama 

de l 'associació, sobretot en el tema economic. N o hi havia una quota fixe, cada cadet 

pagava segons les seves possibilitats, peró pareix que aixó havia dut al relaxament dels 

pagaments, comencant a produir-se crides als socis per restablir els mateixos, anunciant-

se un dels grans problemes de la publicació fins al final dels seus dies, el 

1 7 4 1 7 5 

financament , l 'any del centenari de Miguel dels Sants Oliver , apareixen molt 

d'articles a la seva memoria. Pero hi ha una diferéncia envers a d'altres del mateix estil 

anteriors. En aquests no s'intenta tant analitzar l 'obra i la influéncia de l 'escriptor, sinó 

difondre la seva imatge, els llocs on va viure, com a una sort de promoció turística . La 

secció Ecos de Mallorca176 introdueix temes d'actualitat illencs, mostrant noves 

infraestructures i projectes que s'estaven desenvolupant a una Mallorca que j a era 

conscient de la importáncia del turisme en la seva economia. 

Com ¡'entrevista a un jove ciclista francés, Martial Terrades, París-Baleares, n. 98, gener 1963 
1 7 1 Aquests estaven quasi sempre escrits per A. Vidal Isern, que era una autoritat franquista en la materia. 
1 7 2 Apareix váries vegades aquesta secció a partir del n. 102, París-Baleares, maig 1963. 
1 7 3 Per primera vegada, París-Baleares, n. 109, gener 1964 
1 7 4 París-Baleares, n. 112, abril 1964 
1 7 5 París- Baleares, n. 113, maig 1964 
1 7 6 Des de París-Baleares, n. 110, gener 1964, escrita per José Reynes Reus, col-laborador habitual. 
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1965 fou l 'any del trasllat de la impressió de la publicació a l 'illa de Mallorca, la qual 

cosa mostra dues tendéncies. Per una banda, la desaparició quasi total de la llengua 

catalana. Per una altra, l 'aparició de més i més notícies d'actualitat mallorquina, amb 

entrevistes, anuncis de rutes turístiques, articles sobre esdeveniments com el Festival 

177 

Internacional de la Canción de Mallorca , peró també la mort del seu president 

Francisco Vich. Les seccions de croniques, ocuparen des d 'aquest moment, cada vegada 

menys espais, prioritzant-se ara aquests tipus d'articles, més relacionats amb la temática 

turística i l 'actualitat de Mallorca. 

Si el president Francisco Vich era originari de s 'Arracó, el seu successor, Raphael 

Ferrer, també, com també quasi tot el nou equip directiu. Si fins aquest moment hi havia 

articles de Campanet, Llubí, Sóller... escrits per col-laboradors d 'aquests llocs, ara hi 

haurá una clara tendéncia a dur a portada i destinar molt d'espai de la publicació a temes 

relacionats amb el municipi d 'Andratx. L 'any 1966 arranca amb la secció Hombres que 

178 179 

Andraitx no debe olvidar . Retorna l 'aparició de fragments de la revista Ponent , en 

catalá, pero la majoria d'articles són notícies d'interés general, articles envers el tema 
180 

turístic o generalitats i més miscel-lánies, escrites en castellá unes, i francés unes 

altres. 

L 'any 1967 plantejará, encara més, un gir cap a temes del municipi d 'Andratx. 

Apareixen les primeres col-laboracions del periodista Baltasar Porcel, andritxol també. 
1 8 1 

Hi haurá molts d'articles fent memória dels primers emigrants mallorquins a Franca , 

segurament per la mort de molts d'ells en aquestes dates. La sensibilitat a la pérdua 

d'aquests referents, s 'ha d 'entendre l ' interés dels socis andritxols per publicar fets 
1 8 2 

histórics dels seus nuclis de pob lac ió 1 8 2 . Peró també continuen els articles 
183 

d'infraestructures i millores turístiques, escrits encara per A. Vidal Isern. La creació 

dels socis ha estat minvat aquests darrers anys, més interessada la publicació en articles 

relacionats amb el municipi d 'Andratx, el turisme o notícies generalistes. Pero la no així 
1 7 7 París-Baleares, n. 126, juliol-agost 1965 
1 7 8 París-Baleares, n. 131, gener 1966, del qual destacarem Un andritxol en Vietnam, dins París-
Baleares, n. 135, maig 1966 
1 7 9 París-Baleares, n. 138, setembre 1966 
1 8 0 Com La señora artesania mallorquina, París-Baleares, n. 139, octubre 1966 
1 8 1 Com In memoriam a Pedro Massot, París-Baleares, n.143, febrer 1967 
1 8 2 Com la secció S'Arracó hoy y mañana, a partir del n. 147, París-Baleares juny de 1967 
1 8 3 Com Mallorca y sus polígonos industriales, París-Baleares, n. 152, desembre 1967 
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Els escrits de Baltasar Porcel, de Gabriel Tomás, Llorenc Vidal, Gabriel Simó... són un 

aire fresc a la publicació. Si fins aquell moment els col-laboradors com A. Vidal Isern o 

el director Gaspar Sabater, estaven significats políticament al costat del régim, els nous 

col-laboradors de la zona d 'Andratx eren més simpatitzants de les esquerres, encara que 
185 

sempre apostaran per articles lleugers i no molt significatius a la publicació , no 

publicant articles enviats per joves engrescats per els nous corrent europeus, sorgits 

arran del maig francés. Encara així, hi ha canvis, subtils, pero canvis, com l 'aparició 

d'articles més directes economicament, demanant fins i tot la inversió directa francesa 
1 8 6 1 8 7 

per millorar l 'economia espanyola , répliques a l 'actuació economica d 'un batle o la 
1 8 8 

notícia d 'una obertura progressiva per aconseguir l 'entrada al mercat comú . Aquests 
189 

articles s 'entremesclen amb altres com el Bilingüisme a la literatura , d 'A. Vidal 

Isern, el qual intenta compensar una major permissibilitat als articles escrits en catalá. O 

els d ' enyoranca 1 9 0 i lloa a la terra de José Reynes, el qual introduirá poemes en catalá 

per a les seves col-laboracions. 

Peró el vertader canvi es visualitza, creiem, amb la carta oberta escrita al Ministre 

d'Informació i Turisme per part de l 'Abbe Joseph R ipo l l 1 9 1 . En aquesta realitza una 

denuncia de la falta d'interés per part de l 'administració de salvaguardar els monuments 

histórics de les Illes, els quals es deixen de protegir en favor dels interessos económics 

1 8 4 París-Baleares, n. 176, febrer 1970 
1 8 5 Entrevista a Miquel Ferragut Pujol, realitzada 7 d'abril de 2014 
1 8 6 L'investissement direct est l'un des meilleurs moyens d'accés au marche espagnol, París-Baleares, n. 
184, novembre 1970 
1 8 7 Lo ha dicho el alcalde, nosotros lo replicamos, París-Baleares, n. 181, juliol-agost 1970 
1 8 8 París-Baleares, n. 186, gener 1971 
1 8 9 París-Baleares, n. 181, juliol-agost 1970 
1 9 0 Com Parentesis de Recordación, París-Baleares, n. 184, noviembre 1970 
1 9 1 París-Baleares, n. 188, marc 1971 

la poesia, la qual, com j a hem senyalat, arribará a ser una part important de la publicació 

a partir de la década dels anys setanta. Peró també la línia dels articles. Comencen a 

aparéixer articles difícils d'interpretar de gent que fins aquell moment no s 'havia 

significat molt en els seus escrits. Era el cas de Gabriel Simó, Vicepresident al llarg de 

tota la década dels anys seixanta, el qual publica uns articles sobre atzar i 
1 8 4 

oportunitats , relacionat segurament amb els canvis que s 'estaven produint a Europa i 

s 'ensumaven a Espanya, i no pel seu gust pels jocs d'atzar, fet confirmat per la seva 

família. 
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L 'amable censor, títol oficiós del delegat general a les Balears Juan Bonnin, sofria una 
1 9 3 

malaltia en aquests moments, morint a finals de l 'any 1971. La seva mala salut 

impedia participar tan activament en l 'elaboració de la publicació, fent que hi hagi 

aquests canvis, colant-se temes que fins aquell moment no havien aparegut. 

La denuncia feta per l 'associació fou compartida per A. Vidal Isern, el qual també 

reclama en diferents mitjans la conservació de part del nostre patrimoni, com els molins 

de v e n t 1 9 4 . La cronica de Franca ha minvat en extensió l 'any 1972, pero també la de 

Balears, la qual va perdent localitats i corresponsals. Les miscel-lánies segueixen sent 

habituals, pero també la successió quasi caotica d'articles, sense una línia clara, 

publicant-se segons el gust del soci que l 'envia i el gust de l 'equip que el rep. Creació 

própia en francés per Donald titulats Mireille195, un article divulgatiu sobre el gin 

menorqu í 1 9 6 , o las festes del poble d ' A n d r a t x 1 9 7 . Aquest municipi continuará 

monopolitzant els articles de temes locals, pobles i llocs d'interés, com j a hem dit per 

tenir una major nómina de col-laboradors actius. 

1 9 8 

També els premis dels co l - laboradors 1 9 8 són publicats i festejats. Són més habituals els 

anuncis de venda de xalets i parcel-les a Sant Elm, les notícies dels retorns d'antics 

emigrants als seus pobles, i un gust inusual pels tractats d 'unió France-Espagne-Maroc i 

la toponímia arabo-berber mallorquina, els quals ocupen dues fulles de la publicació al 

llarg de quasi tot l 'any de 1973 i 1974. Al setembre de 1973 apareixen les primeres veus 

d 'alarma sobre la venda de la Dragonera, tema que será molt important en la següent 

etapa de la publicació, relacionat amb la tendéncia conservacionista i ecologista que 

sempre s 'havia denotat en les págines de la publicació. 

Com ¿ Y la Dragonera ?, París-Baleares, n. 217, gener 1974 
París-Baleares, n. 196, desembre 1971 
París-Baleares, n. 198, febrer 1972 
París-Baleares, n. 199, marc 1972 
París-Balerares, n. 198, febrer 1972 
París-Baleares, n. 202, juny 1972 
Com els premis Ciutat de Palma de 1971 a Gabriel Tomás o els de Llorenc Vidal 

del turisme. Aquesta carta en favor de la protecció del patrimoni históric-cultural i la 
1 9 2 

campanya iniciada envers a la Dragonera són dues mostres clares de com els aires 

nous del maig de 1968 francés arribant i es manifesten a la publicació. 
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Els dos darrers anys de l 'etapa són difícils d 'entendre si cerca 'm una línia editorial. La 

crisi económica de 1973, la situació espanyola durant la darrera etapa de la dictadura, la 

mort de Carrero Blanco i els canvis governamentals, la malaltia de Franco, els conflictes 

al carrer... Un context convuls que no pareix tenir reflex a la publicació. La Dragonera i 

els problemes económics són els temes centrals del primer número de 1 9 7 4 1 9 9 , ametlers 

en f lo r s 2 0 0 , poesia, la história dels mallorquins a F r a n c a 2 0 1 , la Calobra com a lloc turístic 
202 

d'interés , queixes sobre la dolenta instal-lació de passos a nivell dels trens a 
2 0 3 

Mal lo rca 2 0 3 , nous anuncis publicitaris... temes recurrents als articles dels darrers anys. 

N o pareix que els encarregats d'elaborar la publicació volguessin implicar-se en els 

successos del país. Tant era així que al darrer número de l 'etapa, la mort de Francisco 

Franco ocupa molt menys espai que la suposada construcció d 'un port esportiu a Sant 

Elm o com va anar el Dijous Bo inque r 2 0 4 . 

8.10.2. Baltasar Porcel i la seva relació amb el París-Baleares 

Nascut el 14 de marc de 1937 a la població d'Andratx, fou un dels col-laboradors més 
205 

il-lustres de la publicació . La seva faceta com a periodista el va convertir en una de 

les veus més sólides, analítiques i crítiques del periodisme espanyol. Les seves primeres 

col-laboracions, les més paregudes a les realitzades a París-Baleares, són les realitzades 

entre els anys 1952 i 1969 al setmanari Andraitx. Aquesta feina ha estat recollida en un 

llibre publicat per l 'Institut d 'Estudis Ba lea r i cs 2 0 6 . La seva col-laboració amb París-

Baleares no será ni tan llarga i fructífera com la del setmanari Andraitx. La primera 

1 9 9 París-Baleares, n. 217, gener 1974 
2 0 0 París-Baleares, n. 218, febrer 1974 
2 0 1 París-Baleares, n. 223, octubre 1974 
2 0 2 París-Baleares, n. 224, novembre- desembre 1974 
2 0 3 París-Baleares, n. 227, abril-maig 1975 
2 0 4 París-Baleares, n. 232, novembre-desembre 1975 
2 0 5 Com a escriptor va publicar una llarga llista de títols de tots els géneres en catalá, obres que s'han 
traduít al castellá, l'alemany, l'anglés, el francés, l'italiá i el vietnamita, a més d'aclaparar un bon nombre 
de premis literaris. Com a periodista va col-laborar en diversos mitjans: La Vanguardia, Última Hora, 
l'Andraitx i Catalunya Rádio. Va impulsar i presidir l'Institut Catalá de la Mediterrániaentre 1989 i l'any 
2000, organisme fundat per ell a instáncies de la Generalitat de Catalunya. Des de 1989 fins a la seva 
mort fou el president del jurat del Premi Internacional Catalunya. Morí a Barcelona l' 1 de juliol de 2009 a 
Barcelona. 
2 0 6 Porcel, B., Planas, A., Pujol i Palmer, G., Ramon i Lidón, M.,. (2010). Croniques d'un poble :Els 
articles de baltasar porcel al setmanari andraitx. Palma: Institut d'Estudis Baleárics. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Castell�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alemany
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anglès
http://ca.wikipedia.org/wiki/Francès
http://ca.wikipedia.org/wiki/Itali�
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vietnamita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vanguardia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Última_Hora
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya_Ràdio
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Català_de_la_Mediterrània&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Internacional_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_juliol
http://ca.wikipedia.org/wiki/2009
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207 

col-laboració que realitza era la reedició del seu article titulat El Pantaleu , publicat 

amb anterioritat en el setmanari Andraitx l 'any 1952. La seva faceta periodística es 
208 

confon de vegades amb la literaria, com en el cas de La última Isla , tema que 

desenvolupará en els seus articles sobre les Illes el mateix any al periodic La 

Vanguardia209. 

Pero l 'aportació més sorprenent que realitza el periodista era la polémica amb la 

nomenclatura del seu poble [fig. 60], Andratx. En 

210 

una carta oberta a la publicació París-Baleares, 

menciona un antic article firmat per "trapense", el 

qual el critica per la utilització del terme Andratx 

sense emprar la " i " . Baltasar argumenta el fet de la 

utilització de la " i " en el nom del poble, tal com 

havia argumentat en un article publicat amb 

anterioritat a Raixa. La polémica sobre el nom amb 

" i " o sense " i " del poble era molt contestada, amb 

articles contraris, com el realitzat per Joan 
2 1 1 

Estades , o Gabriel Simó. Aquesta polémica fou 

seguida per l 'escriptor, el qual torna a realitzar una carta oberta a la publicació, en un 
2 1 2 

intent d ' imposar el seu criteri , el qual ha estat l 'elegit pel municipi, el qual en 

l 'actualitat s 'escriu sense " i" . N o hi ha més col-laboracions directes, pero si la 

transcripció d'articles seus relacionats amb col-laboradors de la publicació, com el que 
213 

publicá a la Vanguardia sobre Antonio Salva "Rodella" . De totes maneres, com 

il-lustre andritxol, hi ha un seguiment de la seva carrera professional, amb referéncies a 
214 215 

la publicació dels seus llibres , convertir-se en membre del jurat del premi planeta , 

Figura 60: Carta de Baltasar 
Porcel 

Carta abierta 
de Baltasar Porcel 

a «París-Baleares» 
Barce lona , 24 d o d e s e m b r e d e 1966 

Sr . D i r e c t o r d e P A R I S - B A L E A R E S 

Dis t ing i t amic , h e r ebu t el n ú m e 
r o de la seva rev is ta c o r r e s p o n e n t a 
;¡ii i •-• mes . Abans q u e r e s , villi feli
c i t a r l o pels magnifics a r t i c les s o b r e 
A n d r a t x — i . pe r favor, no e m flqui 
la " i " q u a n j o e.scric el nom de l po
b l e — q u e p u b l i q u e n d e s d e fa d e v e r s 
un any, firmáis p e r '*Un t r a p e n s e " . 
C r e e q u e són els mi l lo r s t r eba l l s d e 
d ivu lgac ió sob re el passa t i l ' esser 

o el premi aconseguit per la crítica catalana 216 

París-Baleares, n. 71, maig 1960 
208 París-Baleares, n. 142, gener 1967 
209 Viaje a las Islas Menores, Baltasar Porcel. (n.f). Recuperat el 14 d'abril de 2014, pág. 41, a 
http://hemeroteca.lavanguardia.com 
210 París-Baleares, n. 143, febrer 1967 
211 París-Baleares, n. 144, marc 1967 
2 1 2 París-Baleares, n. 147, juny 1967 
2 1 3 París-Baleares, n. 147, juny 1967 
214 París-Baleares, n. 155, marc 1968 
2 1 5 París-Baleares, n. 150, octubre 1967 
216 París-Baleares, n. 154, febrer 1968 

http://hemeroteca.lavanguardia.com
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8.10. 3. Els inicis del turisme de masses a Balears 

217 

Estudis realitzats anteriorment , demostren que ha existit una estratègica comunicativa 

preconcebuda al món de la comunicació a les Balears envers el turisme. Era més, la 

publicació París-Baleares es convertirà en una tribuna privilegiada per a la difusió de la 

imatge de les illes, sobretot en el mercat francès del turisme, el qual era un dels més 

destacats a finals de la dècada dels anys cinquanta. 

La relació dels primers col·laboradors de la publicació amb l 'associació Foment del 

Turisme de Mallorca, fan sospitar que hi hagué una relació més estreta, un intent 

d'aprofitar-se dels emigrants mallorquins a França, en pro d 'una millora de la concepció 

que es tenia de les Ules en aquest país. Quadraria amb la imatge que projecta 

l 'associació en un primer moment, la mateixa que promulgava Foment del Turisme de 

Mallorca, una imatge clàssica entorn de les meravelles naturals de l'illa, un important 

component històric i artístic, molt relacionat amb el folklore. La relació de l 'associació 

amb Matias Mut Oliver [fig. 61] era molt 

significativa. Director de l 'oficina espanyola de 

turisme a París des de 1949 fins a 1954, membre 

de la junta directiva de l 'associació fins a 1958, 

pareix el lligam benefactor entre l 'associació i 

les autoritats franquistes. Era considerat un bon 

amic dels Cadets, tal com demostren altres 

218 

notícies, relacionades amb la seva feina dins l 'àmbit turístic . La bona acollida de la 

publicació al territori espanyol sempre ha generat sospites. Una associació estrangera, 

plena d'emigrants, publicant un diari amb articles en català, circulant lliurement per 

molts de domicilis illencs a finals de la dècada dels anys cinquanta? Pareix necessari 

entendre que hi hagué una ma benefactora, la qual amb el seu prestigi, donés carta 

d 'entrada lliure a la publicació. Creiem que aquesta era la de Matias Mut Oliver, el qual 

treballarà molt més per a l 'associació del que la mateixa publicació ens deixa 

entreveure. 

2 1 7 Vives, A. (2005). Història del Forment del Turisme de Mallorca (1905-2005). Palma: Foment del 
Turisme 
2 1 8 París-Baleares, n. 147, juny 1967 

Figura 61:_Notícia Matias Muthhh 

• En el gran salón de la "Casa Mi
guel de los San los Oliver", en pre
sencia del Secretario de la Junta Pro
vincial de Educación Física y dc De
portes y distingutdas pensonalidedes 
se posesionó de la Presidència de la 
Federación Balear de Natación, nues-
tro estimació amigo D. Matias Mut 
Oliver. Reciba el nuevo Presidente 
nuestra sincera íelicilaclón. 
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Des de 1958 apareix la figura del Delegat per a Balears, càrrec en mans de Juan Bonnin, 

el qual s 'encarregarà de gestionar, des de llavors, les relacions entre les autoritats a 

Balears i l 'associació. Realitza la seva tasca amb ma ferma, j a hem senyalat que era 

conegut com " l 'amable censor". I curiosament, el seu nomenament, en un càrrec de 

nova creació dins l 'associació, coincideix en el temps amb un viatge de Matias Mut a 

l ' i l l a 2 1 9 [fig. 62], cap de l 'Oficina de 

fins 1958. La relació entre ambdós 

fets podria confirmar la hipòtesi d 'una 

persona de prestigi com avalador a 

territori espanyol de l 'associació. 

Aquesta seria Matias Mut Oliver. 

Relacionat amb l 'associació Foment 

del Turisme de Mallorca, retornà a 

Mallorca per la insistència de la seva 

dona per a educar a la seva filla fora de França. Aquest argument esgrimit per explicar 

el seu retorn, com a delegat provincial adjunt del Ministeri d 'Informació i Turisme, 

xocaria amb la seva feina realitzada dins els Cadets, els quals es crearen, entre altres 

motius, per mantenir "els bons costums" mallorquins entre els joves. Matias Mut era 

funcionari, i fou el gran promocionador de Mallorca a França. Mai ha tornat a tenir l ' illa 

un millor promotor. Estimava la seva illa i les seves tradicions. Fou un dels valedors 

d 'en Bartomeu Fiol per aconseguir la flor d 'Argent Ametler, un poeta i professor 
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enamorat i defensor de la llengua p ròp i a 2 2 0 . Aquest fet i la publicació de textos en 

llengua catalana, fan pensar que no era contrari a la mateixa, fins i tot ajudà a la seva 

normalització dins la publicació, la qual es distribuí amb facilitat a les Illes. 

El turisme es convertí en la força econòmica a treballar, en l 'eina necessària per a dur el 

progrés a les Illes. Ja existia una certa tradició turística a les Illes, però serà a la dècada 

dels anys cinquanta quan es donaren dues circumstàncies cabdals per entendre el 

fenomen denominat "turisme de masses" de la dècada dels anys seixanta. Per una 

a França i vicepresident de l 'associació 

Figura 62: Notícia nou Delegat per a Balears 

ú El'nuevo Delegado p.ir.i Baleares. 
saluda T n u y córdialrm-ute todos los 
« Cadets ». miembros y corresponsales. 
y espera especialmente de los de lau 
lialoares. una amistosa y sincera col?, 
boraciuii por el bien y la prosperiJad 
dt- París-Baleares. 

Juan BONNIN SERRA. 

• Agosto 25. — Hoy ha sahdo para 
Pans donde reside. Don Matias Mut. 
Jefr de la Oficina de Turismo, de 'a 
Dïrecrl·in (ien-ral de Turismo "n 
Francia. Feliz via)e le deseamos. 

2 1 9 París-Baleares, n. 41, setembre 1957 
2 2 0 Fets biogràfics narrats pel Doctor Miquel Duran, Catedràtic Emèrit d'Història Contemporani de la 
Universitat de les Illes Balears, abril 2014 
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Els treballadors d 'aquests pai'sos comencen a gaudir d 'un major nivell de vida, amb la 

possibilitat de gaudir de vacances pagades per les seves empreses. Aquest fet 

revolucionará les formes d'oci tradicional, democratitzant el fet turístic, el qual passa 

d 'uns pocs privilegiats a una major massa poblacional, facilitat també per una 

modernització i abaratiment dels mitjans de transports, naixent conceptes nous com "els 

vols xárters", grácies als canvis legislatius com el conveni d 'aviació civil de París de 

1956, on s'abolí les restriccions a l 'aviació no regular. 

Aquestes noves circumstáncies j a són tractades des del Foment del Turisme a Mallorca, 

el qual organitza diferents assemblees al llarg de la década dels anys cinquanta, on es 

tractaren problemátiques envers a la demanda i a l 'oferta turística. Els mateixos Cadets 

eren conscients de qué la majoria de turistes estrangers eren d'origen francés, motiu pel 

qual era necessari transmetre des de la publicació una imatge d'excel-léncia caps als 

francesos interessats. La informació rebuda mitjancant la publicació, en la qual era 

evident les bones perspectives económiques balears, fins i tot ajudaren al retorn 
2 2 1 

d'alguns, atrets per les possibilitats de negoci que s'obrien a les Illes . 

L'inici d 'aquesta etapa de la publicació coincideix amb el Pla d'Estabilització de 1959, 

el qual millorará les condicions dels visats, l ' intercanvi de divises... A més, coincideix 

amb el moment de total recuperació de l 'economia europea i de les noves condicions 

laborals que preveien unes vacances pagades. Els viatges d 'anada i tornada dels Cadets 

francesos, per passar llargues temporades de vacances, eren habituals. Aquestes encara 

es feren més freqüents, grácies a les noves facilitats económiques i técniques. Peró 

també es convertiren en els millors ambaixadors de les Illes al país que més visitants 

estrangers aportava. 

Hem senyalat que Foment del Turisme j a havia realitzat una série d 'assemblees per a 

tractar aspectes importants en la recepció i tracta cap al turisme. Hi havia preocupació 

2 2 1 És el cas de Antonio Simó Alemany, el qual obrirá el bar Isleño l'any 1962 o el cas del bar Dragonera 
l'any 1959 

banda, des de principis de la década dels anys cinquanta hi ha una progressiva sortida de 

l 'áillament internacional de la década anterior per part de l 'estat espanyol. Per una altra, 

Europa s'está recuperant de les terribles conseqüéncies de la guerra. 
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París-Baleares, n. 56, gener 1959 
París-Baleares, n. 64, octubre 1959 
París-Baleares, n. 64, octubre 1959 

pel seu comportament, peró també pel tracte que els establiments mallorquins podien 

dispensar-les. Un bon exemple d 'aquesta preocupació són articles com el de Luis 
2 2 2 

Ripoll, Un ppostulado turístico inaplazable: dar bien de comer , en el qual esmenta les 

conclusions estretes en el I Congrés Sindical Provincial de l Turisme, l 'any 1959. En 

aquest congrés apareix, entre altres conclusions, la necessitat urgent d 'augmentar el 

nivell la cuina dels establiments balears, els quals han de millorar les seves cartes, 

incorporant plats de la terra. I també exhorta a la necessitat de millorar la producció 

vinícola, per oferir al costat d 'una bona gastronomia, un bon vi de la terra. 

Vidal Isern, gran coneixedor del fet turístic i lligat a l 'administració, publicará multitud 

d'articles relacionats amb aquests temes al llarg de l 'etapa. Un dels seus temes preferits 
2 2 3 

será el turisme d'hivern, j a que considera necessari evitar l 'es tacional i ta t 2 2 3 a les 

Balears. Aquest argument era defensat l 'any 1959, sent ara tan vigent com abans. En 

una societat com la balear d'aquell moment, l 'arribada de població estrangera 

representava, per alguns sectors, la possibilitat també de mals comportaments i vicis 

perniciosos per a la tranquil-litat dels habitants illencs. Aquesta possibilitat s 'havia 

tractat en moltes reunions especialitzades celebrades, peró es curiós veure com també 

apareix un article així a la publicació París-Baleares. 

Després de les entrevistes realitzades, una de les conclusions que podem extreure era el 

fet que consideraven antiquades moltes dels costums illencs, els quals no havien de 

perdre la tradició, pero s 'havien de modernitzar. El fet de trobar l 'article Tradición y 

Progreso224, firmat per Joan Estades de Moncaire, proclamant que no vol fer política 

(paraula poc emprada dins la publicació), sino fer una reflexió sobre la necessitat de 

progressar, peró sense perdre la tradició, emparant-se en l 'educació francesa de molts 

de Cadets, els quals havien de mostrar a la resta de la població balear les virtuts d 'un 

progrés adequat, peró advertint els perills que al mateix temps podien dur a la 

tranquil-litat dels seus pobladors. Ni diu, ni deixa de dir ni tot el contrari. Peró els 

escrits d 'aquests col-laboradors solen ser així, per una banda transgressor amb la línia 

habitual de la publicació, traspassant subtilment les línies vermelles, per recular amb 
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El període comprés entre 1960 a 1973 era el conegut amb el nom de Boom Turístic, 

moment en el qual el creixement de la demanda i de l'oferta turística fou realment 

espectacular. Abans de continuar amb la relació de la publicació i el turisme, ens 

agradaria fer dues pinzellades del fet turístic illenc en aquesta etapa. Entre aquests dos 

anys el nombre de visitants a l'Illa passa de 361.000 a 2.849.632, amb increments anuals 

positius constants i que en alguns anys s'acosten al 30%. La capacitat d'allotjament, que 

el 1963 era de 789 establiments, amb 38.512 llits, arriba a ser el 1973 de 1.484 

establiments, amb 164.106 llits. El transit aeri, que el 1960 es trasllada de l'antic 

aeroport de Son Bonet a la base militar de Son Sant Joan, passa de moure 637.419 

passatgers el 1960 a 7.096.716 el 1973. 

La creació de nous llocs de treball en les activitats turístiques, per als quals la població 

autóctona no era suficient, i el transvasament d'actius del sector primari al sector serveis 

i de la construcció, obrí les portes a la immigració peninsular. En el període 1960-1975, 

aquesta immigració, amb 74.341 persones, suposa el 5 7 % del creixement absolut de la 

població i l 'augment de la natalitat es deu en bona part a aquests immigrants, 

generalment joves i més prolífics que els mallorquins. Aquesta immigració es concentra 

principalment a Palma, malgrat que també se n'aprofita la Part Forana. Hi ha per tant 

una important acceleració del creixement que arriba a una taxa mitjana anual del 2 3 % 

en el període 1970-75. 

Tant la demanda turística com aquesta població creixent impliquen una intensificació de 

l'ocupació del sól, que es fa sense ordre ni concert. L 'Ajuntament de Palma redacta un 

pla d'ordenació urbanística del municipi que fou aprovat el 1963, peró que resulta 

inoperant, raó per la qual convoca, el 1965, un concurs per revisar-lo, que fou guanyat 

per l'arquitecte barceloní i catedrátic d'urbanística de l'Escola Superior d'Arquitectura de 

Barcelona, Manuel Ribas i Piera, i que, després de canvis substancials que desvirtuaren 

l'original, s'aprova el 1973; el mateix any també s'aprova el Pla Provincial redactat per 

la Diputació Provincial. Alguns municipis sota la pressió del turisme també redactaren 

una mentalitat católica conservadora molt afí al régim imperant. N o hem trobat altres 

articles similars, per aixo el podem qualificar d 'una altra rara avis d 'aquest 

col-laborador. 
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Barceló i Pons, Bartomeu. "Història Del Turisme a Mallorca." Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia.50 (2000): 31-55. 
226 París-Baleares, n. 50, juny 1958 

plans com era el cas de Pollença, Alcúdia i Calvià. Però l'eufòria que vivia el 

creixement del turisme impedia qualsevol planificació i aquests plans, molt permissius, 

anaven més a legalitzar el desordre que no controlar-lo. 

Tot això suposa un augment de la riquesa. La renda per càpita de les Balears, que es pot 

aplicar a Mallorca, passa de 486.479 ptes. el 1960 a 1.248.593 ptes. el 1973. Si la 

primera avantatjava la del conjunt de l'Estat en un 10,54%, la segona ho feia en un 

32 ,21%. Entre tant la demanda de mà d'obra a les activitats turístiques incidí 

negativament sobre una agricultura tradicional, i mentre els actius agraris disminueix en 

xifres absolutes i pes relatiu, el sector terciari augmentava espectacularment. El 1960 els 

actius primaris representaven el 38 ,35% del total d'actius, i el 1973 sols el 18,9%, 
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mentre els terciaris passaven d'un 31,66%, el 1960 a un 50 ,8% el 1973. L 'emigració 

peninsular no era un tema del qual s'ocupi la publicació, però si hi ha qualque referència 

a la mateixa en les notícies breus d 'alguns pobles, com en Andratx, que es refereix a 

l ' increment de peninsulars al seu poble, mal nombrats "jaeneros", j a que aquests foren 

els primers en arribar, però que j a hi ha de moltes altres regions, com murcians, 

granadins, e t c . . . 2 2 6 

Com hem vist, els anys seixanta són el vertader "boom" dels corrents turístics a les Illes, 

i un grup com els emigrants residents a França, els quals tenien una ampla experiència 

en terres franceses com a comerciants i propietaris de negocis relacionats amb 

l'hostaleria, no podien observar aquest fenomen sense implicar-se. El turisme de masses 

serà un condicionament de canvis econòmics i socials a les illes, a més d'implicar uns 

canvis culturals i polítics significatius. El seu paper en els canvis de mentalitat, de 

manera de viure, són importants d 'avaluar i contextualitzar en el grup que estudiem. 

Els estudis sobre turisme senyalen que aquests canvis de mentalitat, dels canvis 

ocasionats per aquest fenomen, troben dificultats en poblacions no turístiques de les 

Illes, on els canvis econòmics, socials i culturals que duu el turisme són desconeguts, 

amb una certa indiferència respecte a un tema de la transcendència del mateix. Per això 
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Entrevista a Margarita Palmer, agost 2005 

fou significatiu que el col-lectiu Les Cadets de Majorque no tan sols no foren 

indiferents, sinó que s ' implicaren molt activament en el procés. I era que els canvis que 

varen dur-se a terme a les Illes els varen afectar directament en molts d'aspectes. Al 

llarg dels anys seixanta, les Illes experimentaren una considerable millora en les seves 

comunicacions aéries, peró també en la freqüéncia i qualitat de les comunicacions 

marítimes. Les companyies marítimes són conscients del potencial que els residents 

mallorquins tenien a Franca, i com la seva publicació també era accessible pels 

francesos. Per aquest motiu, des dels primers números de l 'any 1960 apareixerá 

ininterrompudament un anunci de quasi mitja página de la companyia 

Transmediterránia, on apareixeran tots els trajectes d 'aquesta companyia, amb els 

horaris i les direccions de contacte, tenint com a reclam publicitari la imatge d 'un dels 

vaixells més moderns de la companyia. 

Son Sant Joan s ' inaugura l'any 1960, amb el conseqüent increment de les 

comunicacions aéries de les Illes amb altres bandes del món. Aixó, per un grup 

d'emigrants amb una bona situació economica i amb unes relacions amb les illes molt 

estretes, on els lligams seguien tan forts grácies a la proximitat geográfica, facilitava 

encara més els viatges i les estances per a ells. Els anuncis d'agéncies de viatges, com 

Iberia, oferint els seus serveis, amb ofertes especials pels membres de l 'associació. Des 

de l 'any 1962 s 'anunciava un avió diari entre la ciutat francesa de Perpignan i Palma, 

amb una oferta de servei de Xárter entre juny i octubre, reflex de l 'acceptació de les 

Illes com a destinació turística que entre els francesos. 

Aquest avanc en els transports va significar una millora entre les comunicacions Franca-

Illes. Per una banda, els enviaments de paquets i cartes era molt més rápid. Per una altra 

banda, es facilitava molt les estances dels emigrants francesos a Mallorca. Testimonis 

orals, i pels mateixos anuncis de la publicació, podem observar com des de Franca 

viatjar a les Illes havia estat problemátic i aixó havia condúit a certes actituds 

picaresques en aquests assumptes. Per visualitzar aquest fet, podem emprar el testimoni 
2 2 7 

de Margarita P a l m e r 2 2 7 . Ens va contar que si volien viatjar des de Franca a Mallorca, 

primer s 'havia de passar per Barcelona. Aquesta sort de transbords era solucionat per 
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alguns mallorquins establerts a Franca, els quals facilitaven els bitllets, mitjancant una 

comissió. 

Des del moment que l 'associació oferta [fig. 62] aquests viatges mitjancant agencies de 

viatges de confianca, aquests varen resultar molt més 

economics, a pesar de la suposada ajuda desinteressada 

d 'alguns compatriotes. La picaresca era comú en aquells 

temps, on sense l 'ajuda de l 'associació, molts d 'emigrants 

desconeixerien els nous serveis marítims o aeris. 

L'associació, amb el seu ánim d'ajudar als socis, va facilitar 

la tasca d'organització de les estances. 

El turisme j a havia estat un tema recurrent en l 'etapa 
228 

anterior, com a mostra l 'article Progresos mallorquines , 

firmat per Juan Bauza, en el qual s'analitza l 'evolució 

económica de Mallorca durant els anys 1956 i 1957, 

preámbul de l 'esclat turístic dels anys seixanta. Explica com 

l'illa s'está convertint en una referent dins el mercat turístic 

internacional; com les millores en llocs com el carrer Jaime III, Porto Pi, Cas Catalá, la 

carretera d'Andratx.. . a la vegada que la creació de nous establiments hotelers i de 

restauració, estan donant una nova imatge de l'Illa. Mitjancant aquest article intenta 

explicar els canvis la capital, Palma, está fent de cara al turisme. Peró també com afecta 

a tota l'illa, la qual ha hagut de traslladar els seus diposits de combustible que seran 

traslladats als voltants de Son Sant Joan, el nou aeroport, tan necessari per assumir 

l 'arribada de les noves onades de turistes. 

Un dels canvis més significatius entre la primera etapa de la publicació i aquesta, fou el 

tractament emprat en els articles dels col-laboradors, la visió i exposició dels pobles de 

Mallorca. En la primera etapa apareixen articles amb un cert grau de melancolia, 

enyoranca, amb una visió bastant bucólica i romántica dels fets histórics i llocs 

rellevants dels diferents pobles esmentats. Peró en aquesta nova etapa es publiquen 

articles més directes, més descriptius dels mateixos pobles. A més, sempre s'intenta 

Figura 62: Vacances aux 
Baleares 

Vacances 
aux Baleares 

Si l.i Transmediterránea es
pumóle 1ir-|U 5CS L-r -. 
la traversee cu bateau Barce-
l .u i . - - r . i lm,t. r 11- • devrail pas pO-
srr plus de problemes que U n -
née derniere, 

Vous Insistons loute íois, sur 
Le fall que la resérvation des 
placrs est acerptee sept moís a 
reamas, ee qui permel a tous 
•tan dons la date de Leurs v i 
talices est con nur • de prendre 
Leurs disposUions en temps uti
le» m fin d'evlter la cohuc des 
mois de pointe. Nous sommrs 
a la disposltlon de nos amLs 
pour Leur facilitar ses réserva-
üons san* passer par aucun in
termedia irr* 

Pour cela. Ii - u m i - d'ecrLrc 
a M. Antoine SLmö, Plaxa NTa-
vecación, 44. A Palma, qui ferí 
le necéssaire. 

Priére de bien vouloir indi-
quer les noms. prénoms. i fe 
rt naÜDualité des persaitnrs 
faisán t partir du voyajce; mrmer 
des enfants en lias ájte. Pour 
les voiturep. EndLquer la marque 
Ir poldü. et le numero minéra-

París-Baleares, n. 52, setembre de 1958 
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aportar una imatge del mateix, la qual sol ser una estampa habitual en eis llibres i 

postáis dels souvenirs turístics. 

Aquest canvi en l'orientació d 'aquests tipus d'articles, per una altra banda molt 
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habituals, s'explica des de la perspectiva d'Urbano Roselló, Si a Mallorca... Trobem 

en la seva lectura una narració en primera persona, la seva propia, com a turista francés 

habitual a Mallorca. Demana més informació sobre el clima, els paisatges i la historia, 

perdent la imatge de la pandereta, tan llunyana als costums de Mallorca. Pero sobretot, 

informació sobre els pobles i monuments de l'illa, ja que la considera una informació 

fonamental per a acontentar al turista, el qual vol conéixer millor el lloc que visita. 

Aquesta perspectiva explicaria els canvis en aquests articles, els quals mostren els 

pobles i els seus costums com fulletons turístics, responent a aquesta demanda. Pareix 

que els Cadets prenen consciéncia de ser la primera impressió per a molts turistes 

francesos, també per als fills de Cadets que no han visitat mai l 'illa, assumint que són 

una font important pel coneixement de la mateixa a territori francés. 

Per il-lustrar aquesta afirmació, emprarem 

dos articles publicats sobre el mateix tema, 

La Calobra [fig. 63]. El primer, publicat 

l 'any 1959, está dins la secció Visages de 
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Majorque , en la qual es descriuen llocs 

d'interés paisatgístic, peró de reconegut 

interés turístic. Junt amb la Calobra, 

apareixen altres llocs com el Torrent de 

Pareis, i Illetes. Es dona una descripció 

adornada de detalls historics i paisatgístics, 

escrit en francés. L ' any 1974 tornem a trobar un altre article dedicat a la Calobra. Pero 

aquesta vegada es dona instruccions concretes per arribar en cotxe, es mostra una 

fotografia del lloc i la seva descripció era molt més física, seleccionant préviament les 

Figura 63: La Calobra 

LA C A L O B R A 

Excursión 1 ii Cilobra, en p iu in t per Sinti Min«. Ines (ironiémc 
Y I I I F Je Majurque). cT Le MoruMere dcLluCh. autlül út nomi Q U Í reliennent 
lt »IcLl et promcltcn* de viv« ¿mulsunEf BLEU des beiutci iniioücnt i neu 
veui , chirnU) i ]hiv>nc?. 

París-Baleares, n.85, novembre de 1961 
París-Baleares, n. 66, desembre 1959 
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Si l 'exemple anterior era un lloc d'interès turístic, també repeteixen el patró amb els 

pobles de l'Illa, com per exemple Deia. Josep de Ca Pablo, l 'any 1959, escriu un article 
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amb records d'infància, rememorant els llocs visitats i del seu estimat D e i à 2 3 2 . Sis anys 

després es publica un altre article sobre Deia, aquest a pàgina completa, enumerant els 

seus atractius turístics, com són el museu arqueològic i la Galeria Teix, amb una gran 
2 3 3 

fotografia panoràmica del poble . Aquesta tendència de publicitar llocs d'interès i 

festes popular, per aconseguir una major afluència turística, també apareix a les breus 

cròniques dels pobles, com en el cas d'Algaida, que anuncia el seu famós ball dels 
234 

cossiers com a espectacle folklòric . 

Juan Bauza, col·laborador a la dècada dels seixanta, escrivia articles de temàtica 

turística, especialment dedicats a les infraestructures, realitzades o necessàries, per a 

millorar el turisme illenc. Gràcies als seus articles podem conèixer idees o projectes no 
2 3 5 

realitzats a les illes, com la construcció d 'un túnel per arribar a Sóller per carretera, 

projecte realitzat moltes dècades després. El funicular al Puig M a j o r 2 3 6 . O el llargament 

demanat i mai realitzat, gràcies en bona part per les protestes realitzades a la mateixa 
237 

publicació, de l 'ampliació a port esportiu de l 'embarcador de Sant Elm . 

Col·laborador originari del municipi d 'Andratx, publicarà també moltes denúncies 

sobre la falta d'infraestructures en aquest, j a sigui la falta de comoditats a un Sant Elm 

2 3 8 2 3 9 

sobre poblat a l ' e s t iu 2 3 8 , o l 'apertura d 'una carretera directa a Es te l l encs 2 3 9 . Aquesta 

proposta era ben coneguda en el poble, i no por la seva realització. El tou operador TUI 

edità uns mapes amb aquesta carretera als seus clients a finals de la dècada dels setanta. 

A les cases del principi del camí de la Trapa, a Sant Elm, arribaven molts de turistes 

París-Baleares, n. 224, novembre-desembre 1974 (Imatge), firmat per Henriette Jacquinet 
París-Baleares, n. 58, març 1959, firmat per J.C. Rullan 
París-Baleares, n. 128, novembre 1965, firmat per J.R. 
París-Baleares, n. 71, maig 1960, dins la secció Crònica de Balears, localitat d'Algaida 
París-Baleares, n. 75, octubre 1960, firmat per J.R. 
París-Baleares, n. 223, octubre 1974, firmat per Jaime Gayà 
París-Baleares, n. 59, abril de 1959, per Juan Bauzà 
París-Baleares, n. 92, juny 1962, per Juan Bauzà 
París-Baleares, n. 130, desembre 1965, dins la secció Crònica de Balears, localitat d'Andratx 

2 3 1 

dades més útils pel visitant . Tot dos articles mostren el mateix lloc, tot dos 

coincideixen en l ' interès turístic d'aquest, però el primer és descriptiu i l 'altre és pràctic. 
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Entrevista a Antonio Simó Càrdenas, juny 2012 
París-Baleares, n. 155, març 1968, firmat per A. Vidal Isern 
París-Baleares, n. 73, juliol-agost 1960, firmat per F. Sintes 
París-Baleares, n. 198, febrer 1972, firmat per SIGA 
París-Baleares, n. 77, desembre 1960, firmat per Jaime Alzina Caules 
París-Baleares, n. 82, juliol 1961, firmat per un anòmim Corresponsal 
Op. Cit. 236, firmat per un anònim Ibicenco 

demanant per la no construïda carretera, divertint al principi als habitants de les poques 

cases del lloc, els quals ben prest es varen cansar d 'aquests turistes despis ta ts 2 4 0 . 

La necessitat d'habitatges, per acollir a una població cada vegada més nombrosa per 

l 'arribada de mà d 'obra peninsular, era tractada en diferents articles, anunciant-se la 
2 4 1 

creació de nous habitatges a Palma , fet poc habitual en aquests tipus d'articles. Però 

si aquestes infraestructures apareixen com a necessàries en els articles de A. Vidal Isern 

o Juan Bauza, no serà d 'aquesta manera des de la dècada dels setanta. Al final de l 'etapa 

hi haurà més una actitud de protecció cap al medi natural, encara que no desapareixeran 

les demandes d'infraestructures. Però el no a la urbanització de la Dragonera o al Port 

esportiu de Sant Elm marcaran una línia més proteccionista de l 'associació envers al 

medi natural i històric de les Illes, punt que tractarem en la següent i darrera etapa de la 

publicació. 

Les notícies sobre turisme a les Illes menors són escasses, sobretot en relació a la 

quantitat referida a l ' illa major. Menorca, la qual havia destacat més per presentar més 

articles divulgatius sobre la seva història, cultura i tradicions en els primers anys de la 

publicació, no pareix molt interessada en publicitar-se en la mateixa línia que fan els 

col·laboradors de la illa de Mallorca. Apareix un article argumentant que Menorca bien 

242 243 

vale un viaje , un article sobre el seu gin , molt apreciat pels turistes que arriben, o 

una anàlisi sobre la situació econòmica de l ' i l l a 2 4 4 . Però el volum era apreciablement 

inferior al cas mallorquí. Eivissa si que presenta més articles relacionats directament 

amb el turisme. El turismo en Ibiza245, firmat per un anònim corresponsal, analitza la 

situació del turisme en Eivissa, el qual està despuntant en paral·lel a l 'aparició d'hotels i 

pensions, necessaris per acollir als turistes nouvinguts. Una queixa que es repeteix per 

part dels articles d 'Eivissa són els problemes amb les comunicac ions 2 4 6 , les quals no 

podem assolir la demanda dels turistes, fet que minva les capacitats turístiques de l'illa, 

que al costat de Formentera, comencen a despuntar de manera diferenciada de Mallorca. 
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París-Baleares, n. 50, juny 1958. 
París-Baleares, n. 53, octobre 1958 

Un tipus interessant d'articles divulgatius són els que els mateixos socis narren la seva 

estada en un lloc determinat de les Illes, conegut gràcies a una amistat seva de França, la 

qual li havia fet de guia pel seu lloc d'origen. D'aquesta forma es dóna informació molt 

completa del lloc visitat pel Cadet, el qual alaba les meravelles naturals del lloc, els seus 

restaurants, la seva gent...i curiosament s'adjunta com a reclam de l'article apareixen 

imatges de postals turístiques. Hi ha molt d'exemples, com l'article titulat San Telmo 

per el col·laborador Noy d'Andratx, el qual narra la seva visita a aquest port de 

pescadors, el qual comença a despuntar com a zona turística, ja que comencen a 
2 4 7 

aparèixer interessant establiments turístics. 2 4 7 Molts d'aquests articles, tots pensats a 

ajudar als membres a conèixer racons idíl·lics de l'illa de Mallorca, ja que els articles 

d'aquests tipus de Menorca ni d'Eivissa són pocs en comparació al volum que tenen els 

relacionats amb Mallorca. Aquests articles, a més, tenen un fort caràcter propagandístic, 

ja que els membres de l'associació són conscients del seu paper de transmissors i 

difusors de la imatge de l'illa per un mercat en expansió com era el mercat turístic 

francès. 

La utilització dels articles de la publicació, com a reclam turístic en aquesta etapa es 

confirma amb les paraules pronunciades per G. Simó, vicepresident, al primer banquet 

de l'associació a Mallorca, davant de diversos mitjans de comunicació, els quals varen 

recollir les següents paraules: 

Los Cadets de Mallorca somos los mejores propagandistas de nuestra 
tierra por allende los mares. Lo que ciertos sectores que viven del 
turismo parecen ignorar. No obstante, es la realidad, ya que al hablar 
de las Baleares, el mas cercano de los lejanos paises, con sus 
panoramas espléndidos y salvajes, sus playas de arena dorada, su 
vegetación tropical, sus cuevas insuperables, sus fiores noruegos, su 
pueblo hospitalario y bueno, lo hacemos con un fervor tal, que, 
forzosamente, convencemos2448. 

Els Cadets eren conscients del seu paper com a propagadors i imatge de la seva illa, i no 

pensaven renunciar a aquest paper. Per aquest motiu són tan habituals els articles sobre 

pobles i monuments de les illes, no com experiència personal, sinó com a divulgació 

dels pobles i llogarets de l'illa de Mallorca. Miguel Castanyer, solleric de pro, escriu 
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París-Baleares, n. 60, maig 1959 
París-Baleares, n. 63, setembre 1959. 
París-Baleares, n. 63, setembre 1959. 
París-Baleares, n. 69, marc 1960. 

sobre la petita població de Biniaraix, en el terme municipal de Sól le r 2 4 9 . El castell de 

Capdepera també té el seu propi espai en el mateix número, firmat per Juan Llull 

Estades, en el qual no tan sols descriu fidelment el castell, sinó que també informa 

d'algunes de les históries i llegendes que aquest singular castell té dins la memória 

col-lectiva dels mallorquins. El poble de Santa Margalida també té el seu article, firmat 

per Guillermo Cantallops Barceló, que amb una prosa molt literária explica les belleses 
250 

naturals del seu poble. I podríem anar enumerant un per un tots els articles que 

apareixen sobre les meravelles dels distints pobles de Mallorca, on s'intenta donar una 

visió idíl-lica dels mateixos, intentant clarament fomentar la seva imatge cap a 

l 'exterior. N o apareixen articles de pobles de Menorca ni d'Eivissa, tal com si abans 

succeia. 

Les dades turístiques comencen a aparéixer molt sovint, reflectint una situació d 'auge 

económic. Així des de notícies breus en les seccions Crónica de Baleares o des de 

articles d'interés general, en la publicació apareixen dades oficials del Ministeri 

d 'Informació i Turisme envers al número de turistes que visiten tant l 'estat com les 
2 5 1 

Illes. Exemples d 'a ixó són un seguit d'articles firmats pel co l laborador Tomeu, que 

amb el títol De todo un _poco informa des d 'aquestes dades fins a la beguda preferida del 

turista americá. (en aquest cas el whisky i el cuba-libre, el francés i l 'anglés li agrada 

més la taronjada i la ll imonada.) 

Els grans propietaris i magnats del turisme també tenen la seva aportació a les págines 

de París-Baleares. De cada vegada més podem observar com propietaris de bars, 

restaurants, hotels i negocis relacionats amb el turisme tenen una relació molt estreta 

amb l 'associació. Un dels socis era Lorenzo Alcina, propietari de l 'hotel Alcina, un dels 

capdavanters del turisme illenc. Una entrevista seva sobre el turisme hivernal en 

Mallorca publicada durant el mes de febrer de 1960 al Diario de Mallorca, fou inserida 

en la publicació. 2 5 2 També podem apuntar que els socis a Eivissa eren majoritáriament 

establiments hotelers, els quals segurament veien en la publicació un mitjá per anunciar¬ 

se al país gal. 
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Los Hombres de los monumentos. (n.f), recuperat el 9 d'abril de 2014, a http://www.clarin.com 

8.10.3. La preocupació per la protecció del patrimoni cultural 

La cultura francesa dels socis residents a França s 'evidencien a la publicació. El gust pel 

bon menjar i el bon beure, compartit pels mallorquins; l 'est ima per les tradicions, però 

sense tancar-se a l 'arribada de nous coneixements i costums; l ' amor cap a la llibertat 

individual, la qual cosa fomenta l ' individualisme. Són acusats de xovinistes, amb un 

amor i creença exagerada cap al seu país, menyspreant el forà. Aquestes característiques 

estan presents en els continguts de la publicació. La intenció de no perdre la cultura i les 

tradicions dels pares, en uns fills educats en l 'escola francesa, són la demostració d 'un 

grup que es sent altament integrades, que fa bandera d 'aquest fet però que considera el 

seu llegat més important que la cultura d'acollida. 

Aquesta idea de les bondats del que era propi fa que sigui necessària la seva protecció. 

Els francesos havien tingut un gran trauma després de les dues guerres, on varen viure la 

pèrdua de milions de persones, però també la destrucció de bona part del seu patrimoni. 

Els esforços de recuperació econòmica són extraordinaris, tal com demostra els "trenta 

anys gloriosos" posteriors a la Segona Guerra Mundial, on la bonança econòmica 

aconseguida no era equiparable a cap moment anterior de la seva història. Com a 

anècdota, es va estrenar la pel·lícula "Els homes dels monuments" , basat en una història 

real, on un grup de persones s 'encarregarà de la recuperació d 'obres d 'art durant el final 
2 5 3 

de la Segona Guerra M u n d i a l 2 5 3 . 

El moviment internacional de protecció dels llocs d'interès cultural i natural apareix 

després de la I Guerra Mundial, però no serà fins al desenvolupament de la ideologia 

sobre Drets Humans que no agafarà força, començant a desenvolupar-se tota una 

legislació internacional al respecte. La idea de protecció del patrimoni es desenvolupa 

sota el concepte de Dret de la Humanitat, amb el reconeixement de la personalitat 

internacional de la Humanitat com a subjecte a protegir. La primera vegada que es va 

utilitzar el concepte de Patrimoni comú de la Humanitat fou el 19 de juny de 1967, en la 

subcomissió d 'assumptes jurídics de la Comissió de l 'ultra terrestre. Anteriorment, la 

fórmula "en interès per a la humanitat" aplicat a la cultura apareix també en diferents 

textos i convenis adoptats per la UNESCO. Per exemple en el conveni sobre la 

http://www.clarin.com
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Urena, M. R.(2004). La protección del patrimonio cultural en tiempo de guerra. Cuadernos de 
estudios empresariales.14 (2004): 245-60. 
255 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (n.f), recuperat el 9 d'abril 
de 2014, a http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 

protecció de béns culturals en cas de conflicte armat de 1954, en el conveni relatiu a les 

mides a prendre per a la prohibició i exportació i transferència de la propietat il·lícita de 

béns culturals de 1970; però sobretot, el conveni per a la protecció del patrimoni 
2 5 4 

mundial, cultural i natural del 16 de novembre de 1972, celebrat a la ciutat de P a r í s 2 5 4 . 

En aquesta reunió convergeixen dos moviments separats; per una banda el preocupat 

pels perills als quals estan sotmesos els llocs culturals, i per una altra banda els 

preocupats per a la conservació de la natura. Aquests corrents, desenvolupats en els 

anys posteriors a la segona Guerra Mundial, esclataren en tota la seva intensitat en els 

moviments socials del maig del 68 francès. 

L 'any 1968, la Unió Internacional per a la conservació de la Natura i els seus Recursos 

(UICN), presentà les propostes per a la celebració de dues grans fites històriques pels 

moviments conservacionistes. Per una banda, per l 'ecologisme, la Conferència de les 

Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà, organitzat per aquesta institució a 

Estocolm, l 'any 1972. Per una altra, per la protecció del Patrimoni, la celebració a París 

de la Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Cultural i Natural, adoptada per la 

conferència general de la U N E S C O en la seva XVII reunió. En aquesta es considerà el 

patrimoni en el seu doble vessant cultural i natural, recordant les formes en les qual 

l 'home interactua amb la natura, i al mateix temps, recorda la necessitat fonamental de 
2 5 5 

preservar l 'equilibri entre ambdues. 

El turisme, el qual constitueix el motor econòmic de les Illes Balears, convertit en un 

dels temes de preocupació dels Cadets, apareix molt sovint als articles de la publicació, 

tal com ja hem explicat anteriorment. Al costat de la preocupació per millorar 

l 'experiència del turista, mitjançant una major professionalitat i millora de les 

infraestructures de les Illes, també hi ha un sentiment de protecció del patrimoni cultural 

i natural de les illes enfront de la rapinya territorial provocada pel mateix. 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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En un primer moment apareixen articles que confronten inquietud cultural envers el 

materialisme que 

comporta el 

turisme[fig. 6 4 ] . 2 5 6 

També hi ha una 

preocupació per no 

perdre les 

tradicions i els 

bons costums de la 

Figura 64: Article Mallorca: inquietud cultural frente al materialisme que 
entraña el turismo 

MALLORCA: Inquietud cultural frente al materialismo 
que entraña el turismo 

Como alentador contrapeso de la 
ola materialisma que lleva en si in
herente la prosperidad material que 
entraña el tur.smo, se alzan voces de 
cordura y se hace lo posible por mul
tiplicar los actos culturales que sirvan 
re contrapeso. Asi asistimos a buen 
número de conciertas y conferencias, 
entre cuyos organizadores destaca el 
Circulo Mallorquín, entidad añeja y 
representativa üe la vida mallorquína. 
Y se entablan polémicas en la Prensa 

anteriores — para conseguir el resur
gimiento de la antigua Universidad 
Luilana de Mallorca, de tanto abolen
go otrora y por lo que muchas hemos 
abogado repetidas veces. 

Estamos venturosamente en un mo
ni e n t o m u y a p t o p a r a 
ser escuchados en las altas esferas, 
donde predomina una inquietud que se 
ha visto plasmada en nuevas funda
ciones culturales, reformas de ense
ñanza y otros elementos afines a una 

257 

terra . Aquests 

primers articles, 

que volen donar 

veu d 'alarma davant la possible pérdua de les tradicions enfront de la invasió turística, 

el podem entendre com un precedent, encara que carregat de moral católica, de la 

protecció del patrimoni cultural. 

Figura 65: Article: Uno de los más bellos parajes 
de Mallorca en peligro 

U n o d e l o s m á s b e l l o s 
p a r a j e s d e M a l l o r c a 

e n p e l i g r o 
K I O S l l e g a d e M a l l o r c a u n a v o z 
IU a n g u s t i a d a , la de l p i n t o r Col i 
I i i q u e n o » a d v i e r t e de Ufl 

p e l i g r o q u e se c i e r n e s o b r e la Isla. 
P a r e e - q u e v a a p r e c e d e r s e a l a t a l a 
d e I03 m a r a v i l l o s o s p i n o s q u e o r n a n y 
i-mbí r> ii l.i r u t a t u r í s t i c a VMM* 
m a s a - P u e r t o d e S o l l e r , e n las i n m e 
d i a c i o n e s d e c M i r a m a r » . 

F.nc m A m i o n * Hi» V a l l r i n m n a a u h.1n 

Peró hi ha altres veus d'alerta 

primerenca envers a la destrucció del 

nostre patrimoni históric i cultural, 

allunyats d 'aquesta moralina franquista. 

L ' any 1959 la publicació dóna veu a 

l 'alarma i denuncia del pintor Coll 

Bardolet, el qual considera la tala d 'uns 

arbres a l 'entrada de la histórica finca de 

Miramar, a Valldemossa, davant la 

258 

voracitat constructiva [fig. 65]. També 

s 'anima a la protecció de la natura en 

altres articles, escrits en francés, com 

Com a l'article firmat per A. Vidal Isern amb el títol Mallorca, inquietude cultural enfrente del 
materialism que trae el turismo, París-Baleares, n. 113, maig 1964 
257 París-Baleares, n. 64, octubre 1959 
258 París-Baleares, n. 56, gener 1959 
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Protection de la Nature AUX BALÉARE259, un crit d 'alarma d 'un cadet francés anónim, 

el qual viu amb una certa angoixa els canvis que ha vist a la seva estimada illa. Per la 

supervivéncia de la cabra de muntanya també s'alca la veu, com a recurs natural i font 

d' ingressos per un turisme c inegé t ic 2 6 0 , entremesclant A. Vidal Isern la necessitat de 

salvaguardar un recurs natural per a l 'atracció d 'un turisme diferent del de "sol i platja". 

També es denuncia la destrucció del Talaiot de Sa Torre Nova a Sant Llorenc, demanant 

la seva conservació i la no destrucció de més d'aquests monuments prehistórics: 

"Esperamos que esta nueva salvajada no se consuma y elevamos nuestra más enérgica 

protesta por el inicio de la destrucción"261. 

La pérdua del paisatge balear, degut a la continua i salvatge urbanització, sobretot de la 

costa mallorquina, fou denunciada en diferents ocasions, sobretot des dels socis i 

col-laboradors f rancesos 2 6 2 , com Michel F. Gaudin. Apareix poca crítica política a la 

publicació, peró si comencen a aparéixer en els darrers anys de la década dels anys 

seixanta crítiques a la política municipal de l 'ajuntament d 'Andratx. 

Un dels temes més criticats és la seva política de destrucció de l 'entorn, reclamant-les 

una major conservació del paisatge: "Pasamos una época de bonanza económica y para 

que no sea pasajera, hay que defender, con todo rigor, el paisaje de cualquier desmán 

que menoscabe su belleza."263 La nova fornada de co l laboradors d 'aquest municipi 

s 'atreveixen a ser més crítics amb el govern, i será amb la defensa del seu patrimoni 

paisatgístic on més será evident, sobretot en el cas de la Dragonera, on els seus escrits i 

esforcos seran referent a nivell nacional com a font periodística del conflicte, tal com 

analitzarem en la següent etapa. 

Peró aquests aires de canvi apareguts arriben amb forca a la publicació, amb una 

iniciativa inaudita per l 'associació. El seu director general, l 'Abbe Ripoll, publica una 

carta [fig. 66] que enviá al Ministeri d 'Informació i T u r i s m e 2 6 4 . 
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Figura 66: Article Lettre ouvertennn 

Lettre o u v e r t e OBJ E T : 
m i I ; \ M . [>i:s SITKS 
KT MONUMENTS l I l S T O I t l t J l E S 
l ' i s B A L E A R E S 

Tancurvillc. lc 25 Fcvrier 1971 rlsme à tout pr i \ . suris tenir compte tions lecalc*" inlanclblrs, pour la dc-
des valeurs artístiques el nalurrllcsf fense des beaulés de la Nalure cl dc 

A Monsleur le Ministre du Pays nous me riera droit à la ca- nos Monuments UisLarlqucs r 

de l^'lnformation et d u Toui-famc" tastrophr. . . II ne fautlraiL pas lurr Esprranl que Monslcur le Minis-

• n U * f l l * i r t N . . 4 V A*nm tt-..*.*mA A*fc I . m . . J _ d > ^ * * * ' n A 4 i 

En aquesta carta exigeix la defensa i conservació dels monuments històrics de les Illes, 

els quals no s'estan conservant, en molt de casos estan fins i tot desaparegut. Recorda en 

la carta que la seva associació, Les Cadets, sempre ha lluitat per la conservació de les 

tradicions i el patrimoni cultural i artístic de les illes. I reclama una major atenció envers 

a aquests per part del ministeri. La critica apareix davant l ' intent de venda dels Jardins 

de la Cartoixa de Valldemossa, però també per la deixadesa en el tracte al turista francès 

en particular, a més de la falta de manteniment del monument als soldats francesos de 

Cabrera. En el següent número fou contestat per Foment del Turisme de Mallorca i no 

pel ministeri. El motiu que s 'al · lega era que la carta els va arribar a ells, encara que 

estigués dirigida al ministeri. I que millor així, j a que són ells els adequats per contestar-

la. La resposta donada nega l ' intent de venda, al·legant que ha estat tot un malentès, j a 

que tan sols fou un projecte, com tants d'altres que sorgeixen i no arriben a cap banda. 

Torna a repetir la carta que s 'han mal interpretat les informacions, i que al contrari que 

pensa l 'Abbe, a Mallorca es protegeixen als visitants i els seus monuments més 

destacats. Aquesta carta està firmada per M. Mut Oliver, Secretari General de Foment 

del Turisme de Mallorca. Curiosament, Matías Mut havia estat membre de l 'equip 

fundador de Les Cadets de Majorque265. Aquesta lluita de l 'associació contra 

l 'urbanisme desaforat i la falta de protecció del patrimoni natural i cultural de les illes es 

pot resumir en un dels versos dels molts de poemes publicats, Majorque ne serà plus 

qu'un vaste monument a la stupidité humaine266. 

265 París-Baleares, n. 6, juny 1954 
266 París-Baleares, n. 189, març 1971 
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Des del primer número de la publicació París-Baleares fins al darrer, aquestes seccions 

han aparegut ininterrompudament en les seves pagines. 

Ja hem explicat la significació d'aquestes dues seccions, la seva importáncia en 

l 'entramat de les relacions entre els socis de l 'associació, el seu paper de nexe d 'unió 

entre ells. Aquest paper jugat per aquestes seccions fará que durant aquesta etapa, 

marcada per la intenció de la junta directiva de fomentar les relacions entre els seus 

associats, tinguin un paper més destacat que en etapes anteriors. 

Durant aquesta etapa hem vist com la publicació augmenta el seu nombre de pagines. I 

són precisament aquestes seccions les que més pagines tindran, j a que la intenció de la 

junta directiva era fomentar les aportacions dels seus corresponsals, socis i amics de 

l 'associació. 

Les dues seccions de cróniques estan organitzades per pobles o ciutats, amb notícies 

més o menys curtes i amb un espai limitat, peró sempre canviant, depenent de les 

aportacions del col-laborador o corresponsal de torn. Peró existeix una diferencia 

fonamental entre ambdues cróniques. La crónica de Franga esta escrita íntegrament per 

socis dels Cadets. Les seves notícies són de carácter social, com a máxim hi ha 

informacions d'interés general per als emigrants establerts a Franca. El motiu era 

simple. La informació francesa no interessa publicar-la mitjangant aquest medi, j a que 

está a l 'abast dels residents francesos. En canvi, la crónica de Balears, dita aixi j a en 

aquesta etapa, esta dividida entre dos tipus de notícies. Per una banda les notícies 

personals, com ara naixements, bodes... Per una altre, les notícies de caracter més 

generalista, tretes dels diaris illencs, organitzades per pobles. Aquest servei era molt 

important pels Cadets francesos, j a que era un dels pocs mitjans que posseien per 

assabentar-se dels esdeveniments més significatius de la seva localitat d'origen. Les 

miscel-lánies d 'aquest estil solien redactar-les voluntariosos col-laboradors, els quals 

moltes vegades escrivien de manera més o menys professional a altres mitjans locals. 

Aquest fet el corroborarem amb les aportacions fetes pel col-laborador Sebastiá 

8.11. Les seccions de Crónica de Francia i Crónica de Baleares 
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Entrevista Sebastiá Gelabert, agost 2013 

Gelabert Pa lmer 2 6 7 , e l qual també tingué cárrecs directius dins la publicació. Segons les 

seves paraules, mantenia una relació d'amistat amb Antoni Simó Alemany en els anys 

seixanta, el qual era Cadet des de quasi els inicis de l 'associació, quan ell encara residia 

amb els seus pares a Rouen. Per la seva amistat i pel seu gust per escriure, tal com 

reflectim al punt de col-laboradors i corresponsals, mantingué una viva relació amb la 

publicació fins a la seva desaparició. Ell no era emigrant, encara qué com andritxol, 

coneixia de prop tot el procés i mantenia una molt bona relació amb molts d 'emigrants 

retornats. Considera que la seva passió fou l 'escriptura i també que ell mai cobrá per un 

escrit, ni tan sols als periódics professionals. Així mantingué la seva independéncia. 

Grácies al seu testimoni, podem entendre les diferencies entre les cróniques d 'uns i 

altres pobles. 

En uns pobles, hi ha tan sols noticies locals: futbol, actes de l 'ajuntament, qualque 

matrimoni... En les dels pobles amb corresponsal, membre de Cadets, les notícies són 

més personals, com una vertadera crónica social del poble, encara que no lleva que hi 

hagi també notícies de carácter més local. Aquestes seccions Cróniques dispensaven un 

doble servei als Cadets, per una banda miscel-lánia de noticies d'interés, per una altra, 

crónica social d 'amics i familiars. Moltes són les families mallorquines que poden 

trobar en aquestes cróniques el seu naixement, comunió, boda, obtenció d 'un t i t o l j a 

que no necessáriament eren dels socis, sinó també d 'amics i familiars. 

Una de les primeres idees per enfrontar-nos a l 'análisi d 'aquestes seccions va ésser 

realitzar un buidatge de les mateixes. La idea era establir quan de pobles i ciutats 

apareixien en les cróniques, i la quantitat de notícies que aportaven. Digitalitzades 

aquestes dades, podríem obtenir séries quantitatives de dades objectives útils pel nostre 

estudi. La tasca era immensa, i els resultats no eren tan rellevants pel conjunt de 

l 'análisi de la publicació. El motiu principal era el fet que moltes seccions no són més 

que un resum de premsa, amb qualcuna notícia de socis. El recompte exhaustiu, per tant, 

ens podia donar dades equívoques de la importancia de la ciutat dins el context global 

de la publicació. Un exemple clar. Palma, capital de les Illes i la seva ciutat més 

poblada, era la qué més notícies aportava a la crónica de Balears. Peró pels llistats de 
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socis coneixem que no hagué molts de Cadets establerts a la ciutat en aquesta etapa, i 

els que hi havia solien ser originaris d'altres pobles amb molta més tradició d 'emigració 

a Franca. Campanet, poble del qual si hi ha constáncia d 'una emigració important a 

Franga, no apareix sovint en les cróniques. El seu corresponsal, José Reynes, era més 

actiu aportant articles de divulgació i poesia que no própiament notícies del seu poble, 

j a que residia a Palma. Per aquest motiu varen decidir no continuar amb el buidatge 

quantitatiu sistemátic de la publicació, j a que considerarem que era una feina que retia 

poc en relació al temps i energies que es necessitaven. 

Per aquest motiu hem optat per realitzar una análisi qualitatiu de les mateixes, extraient 

les notícies més significatives i els temes més habituals, grácies a la codificació de les 

mateixes mitjangant un programa informátic, Atlas. Ti. Aquest programa, tal com hem 

explicat, no substitueix el treball de l ' investigador, peró informatitza l 'árdua feina del 

subratllat i organització de notes grácies a un sistema de codificació. Aquesta 

codificació es pot realitzar de manera automatitzada en documents de major qualitat, 

peró provat en el format disponible per 

aquesta, la feina ha estat impossible. El 

buidatge i sistematització d'aquestes 

cróniques pot donar-nos dades 

quantitatives interessants, peró pensem 

sincerament que és un treball per una 

eina informática que encara no está 

disponible, almenys en l'ámbit académic, 

desconec si en l'ámbit comercial existirá. 

En un dels temes pendents per a 

investigacions posteriors. 

Dit aixó, no podem deixar de senyalar 

que el coneixement del total de localitats 

aparegudes en les cróniques de Franga i 

Balears era interessant. Una vegada 

comprés que no era adient el buidatge 

sistemátic, j a havíem comengat la feina, 

Figura 67: Taula Cadets FrangaQ 
Regió Membres 
Alsace 8 

Aquitaine 32 

Auboncourt-Vauzelles 1 

Auvergne 11 

Basse-Normandie 3 

Bourgogne 11 

Bretagne 28 

Centre 49 

Champagne-Ardenne 16 

Franche-Comté 27 

Haute-Normandie 19 

Ile-de-France 48 

Languedoc-Roussillon 48 

Limousin 11 

Lorraine 18 

Midi-Pyrénées 71 

Nord-Pas-de-Calais 13 

Pays de la Loire 17 

Picardie 8 

Poitou-Charentes 11 

Provence-Alpes-Cóte d'Azur 35 

Rhóne-Alpes 26 
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Figura 68: Mapa Cadets a Franga 
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disposant de fitxes de treball dels anys 1954, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 

i 1972 [fig. 67], les quals es poden consultar 

en un annex. Amb les dades estretes, hem 

realitzat un mapa de situació de Cadets a les 

diferents regions [fig. 68] franceses, 

observant que en totes ells havia establerts 

socis, peró será en les regions centrals i del 

sud les que aglutinaran el major nombre 

d'ells. Ile-de-France i Centre, zona al voltant 

de París i on es centralitzen les principals vies 

de comunicació, són junt amb la regió del 

Languedoc-Roussil lon les més poblades. Peró 

curiosament, la del Midi-Pyrénées era la que presenta un major nombre de Cadets, per 

la seva situació més propera a la península i major tradició de llengua catalana, el que 

resultava més apropiat per la integració idiomática dels primers emigrants mallorquins. 

A la resta hi haurá major o menor presencia, segons les principals poblacions, j a que 

eren en aquestes on establien els seus negocis, activitat económica principal dels 

Cadets. 
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Figura 69: Gráfic % secció Croniques 
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Una altra dada objectiva que podem analitzar era l 'espai dedicat a aquesta secció 

enfront de les altres durant aquesta etapa. Hem realitzat una petita gráfica, comparant 

l 'espai de les croniques amb les altres seccions i l 'espai dedicat a publicitat, analitzant 

els números de gener dels anys d 'aquesta etapa. La següent gráfica [fig. 69]quedaria de 
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la següent forma, mostrant-nos una bona radiografía de la importancia de les cróniques 

dins el conjunt de la publicació. 

La gráfica mostra com la Crónica de Franga mai supera el 2 0 % de la publicació. Era la 

crónica més social dels Cadets residents a Franca i les seves noticies són més personals. 

Comenca a decaure la seva presencia l'any 1975, moment en el qual la situació dels 

socis francesos comenca a canviar, donant-se el canvi en la publicació que explicarem 

en la següent etapa. La Crónica de Balears també evolucionará en aquesta serie d 'anys. 

Fins als anys centrals de la década dels seixanta, era el doble que la crónica francesa. 

Pero la necessitat de notícies i l 'augment de socis balears fará que aquesta xifra 

augmentí, fins a arribar a més del cinquanta per cent de la publicació en els anys 

seixanta quatre i seixanta-cinc. Aquesta tendencia revertirá en els següents anys, donant 

pas a articles dedicats a les Illes, i sobretot a temes turístics. És lógic si pensem que hi 

haurá molts de Cadets francesos que comencaran el seu retorn en aquestes dades. I per 

aquest motiu la publicació augmentará la seva dedicació a articles d' interés i diferents 

miscel-lánies a partir de la década dels anys setanta [fig. 70]. 

Figura 70: Taula secció c r ó n i q u e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

A n y 1 Crónica franca Crónica Balears Publicitat Resta Articles 

1959 13% 38% 19% 31% 
1960 19% 31% 19% 31% 
1961 13% 45% 10% 33% 
1962 9% 44% 13% 34% 
1963 13% 56% 13% 19% 
1964 9% 63% 13% 16% 
1965 13% 63% 9% 16% 
1966 6% 38% 9% 47% | 
1967 13% 31% 6% 50% 
1968 6% 25% 6% 63% 
1969 6% 38% 9% 47% 
1970 13% 50% 9% 28% 
1971 6% 25% 6% 63% 
1972 9% 38% 6% 47% 
1973 13% 38% 6% 44% 
1974 13% 19% 6% 63% 
1975 6% 25% 6% 63% 
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L'aparició de localitats en les cróniques [fig. 71] ens pot donar una idea de la distribució 

dels Cadets a Franca, peró no a les Illes. Peró l 'análisi qualitativa i la 

firma de les mateixes, relacionat amb el llistat de socis, ens poden ajudar a conéixer 

quines són les localitats amb vertadera preséncia de Cadets. 

Figura 71: Taula firmes Croniques any 1965 
Poble Corresponsal Poble Corresponsal Poble Corresponsal 
Alaior Jotabeese Sa Pobla Sa Flavi Sineu J. Ferriol 

Alaró T. Roig Lloseta Pablor Reynes Sóller Cronista II 

Algaida J. Pou Llubí Nin-Nob Son Servera J. Pau 

Andratx Es Ropit Llucamojor S. M. Valldemossa Serrano 

Arta Katy Serra Manacor A. Puerto Vilafranca Barrancosa 

Binissalem Jaime Martí Palma Jotabeese Fornalutx Joan Estades 

Buguer L. Siquier Pollenca Corresponsal Sineu J. Ferriol 

Cala Rajada Nauta Porreres Magada Sóller Cronista II 

Campos Micaela Port Pollenca T. Tinet Son Servera J. Pau 

Capdepera Llull Sant Elm T. Salva Valldemossa Serrano 

Consell Jaimito Sant Joan J. Pons Vilafranca Barrancosa 

Deia B. Bauza Santa Maria del Camí J. Pardo 

Galilea Murey Santanyí Periico 

Eivissa Rio Deiza S'Arracó A. Salva 

Inca T. Ripoll Sa Pobla Sa Flavi 

Palma comparteix corresponsal amb Alaior, Jotabeese, el qual també publica en altres 

moments la crónica d'altres pobles. Igual que els pobles que apareix firmat amb un 

simple corresponsal, no són realment col laboradors , sinó aficionats a l 'escriptura que 

de manera altruista realitzen resums de premsa per a diferents publicacions. I amb sort, 

els contracten per a realitzar la crónica del seu poble en diaris com Última Hora o 
268 

Baleares268. Notícies de futbol, actuacions teatrals, notícies de fets dels ajuntaments, 

bodes, nombre de defuncions, l 'arribada de qualque veí que havia emigrat... són 

miscel- lánies estretes de vivéncies propies del poble, pero la majoria de les publicacions 

principals. 

Peró el vertader encant d 'aquestes cróniques són les notícies dels socis, els seus fets de 

vida. La informació que es pot extreure és molt rica. Per una banda, casaments entre els 

Entrevista amb Sebastiá Gelabert, agost 2013 
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Entrevista Catherine Savi, agost 2005 
París-Baleares, n. 107, noviembre 1963 

socis. D'aquests podriem analitzar els matrimonis realitzats a Franga entre emigrants 

mallorquins i altres emigrants. 

8.11.1. Crónica de Franca 

Escrita quasi exclusivament en francés, majoritariament apareixen notícies de crónica 

social dels Cadets residents a Franga. Naixements, bodes i defuncions són les cróniques 

més habituals, peró també un innumerable carrousel d 'anades i tornades dels socis a les 

Balears. N o volem ser molt extensos en aquest punt, el qual ens podria donar pagines i 

págines d'informació. Per aquest motiu hem realitzat una selecció de noticies que ens 

il-lustren les possibilitats d 'aquesta secció, com a font per a conéixer amb major 

profunditat la forma d'actuació d 'aquest grup d'emigrants. 

La vida social era el tema principal de les aportacions dels corresponsals a distintes 

ciutats franceses. Hem recopilat més de 300 ciutats, localitats i llogarets repartits per 

tota Franga amb notícies de Cadets. La majoria d 'aquestes petites cróniques estan 

escrites en francés, peró també trobem en castella. N o solen emprar el catala, llevat de 

petites Glosses intercalades en els seus escrits, llegides habitualment a festes i 

celebracions. 

Són molts els esdeveniments socials que es publiquen en aquestes cróniques. Els 

matrimonis són comunicats amb alegria. D 'aquests podem deduir el tipus de matrimonis 

que es realitzaven en Franga. La majoria eren entre descendent de balears i un francés, 

sobretot en el cas de les dones. Aquestes, com j a hem senyalat anteriorment, preferien 

homes francesos a mallorquins, j a que consideraven que així mantindrien un major grau 

d'independéncia, j a que els mallorquins eren més masclismes, cosa que educades en la 

llibertat i igualtat fruit de la seva educació francesa, no era del gust d ' aques t e s 2 6 9 . 

Un exemple, entre molts, fou el de la jove Madeleine Oliver, filla d 'un comerciant de la 

ciutat de Lorient, la qual es casa amb Michel Waller, tinent de la Marina Mercant 

f rancesa 2 7 0 . 
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Peró també eren habituals els casaments entre els fills Cadets i joves franceses. Un 

exemple fou el matrimoni entre Anne d 'Arbor i Pierre Mayol, fill petit de Joseph 

Mayol, majorista de fruites a la ciutat de 

Lorient, i [fig. 72]. membre destacat dels 

Cadets de la ciutat. Un altre exemple pot 

ser el de M. Antoine Ripoll-Arbona, filla 

dels propietaris de Maison de Fruits 

Arbona de Le Havre, la qual es casá amb 

Daniele Foutrel, també comerciants. 

La relació entre els Cadets i altres emigrants espanyols era comú. I per tant també els 

matrimonis. Un altre exemple podria ser el celebrat entre Francisco Gamundi, fill de 

comerciant mallorqui, i Joseta Garcia, d 'origen peninsular. Aquesta havia afrancesat el 
271 

seu nom. La boda se celebrá en el Solar Espanyol de Bordeus . També hi ha 

matrimonis entre Cadets d 'origen balear, com el celebrat entre Benito Ripoll Arbona i 
2 7 2 

Maria Oliver Codina, aquest celebrat a Sóller , els quals es varen coneixer en una 

reunió a la seva ciutat. 

Figura 72: Casament Anne d'Arbor i Pierre 

També apareixen els compromisos, com el celebrat entre la jove Cadet Mll. Marie-José 

Bonnin, i M. Pierre Felicelli, estudiant de Medicina, descendent d 'una familia corsa, tal 

com senyala l 'article. Era filla de José Bonnin, mestre pastisser de la ciutat de 
2 7 3 

Limoges . Curiosament, les bodes comencen a disminuir a partir de l 'any 1964 a 

territori frances, fent-set més habituals les comunions, com la celebrada per la nina 

Catalina Estave, filla del corresponsal D. Pedro Estave, comerciant de la ciutat de 
274 

Brest . Altres notícies molt celebrades són els naixements a terres franceses. Hi ha 

també molt d 'exemples. El de Marie-Thérese Beltran, filla de comerciants sollerics a 
275' 276' 

P a r í s 2 ' 5 ' la fula dels senyors Guasp, Marie-France a B o r d e a u x 2 7 6 ' Juan, fill de Sebastian 
2 7 7 ' 

Mir i Jossette Ferrá, comerciants de Po i t i e r s 2 7 7 ' Alain Pastor i la seva dona varen rebre 
2 7 1 París-Baleares, n. 64, octubre 1959 
2 7 2 Paris-Baleares, n. 161, octubre 1968 
2 7 3 París-Baleares, n. 95, octubre 1962 
2 7 4 París-Baleares, n. 150, octubre 1967 
2 7 5 París-Baleares, n. 76, noviembre 1960 
2 7 6 París-Baleares, n. 146, maig 1967 
2 7 7 París-Baleares, n. 76, novembre 1960 
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Molt sentides eren les pérdues per als Cadets. Són molt nombroses les mostres de 

condol per la pérdua dels éssers estimats per a ells. La majoria eren breus ressenyes: 

C'est avec tristesse que nous avons accompagné a sa derniére notre 

compatriote M. Antoine Rosselló décédé a l'age de 79 ans. Venu en 

France trés jeune il avait réussi a se creer une place au soleil, par son 

ravail, son honnéteté et sa compétence professionnelle 2 7 9. 

Peró també hi ha moltes altres en les quals es redacta una petita biografia del mort, amb 

fotografía inclosa. Hem trobat més de cinquanta noticies com l 'exemple, la majoria amb 

fotografíes. José Bover va néixer a s 'Arracó, peró emigrá a Franga, instal-lant un negoci 

a Nantes. Va viure els bombardeigs de la II Guerra Mundial, ajudant a molts dels seus 

veins, aconseguint una gran estima per aixó. Després es trasllada a Brest, on obrí el seu 

negoci La Bérthelotiré. La seva malaltia el va conduir a retornar a s 'Arracó, on mori a 
280 

l 'edat de 61 anys [fig. 73]. Molta informació proporciona aquesta biografía. Emigra 

abans de la década dels anys quaranta, sobreviviu a la Guerra Mundial, obrí negoci en 

diferents ciutats i retorna al seu poble per morir amb els seus. 

Un altre exemple fou el de Jean Vives, originari de Deia. Gerent durant molt d 'anys de 

Etablissement Jean Mayol, dedicat a la venda a l 'engrós de fruites i llegums, era molt 

estimat, la qual cosa es demostra per l 'assisténcia d 'una gran representació del sindicat 

del sector. Arribá a Franga l 'any 1920, coneixent el negoci amb J. Arbona. Va regressar 
281 

al seu poble per casar-se, instal-lant posteriorment un negoci propi a Rennes . A l 'any 

1975 es publicá la biografia de José Coll Deyá, mort a l 'edat de 76 anys. Explica que va 

emigrar de molt petit, resident a Franga prop de 40 anys. Obrí un Restaurant, Le 

París-Baleares, n. 217, gener 1974 
París-Baleares, n. 160, setembre 1968 
París-Baleares, n. 67, gener 1960 
París-Baleares, n. 67, marg 1960 

278 

al seu primer fill José Pastor ... Són molt més els exemples, peró curiosament, a les 

nines les anomenaven amb nom francesos, peró als nins amb noms mallorquins, en la 

majoria dels casos. 
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Restaurant del Tulipes, a Lyon. En els anys seixanta va vendre el seu negoci i s'establí a 

282 

la seva illa estimada, obrint l'Hostal de Ca'n Quet a Deia, el seu poble . 

En totes tres biografies podem observar un patró, extrapolable a tant d'altres Cadets, els 

quals varen emigrar a França, obriren negocis pròspers i es varen retirar a les seves 

poblacions d'orígens. Alguns per passar els darrers anys de la seva vida, altres per obrir 

negocis, aprofitant les bones perspectives que el turisme als anys seixanta obria a les 

Illes. 

Figura 74: Crònica 

• Se marcho para Mallorca con el 
d r establecerse allí nues t ro slmpatico 
amigo J u a n Bover. HasLu ahora se 
habia hecho cargo de corresponsal del 
« París-Baleares» para la reglún del 
Centro j* Bourgps. 

Para cl, va aqueste Glose ": 

El fet del retorn d'aquests emigrants no ha estat 

estudiat fins ara. Aquesta publicació era una gran 

font per a conèixer com a molts de Cadets 

s'instal·laren a les Illes de nou. Ja sigui per 

jubilar-se i gaudir dels darrers anys [fig. 74], 

gràcies a /l'esforç de tota una vida. Altres tornaren 

per obrir establiment relacionats amb el turisme 

[fig. 75], aprofitant el bon moment econòmic que 

s'obria a les Illes. Hi ha molts d'exemples, com el 
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mostrat al costat Juan Bover , o el de Mathias 

Ferra 2 8 4 [ f ig . 76]. 

Figura 76: Crònica 
NANTES 

• Venant dc S'Arracó par avion via 
Par.s. noug avona ](> plaisir de saluer 
M. Matias Calafell (Cibrc'J et son 
epousc Dcfia Juana Juan (des Pont). 
• Nous avons eu lr plaisir dr revoir 
parmi nous M. Gabriel Moll qui rc-
v r:t d'asslstcr au managr dr sa 
p.'titf-flllc Margucrilr Rosselló avec 
M. laimc Ribot. Li's Jeuneí n w l e s ont 
i l ics ip ig . ie M Moll Jusqu'à Nantes 
ct ccntinuerent leur voyage de noee 
r'i c.rrction dr Paris rt rPtt* tots 
ncccmpign.'s de M. Gabriel Moll fils et 
ú: se i epous Margueritr Enscrtat. 
Nous leur souhaitcns un agreablc 
voyage ut beaucoup de bonheur aux 
Jeunrs mariés, 

• Aprr j un eourt Si'jour à SArraco. 
rotre ami Anto.ilo Alemany est dc 
pouveau parnil nous. 

A la crònica de 

Figura 75: Crònica 
ANGERS 

" A notre c+ier ami M. Mathias Fe
ra qui est parli passer une longue 
leriode a Majorque, nous lui soul·iai. 
ons bonne Santé, et bien de la jole 
lans son dnmaine "Es BroU" de San 
Telmo. 

Le Havre apareix la notícia de l'arribada a Sóller de 

Madame Veuve Barthélemy Valles, la qual aprofitarà 

els seus estudis d'esteticien per obrir un local al poble 

i, el seu fill, ocupar una plaça a un banc 285 

Una de les curiositats d 'aquestes cròniques, molt 

abundants en tota la seva trajectòria, són les 

d'arribades i tornades dels Cadets francesos, els quals 

passaven llargues temporades a les Illes. Aquestes anades i tornades despisten a l 'hora 

París-Baleare, n. 231, octubre de 1975 
1 París-Baleares, n. 104, juliol-agost 1963 
París-Baleares, n. 143, febrero 1967 
París-Baleares, n. 217, gener 1974 
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8.11.2. Crónica de Balears 

A diferencia de cas francés, en el qual tan sols publiquen cróniques el corresponsal de la 

regió, el qual s 'encarrega de centralitzar totes les notícies, al cas de les Balears trobem 

dos tipus de cróniques ben diferents. Per una banda nos trobem una miscel-lánia de 

notícies diverses, organitzada per pobles i ciutats de les Illes. Ja hem vist en una gráfica 

anterior que aquesta secció era la que major espai posseia dins la publicació. Era lógic. 

L 'arr ibada de notícies de les Illes a Franca era complicada. Les subscripcions a Diaris 

de les Illes no era habitual, i bastants costos rebre la premsa diaria. N o hi havia molts. A 

més, en aquestes publicacions diáries no hi havia les notícies més properes i locals 

demandades pels Cadets francesos. Una de les notícies més repetides eren referents a les 

festes populars i religioses, fet any rere any als pobles, tan enyorades pels emigrants i 

que no solien obtenir espai en la premsa a l 'ús. Així el co l laborador escrivia cróniques 

d'aquestes festes. Hi ha molts d 'exemples, com la celebració de les festes del patró 
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d'Algaida, celebrades amb foguerons i menjars tradicionals . També la consecució 

d 'obres per part dels ajuntaments, millores en les infraestructures, com la del tram de 
2 8 8 

carretera de Binissalem l 'any 1965 . Una miscel-lánia de petites novetats de l'estimat 

poble d'origen, difícil d 'aconseguir d 'un altre mitjá. La majoria de pobles, a excepció 

dels que disposaven corresponsal propi per vincular-se majorment amb el procés 

migratori i els Cadets, solien mostrar aquest tipus de notícies. 

Palma será un poc diferent. Era la que presentava major nombre de notícies, peró eren 

més generals. Solien mostrar els fets més importants ocorreguts en el mes anterior a les 

Illes, la majoria centrats a la capital. Així donen notícia del viatge privat del Papa a 
289 290 

Palma , la proclamació de miss Baleares , o també notícies de política local, com 

París-Baleares, n. 80, maig 1961 
París-Baleares, n. 126, juliol-agost 1965 
París-Baleares, n. 143, febrer 1967 
París-Baleares, n. 192, Juliol agost 1971 

d'establir quins eren els viatges per temes familiars, temes económics o retorns 

encoberts. Són les noticies més habituáis, les quals eren confirmades en molt de casos 

en els mesos següents en les cróniques dels pobles de rebuda. Mostrem alguns 
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exemples, peró hi ha moltíssimes més dins les pagines de la publicació . 



Capítol 8. Els anys centrals 361 

Hi ha espai també per anomenar els naixements i defuncions de les localitats, però no 

necessàriament són o estan relacionats amb els Cadets, a diferència del que succeïa a les 

Cròniques de França. Encara així, no tot són notícies allunyades de la mateixa essència 

de l 'associació. Com a exemple, a la secció de Palma, la notícia de l 'apertura 

d'establiments d 'emigrants francesos a Palma, com el cas de l 'apertura de la pastisseria 

"París-Palma" , oberta pels amics i Cadets Srs. S in tes 2 9 4 . 

La composició d 'aquestes notícies, organitzades per pobles i ciutats de les Illes, és una 

vertadera miscel·lània. Aquest és un gènere literari caracteritzat per la barreja d'escrits 

de diferents gèneres que poden tenir en comú la intenció, el tema, un període o l'autor. 

El terme s'ha fet extensiu a les recopilacions, de diferents formats i tipologies. El terme 

miscel·lània, conjunt d'articles diversos, ha estat molt treballat a la literatura. També a 

les publicacions d 'origen científic, donant cabuda a diversitat de temàtiques dins un 

mateix volum, donant amb aquest concepte una sort de coherència dins la seva 

diversitat. La necessitat de transmetre notícies d'interès local, sense molt d 'ordre ni 

concert, tan sols lligades al fet del gust per la informació, és habitual a les illes, i molt 

característic de la publicació París-Baleares. A part de l ' amalgama de notícies presents 

en aquesta crònica de Balears, també apareixen altres articles de format paregut, amb 

notícies diverses de temàtica més o menys comú. Aquestes seccions, de durada diversa, 
2 9 5 

apareixen sovint. Exemples són el Revoltillo Estival , de Miguel F. Gaudin; Notíciario 
2 9 6 2 9 7 2 9 8 

Insular , de A. Vidal Isern; Le Savez-Vous , Echos sin malecia de Donald. . . . El 

París-Baleares, n. 137, juliol agost 1966 
París-Baleares, n. 195, novembre 1971 
París-Baleares, n. 81, juny 1961 
París-Baleares, n. 107, novembre 1963 
París-Baleares, n. 101, abril 1963 
París-Baleares, n. 106, octubre 1963 
París-Baleares, n. 169, juny 1969 

Entre els anys 1963 i 1968, com a París-Baleares, n.126, juliol-agost 1965 
Entre els anys 1971-1975, com a París-Baleares, n. 230, setembre 1975 

2 9 1 

l 'elecció de procuradors a Cortes291. Però la gran majoria estan relacionades amb 
2 9 2 2 9 3 

notícies de turisme, com dades sobre passatgers mar í t ims 2 9 2 , a e r i s 2 9 3 , augment del 

nombre de turistes per nacionalitats... Hi ha cents i cents de petites notícies elaborades 

per aquests col·laboradors, algunes com he dit tretes de la premsa diària i d'altres 

escrites com a crònica del seu poble. 
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gust per recollir notícies, relacionades amb temes turístics i d'interés general era una 

constant en la publicació, tal com reflecteix el fet que la Crónica de Balears sia una 

gran miscel-lánia, feta per informar els socis francesos. 

L 'any en el qual apareixen més localitats a la secció de Balears ha estat 1958, amb un 

total de seixanta-vuit. Peró no totes són escrites per col-laboradors, tal com j a hem 

explicat anteriorment. És difícil quantificar quantes vegades les cróniques d 'un poble 

han estat escrites com una simple miscel-lánia de notícies i quantes vegades apareix la 

má d 'un soci que ha enviat una crónica personal, per una ocasió en particular. N o 

podem deixar d'afirmar que una análisi acurat i sistemátic d 'aquestes cróniques 

aportaria dades molt significatives sobre l 'emigració i el retorn dels balears a Franca en 

la segona década del segle XX. Peró igualment incompleta, sent necessari la seva 

correlació amb dades de passatgers d'altres fonts, a més de la incorporació a l 'estudi 

d'altres dades estretes de revistes i publicacions de temática similar que s'editaven a 

l'illa. L'objectiu del nostre treball no és aquest. 

Canvis de col-laboradors, aparició i desaparició de pobles a les cróniques, inclusió de 

notícies d 'actes familiars a les mateixes, aparició de fotografíes d'aquests 

esdeveniments. . . Són els socis els que modificaran aquesta secció en la majoria dels 

casos. Un exemple són les illes menors. N o apareixen notícies personals, j a que no hi ha 

Cadets a les mateixes, peró si a Franca dels originaris d 'aquestes. Per aquest motiu 

s 'incorporen notícies d 'aquests a les cróniques. El mateix succeeix a la crónica de 

Palma, en la qual apareixen notícies personals, peró la gran majoria són d'interés 

general. Hi ha dos municipis que destaquen per les seves cróniques, les quals sempre 

apareixen notícies personals, una vertadera crónica social dels seus pobles. Són, com no 

podia ser d 'una altra manera, Sóller i Andratx. Campanet, Algaida, Llubí, Galilea. . . són 

altres els pobles que mantenen la relació amb la publicació, peró molt més llunyana 

emocionalment i amb molt menys espai dins les cróniques. 

Com hem dit, Sóller i Andratx són els municipis que ocupen un major espai dins les 

cróniques, apareixen sempre notícies dels seus pobles i llogarets, a diferéncia dels altres 

municipis molt més irregulars. Sóller i Fornalutx mantenen una important presencia al 

llarg d 'aquesta etapa. Joan Estades, co l laborador habitual de la publicació, 

s 'encarregará de les cróniques d 'aquests pobles, a més d'altres aportacions, les quals 
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París-Baleares, n. 174, desembre 1969 
París-Baleares, n. 176, febrer 1970 
A partir del París-Baleares, n. 100, marg 1963 

analitzarem posteriorment. Són habituals les notícies locals, peró també la sistematica 

aparició dels viatges d 'anada i tornada dels Cadets francesos, els quals aprofitaven les 

seves vacances per passar llargues estances als seus pobles d'origen. Naixements, 

bodes, defuncions, retorns, viatges. . . són l 'esséncia de la crónica. Peró curiosament, si 

al principi de l 'etapa trobem que hi ha molts d'articles divulgatius sobre la seva vall, al 

final de l 'etapa les seves aportacions es limiten a les cróniques de Sóller i Fornalutx. 

Peró a principis de la década dels anys setanta, aquesta concreta minva, fins a 

desaparéixer en alguns dels números finals de l 'etapa. Tot el contrari del que succeeix 

amb els pobles i llogarets del municipi d 'Andratx. 

S'Arracó primer, després Andratx, s ' incorporen en el número de maig de 1954. Peró el 

seu paper será fonamental en el seu desenvolupament, tal com s'observa en aquesta 

etapa. Les seves cróniques socials, dividides en Andratx, s 'Arracó, Sant Elm i Port 

d 'Andratx, aniran agafant espai dins la Crónica de Balears. Tant d'espai que al final de 

l 'etapa j a era quasi el 50% de la mateixa, si excloem Palma. Les seves cróniques, amb 

noticies municipals i d'esport, plenes de sentiments, recordatoris, anécdotes. en la 

seva lectura una persona que no es del seu cercle es perd, no termina d'entendre els 

dobles sentits o les bromes que es fan entre ells. Hi havia tradició periodística al 

municipi. Molts dels Cadets col-laboradors havien escrit en La Voz de s'Arracó o en 

l'Andratx. La desaparició de VAndratx a finals de la década dels anys seixanta pareix 

una revulsió en els Cadets del municipi, els quals encara escriuen i aporten molt més 

que abans. Si a principi de l 'etapa será el poble de Sóller el més actiu, al final sera 

andritxols i arraconers els que omplen les pagines de la publicació, acaparant molt més 

espai, fora de les limitacions que suposava la Crónica de Baleares. Arribades dels amics 

francesos, viatges dels familiars a Franga, necrológiques, banquets de noces, resultats de 

petanca, noticies locals. noticies amables i properes als Cadets, amb una intensitat 

emocional que no es perd al llarg de l 'etapa, a diferéncia d'altres pobles. Ronda de 

notícies andritxoles299, de Gabriel Tomás; Cosas y otras d'Andratx300, de Talvio; 

Cronicón Andritxol301... són algunes de les seccions sobre noticies diverses que 

apareixen relacionades amb el poble d 'Andratx. I com no podia ser menys, també 
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A partir del París-Baleares n. 139, octubre 1966 
París-Baleares, n. 149, setembre 1967 
París-Baleares, n. 90, abril 1962 
Biblioteca Nacional de Franga, (n.f), recuperat el 27 de marc de 2014, a http://catalogue.bnf.fr 

s 'Arracó s'afegirá aquesta moda: Actualitat arraconense 3 0 2 , Memóries d 'un 
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arraconense ... El municipi d 'Andratx omplirá la nómina de corresponsals i 

col-laboradors, capgirant la línia de la publicació, tal com analitzarem en la següent 

etapa. 

8.12. La influencia de la nova Llei de Premsa de 1966 

La publicació, probablement per motius económics, deixá d ' imprimir-se a l ' impremta 

Dhivers de Cahors. L 'any 1965 es trasllada a Palma, a la impremta Politécnica, al carrer 

Troncoso. El propietari de la impremta Dhivers havia mort l'any 1 9 6 2 3 0 4 . Es publica un 

compromís de continuació amb la vídua i el fill, peró els alts costs dels enviaments 

internacionals, la preséncia més gran de Cadets a Mallorca i una impressió més 

económica, foren les causes més probables pel canvi de lloc d ' impressió de la 

publicació. Curiosament, a finals de 1964, Matias Mut, antic membre de l 'equip directiu 

i director de l 'Oficina de Turisme a París, havia estat traslladat a Palma com adjunt amb 

Ministeri de Turisme. 

L ' any 1965 apareixen els quatre primers números sense especificar el lloc d' impressió, 

peró en el de maig j a surt el logotip de la impremta Politécnica, la qual s 'encarregará de 

la seva impressió fins al final de la publicació. Hi haura tan bona relació que el seu 

propietari sera nomenat de la mateixa al llarg d 'uns anys, formalisme necessari pels 

canvis legislatius que es varen produir arran de la coneguda llei Fraga de 1966. 

La impressió de la publicació a territori francés obligava al dipósit d 'un exemplar a la 

Biblioteca Nacional, situada a París. Un decret de l 'any 1537, encara en vigor, exigeix 

que la Biblioteca Nacional de Franga guardi un exemplar de totes les obres publicades a 

Franga. El fet de traslladar la impressió a Espanya no comporta la fi de l 'enviament de 

la publicació a la Biblioteca Nacional de Franga, la qual disposa de tota la col-lecció 
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comple ta 3 0 5 , l 'única sencera original fins al moment coneguda. Inicialment creat com 

una figura de control bibliografic nacional, el dipósit legal ha passat a configurar-se en 

els estats democrátics com un servei public gratuit d 'accés al ciutadá, a més de 

http://catalogue.bnf.fr
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convertir-se en una de les millors eines per a la protecció del patrimoni material dels 

estats. 

A partir de maig de 1965 apareix el Dipósit Legal espanyol a la publicació, a més del 

nou lloc d' impressió. Aquest era PM. 955 - 1965, obligatori en la publicació des de 

llavors, com també s a la resta de publicacions fetes al territori espanyol. L 'obl igació a 

territori espanyol de dipósitar una cópia es remunta l'any 1716, j a en els regnat dels 

Austries aparegueren directrius amb l 'obligació, per part dels impressors, d 'entregar un 

exemplar de tot el que s ' imprimís. L 'any 1938 s 'amplia aquesta obligació a totes les 

reproduccions fotográfiques, obres cinematográfiques i sonores. Un nou decret de juliol 

de 1 9 5 5 3 0 6 modificará la reglamentació envers les obres. Peró será la reorganització 

completa i efectiva del Dipósit legal que es realitza mitjancant el Reglament del Servei 

de Dipósit Legal, aprovat per Decret de 23 de desembre de l 'any 1957 (BOE n. 17, de 

20 de gener de 1958). Aquest, un dels més moderns del moment, continuará vigent fins 
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juliol de 2011 . La denominació Depósit Legal i el moment históric en el qual es va 

organitzar de manera efectiva, l 'any 1958, va provocar ser percebut com un instrument 

de control de les publicacions, fins i tot relacionat amb la censura. Lluny d'aixó, el 

Depósit legal es convertí en un instrument essencial per a formar col-leccions publiques 

sistemátiques, eina fonamental per a la seva conservació. Aquesta legislació, de carácter 

menor peró moderna, s 'ha d'inscriure dins els 

primers passos de la dictadura per aconseguir un 

major reconeixement a l 'exterior. Recordem que la 

sol- licitud del govern espanyol al consell de la CEE 

[fig. 77] es presenta el 9 de febrer de 1962, amb 
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bona acollida a l 'ámbit económic. Mai el régim 

franquista aconseguirá l 'entrada a la CEE, peró si acords comercials preferencials (juny 

1970) i de protocol (1973). 

Figura 77: Crónica CEE 
• Abunda el trabajo en nuestras 
fábricas y talleres. La petición de 
ingreso de Espina en el Mercado 
Común Europeo ha sido muy bien 
acogida por fabricantes y obreros. 
Actualmente se exporta mucho calzado 
a SE. UU. y a Suecia, con mucha 
aceptación en ambos mercados. 

3 0 6 Legislación Histórica, (n.f). Recuperat el 27 de marc de 2014, a 
http://www.bne.es/opencms/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/LegislacionHistorica/docs/DL_ 
1958.pdf 

3 0 7 BOE 30/07/2011. Recuperat el 27 de marc de 2014, a 
littp://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf 
3 0 8 París-Baleares, n. 89, marc 1962 

http://www.bne.es/opencms/es/Colecciones/Adquisiciones/DepositoLegal/LegislacionHistorica/docs/DL_
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf
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Per aconseguir aquests acords, el govern franquista ha necessitat projectar cap a 

l 'exterior una imatge de pais més "civilitzada", peró sense intenció de perdre el seu 

control intern. Una de les lleis que més s'ajusten a aquest nou ideari i afecten el nostre 

objecte d'estudi será l 'anomenada llei Fraga de 1966. 

Per als mitjans de comunicació, premsa principalment i radio, aquesta moderació arriba 

de la má del llavors ministre d' informació i Turisme (en 1999 president de la Xunta de 

Galicia), Manuel Fraga i Iribarne, qui defensa davant el Ple de les Corts el text d 'una 

nova Llei de Premsa i Impremta (coneguda com a 'Llei Fraga') que haura de substituir a 

l'obsoleta llei de 1938. El que pretenia aquesta llei era crear un marc jurídic intermedi 

entre la restrictiva llei de Ramon Serrano Suñer i les llibertats dels paisos democratics 

del nostre entorn. La Llei Fraga va permetre una major llibertat de moviment d ' idees de 

la qual alguns mitjans es van valer per mostrar una actitud obertament més crítica amb 

el régim. 

La nova Llei de Premsa aprovada l 'any 1966, introdueix canvis prometedors pel que fa 

a la llei de 1938, j a que, almenys sobre el paper, se suprimeixen tres dels principals 

obstacles en el camí cap a la plena llibertat de premsa: llibertat per a designar al director 

del periódic, supressió de la censura prévia i possibilitat de participar en empreses 

informatives. Sota la Llei de Premsa 1938, redactada en plena guerra civil, els directors 

dels periódics només podien ser triats pel govern, entre persones afins al régim i amb la 

fi evident d 'exercir un control sobre els continguts i mitjans periodistics. Amb la Llei 

Fraga desapareixen la designació del director pel govern i la "censura prévia" que, fins a 

1966, obligava a passar pel tamís ideológic de les autoritats tots els textos abans de ser 

publicats. 

Aquesta "llibertat" editorial xocava amb la realitat que es vivia dins les fronteres 

espanyoles. Fins als primers anys de la década dels seixanta, la dictadura franquista 

exercia un control absolut sobre els mitjans de comunicació. Així els diaris publicats a 

principis dels anys 60 estaven plens de victóries futbolístiques madridistes, el turisme, 

"Spain is diferent" o "el miracle económic espanyol", frases encunyades pel régim, amb 

la clara intenció d'espargir la seva propaganda politica. Un llenguatge que cercava per 

una banda engrandir els assoliments económics del sistema i, per una altra, tractava 
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d'evitar la "contaminació" cultural i política que, sens dubte, hauria de portar l ' incipient 

turisme i els emigrants espanyols en l 'estranger. 

Poc o gens es publica a Espanya sobre els veritables motius que provoquen l 'áillament 

polític internacional de l 'Espanya franquista (a tot estirar, s ' a l lude ix a ells com 

"conjures internacionals") o sobre les penúries dels milions d 'emigrants sobre les 

esquenes dels quals recau gran part dels mérits económics que afavoriran el posterior 

enlairament económic. Era el silenci d 'una premsa emmordassada, des de 1938, per una 

llei que la relega a jugar un paper de mer instrument de difusió ideológica. París-

Baleares no sofreix aquesta pressió, j a que s'editava fora del país. Peró la prioritat era 

servir de nexe entre els socis, de tendéncia política diversa. Per aixó era apolítica, sense 

notícies que poguéssim molestar cap dels seus socis. Aquest era el motiu principal pel 

qual hi havia certes tensions internes, peró que a la vegada afavoria la seva lliure 

circulació per territori espanyol. 

A partir de l 'any 1962 se succeeixen una serie de fets que contribuiran a canviar el 

panorama. El govern espanyol demana iniciar negociacions amb la Comunitat 

Economica Europea. L 'oposic ió política antifranquista (liderada pel PCE) es reuneix en 

l 'estranger. L'assassinat del comunista Grimau en 1963 provoca airades protestes 

internacionals. En suma, els excessos de la dictadura es fan públics i, si bé aquests 

esdeveniments no afebleixen a l 'excés al regim, els dirigents senten cada vegada de 

manera més palpable la necessitat de moderar les formes, de projectar a l 'exterior una 

imatge del país més "civilitzada". 

En el seu articulat s 'afirmava que: 

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de información, 
reconocidos en el articulo primero, no tendran más limitacions que las 
impuestas por las leyes. Son limitacions: el respecto a la verdad y a la 
moral; el acatamiento de la Ley de Principios del Movimiento 
Nacional y otras leyes fundamentales; las exigéncies de la defensa 
nacional, de la Seguridad del Estado y del mantenimiento del orden 
público interior y la paz exterior; el debido respeto a las Instituciones 
y a las persones en la crítica de la acción política y administiva, la 
independéncia de los Tribunales y la salvaguarda de la intimidad y el 
honor personal y familiar. 
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• L 'empresa periodística passava del domini de l ' interés nacional al domini de la 

iniciativa privada. 

• S ' anu l l aven les consignes i la censura previa com a procediment normal, 

reservades a partir d 'ara només a casos d 'emergéncia nacional o guerra. 

• Imposava el dipósit previ de publicacions. 

• Establia el concepte d' informació d'interés general per la qual cosa el govern 

podia obligar qualsevol publicació a inserir gratuitament notes provinents de la 

Direcció General de Premsa. 

• Contemplava el segrest administratiu de publicacions. 

• Preveia sancions per a qui escrivís o publiques qualsevol cosa que es consideres 

contrária als principis fonamentals del Moviment i l 'ordenament jurídic general 

del franquisme. 

• Permetia als professionals de la comunicació recorrer les possibles sancions 

administratives a través d 'un procediment contenciós-administratiu. 

El que pretenia aquesta llei era crear un marc jurídic intermedi entre la restrictiva llei de 

Ramon Serrano Suñer i les llibertats dels paisos democrátics del nostre entorn. La 

coneguda com a Llei Fraga va permetre una major llibertat de moviment d ' idees de la 

qual alguns mitjans es van valer per mostrar una actitud obertament més crítica amb el 

régim. La distribució al territori espanyol de la publicació París-Baleares no havia estat 

problemática, ja que no era considerada premsa, sinó simple butlletí de socis d 'una 

associació estrangera. Grácies als seus estatuts, en els quals les mencionava la seva no 

implicació política, la situava sota les directrius de l 'anterior esmentada llei de 1938 i 

posteriors. 

Peró el seu trasllat a la impremta de Palma la sotmetrá al nou marc jurídic de la premsa 

espanyola. Per aquest motiu, la nova llei de premsa, la 14/1966 de 18 de marc, li 

afectará a l ' igual que les seves complementarles com l 'Estatut de la Publicitat d '11 de 

juny de 1964, l 'Estatut de Publicacions Infantils i Juvenils de 19 de gener de 1967 i 

l 'Estatut de la professió periodística, entre altres textos normatius. Fins aquell moment 

no havia estat afectada per la restrictiva legislació espanyola. Com no tenia consideració 

de premsa, sinó un simple butlletí de socis d 'una associació estrangera, era ben tolerada. 

Els principals canvis d 'aquesta llei pel que fa a l 'anterior es poden resumir en: 
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També ajudava la seva actitud apolítica. Per aconseguir el beneplácit i la complicitat de 

les autoritat franquistes, l 'associació havia creat la figura de Delegat General per a 

Balears, cárrec ocupat per Juan Bonnin Serra. S'encarregá, entre altres qüestions, de 

intervenir davant l 'administració, sobretot davant del Ministeri d 'Informació i Treball 

Era conegut dins l 'associació pel seu bon fer com a relacions públiques. Peró també pels 

seus principis, i les seves defenses del que es pot i no pot publicar. En un article, en to 

humoristic, es relata com negá la publicació d 'unes f o t o s 3 0 9 . La seva figura es dibuixa 

com la d 'un censor amable, peró vehement, sempre intentant problemes a l 'hora de 

treure els números al carrer. Aquesta tasca es va complir, evitant desacords amb les 

autoritats competents. I com j a hem explicat, l 'amistat amb un alt funcionari com 

Matias Mut també ajudava. Pero segons una entrevista amb Joan Estades B i s b a l 3 1 0 , un 

dels col-laboradors més prolifics de la publicació, després de l 'aprovació de la llei 

Fraga, la publicació va tenir un intent de segrest per un article seu escrit en catalá. 

La llei també obligava a publicar anualment, en el darrer número anual, els cárrecs 

Figura 78: Situació económica 
París-Baleares 
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directius de les publicacions, fet que es reflectirá a la 

publicació des de l 'any 1967. També obligava a 

especificar la finan?ament de la mateixa [fig. 78]. En el 

primer anunci, datat de desembre de 1967, no apareix 

aquesta situació economica. Per aquest motiu són 
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obligats a publicar-la dos mesos més t a r d J 1 1 . Ob servem 

en aquestes dades que la situació financera fou realment 

problemática. La publicació es financava en un 8 0 % de 

subscripció i la resta per publicitat. Pero les despeses 

superen en quatre mil pessetes els ingressos, fet que 

contínuament es denunciava en la publicació, tal com j a 

hem exposat anteriorment. El fet de rebre ingressos de 

publicitat no degué beneficar a l 'associació, ja que en 

els següents anuncis, s 'explica la situació financera amb 

un breu: "Todos los gastos de la edición de PARIS 

París-Baleares, n. 196, desembre 1971. 
1 Entrevista a Joan Estades, Agost 2005 
París-Baleares, n. 154, febrer 1968 311 
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8.13. Els directors de la publicació 

Altre de les qüestions que imposava la llei fraga era tenir com a director un periodista. 
3 1 3 

Així la publicació disposará des de l 'abril de 1966 . El primer director será D. Gaspar 

Sabater Serra, el qual continuará fins a l 'octubre de l 'any 1 9 7 2 3 1 4 , quan será substitui't 

per D. Miquel Ferrer Sureda, propietari de la impremta Troncoso, d 'edicions Cort... 

D. Gaspar Sabater va néixer a Palma de Mallorca en el mes de setembre de 1914, 

recentment iniciada la I Guerra Mundial. Cursá els seus estudis als col-legis de San 

Cayetano i La Salle de la capital mallorquina. Posteriorment cursá estudis de Magisteri 

a la seva ciutat natal i de Periodisme a Madrid, ciutat en la qual residí durant un temps, 

compartint estudis amb Camilo José Cela i Miguel Delibes, entre d'altres. Els anys 

trenta formá part del Grup Literari i Pictóric Azul . En l'exercici de la seva funció docent 

París-Baleares, n. 163, desembre 1968 
Paris-Baleares n. 134, abril 1966 
París-Baleares n. 206, novembre 1972 
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BALEARES se cubren de la cuota de los socios de "Les Cadets de Majorque.'" La 

publicitat era majoritáriament d' establiments dels socis, dels quals j a hem senyalat 

anteriorment que no sempre cumplien amb les seves quotes i per aixó anirá 

desapareguent molt al llarg d 'aquests anys. 

La llei Fraga comporta pocs canvis dins la publicació, sent el més evident l 'aparició, de 

la figura del director, del que pensem tingué un paper limitat. La publicació sempre 

havia elegit una posició neutral respecte als temes polítics, tal com hem argumentat 

anteriorment. Hi ha bona relació amb les autoritats franquistes, grácies al bon treball del 

delegat balear, Joan Bonnin. I també amb les autoritats franquistes a Francesa, les quals 

assisteixen regularment als banquets celebrats pels Cadets en aquest territori. També hi 

ha una relació estreta amb les autoritats franceses a les Balears. 

La llei Fraga afecta en dos aspectes més a la publicació. Un era en l'ús de la llengua 

catalana, tema que tractarem en un altre punt. L'altre, en les col-laboracions de Joan 

Antonio Estades Bisbal en la seva secció Fornalutx, dins la Crónica de Baleares, en els 

anys 1965 i 1966. 
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Gaspar Sabater, (n.f.). Recuperat el 20 de juny de 2013, a 
http://elpais.com/diario/1987/02/23/agenda/541033201_850215.html 
3 1 6 Mulet Trobat, B. (1999). Societat i educació :Una interpretació sociològica bartomeu mulet trobat. 
Palma: Universitat de les Illes Balears. 
3 1 7 París-Baleares, n. 203, juliol-agost 1972 

a Mallorca, fou represaliat durant la Guerra Civil i condemnat a la suspensió d'ocupació 

i sou i a la deportació a Maià de Montcal, un poble de la província de Girona. En 1935 

fundà la revista d'art Ideas Estéticas. L'any 1944 fou un dels impulsors de la revista 

falangista Honda. Començà la seva feina periodística a l 'edat de 17 anys, en el diari 
3 1 5 

Ultima Hora.315 

Ideològicament estava en la mateixa línia ideològica que personatges de l'època com 

Pere Deyà, Francesc Fiol Juan, Gaspar Sabater Serra, Josep Rosselló Ordinas, Melcion 

Rosselló Simonet o els germans Villalonga; els quals donaven total suport al règim 

franquista, amb una clara tendència anticatalanista. . . 3 1 6 Ocupa el càrrec de Cap dels 

Serveis de premsa de la Diputació Provincial de Balears durant la dictadura. A més 

col·laborà assíduament com a articulista en nombrosos periòdics, tant d'àmbit local com 

nacional, entre els que podem citar-ne Destino, El Día, La Almudaina, Ultima Hora i 

Diario de Mallorca. També fundà i/o dirigí diverses publicacions com: Revista Balear, 

317 
Cort, Vida Municipal, Ciudad, Paris-Baleares i Dijous. 

Com a escriptor, fou autor d'una nombrosa obra, fonamentalment de temàtica 

mallorquina i balear, si bé va desenvolupar també assajos més generals en matèria 

pedagògica, historiogràfica i de crítica literària i d'art. L'esmentada trajectòria s'inicià 

l'any 1936 amb la publicació del llibre Ensayos de Crítica Literaria. Publica l'any 1972 

La Pintura Contemporanea en Mallorca. Del impresionismo a nuestros días", obra que 

va tenir una segona edició l'any 1981. La seva darrera obra va ser una nova edició de la 

Historia de las Baleares, publicada inicialment l'any 1959, el 1987, pocs dies abans de 

la seva mort. 

Respecte al seu treball a la publicació París-Baleares, no podem aportar molt, j a que no 

hi ha dades sobre les seves actuacions. N o apareix cap article firmat per ell en la 

publicació. El seu nomenament s 'ha de entendre dins el compliment de la normativa 

legal. Segurament era conscient dels continguts de la publicació, no hagués posat el seu 

nom si no fos així. Però pensem que la seva influència fou limitada, encara que 

http://elpais.com/diario/1987/02/23/agenda/541033201_850215.html


372 Capítol 8. Els anys centrals 

sospitem que la minva dels articles en llengua catalana de la seva etapa, fou decisió 

d'ell. 

Del segon secretari, Miquel Ferrer Sureda, disposem d 'un poc més d'informació 

respecte a la publicació. Fou el propietari de la impremta politécnica, en la qual 

s ' imprimia la publicació des del número 124. Va ésser el fundador de l'editorial Cort. 

Empresa editorial fundada a Palma l 'any 1965 per Miquel Ferrer Sureda, fill del mestre, 

pedagog, folklorista, escriptor i promotor cultural Andreu Ferrer i Ginard, fundador, 

l 'any 1947, de la revista Cort i de la Impremta Politécnica. Entre el 1965 i el 1979, 

l 'editorial publicá llibres de temática general i també l 'esmentada revista, a més de 

gestionar-ne la impremta. El 1979 Andreu Ferrer, fill de Miquel i nét d 'Andreu, 

n'esdevingué l 'editor. Des d'aleshores impulsá una nova orientació editorial, i es dedicá 

en exclusiva als llibres de text. D 'encá del 1985 també era propietari de la Impremta 

Politécnica. A partir del 1999 obrí una nova línia editorial: la col-lecció Els Ullals, 

d'assaig i historiografia. A partir del 2001 inaugurá la col-lecció de narrativa, d 'ámbit 
3 1 8 

de tots els territoris de parla catalana, L 'ull orb . La impremta politécnica va tancar el 

13 d'abril del 2012. Pareix que en darrera etapa de la publicació, mantenia una amistat 

personal amb Antonio Simó Alemany, delegat general i encarregat de l 'elaboració de la 

publicació. La impremta s 'encarregava de la maquetació i la distribució, peró no de la 

selecció i elaboració de continguts. N o coneixem la seva implicació o paper en la 

década dels setanta, peró no creiem que fos molt diferent, sempre i quan es complien els 
3 1 9 

preceptes l ega l s 3 1 9 . 

8.14. El polémic Joan Antoni Estades de Moncaire 

Polémic per naturalesa, val a dir-ho, Joan Antoni Estades de Moncaira i Bisbal fou un 

prolífic col-laborador de la publicació des de l 'any 1957. Per la seva gran feina, 

l 'associació l 'atorgá la Medalla Cervantes, premi propi, pels serveis prestats, destacant 

el gran treball dut a terme envers la revalorització la cultura mallorquina sota 

circumstáncies adverses. Nascut a Franca, l 'any 1939, traslladará el seu domicili a 

Mallorca des de l 'any 1953. Gran enamorat de l 'I l la i defensor de la llengua i literatura 

3 1 8 Editorial Cort, (n.f). Recuperat el 23 de juny de 2013, a http://www.enciclopedia.cat 
3 1 9 Converses amb Antonio Simó Cárdenas 

http://www.enciclopedia.cat
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Fou un personatge singular, al qual várem tenir l 'oportunitat d'entrevistar l 'agost de 

2005, en el qual ens va narrar, entre altres qüestions, l ' intent de segrest de la publicació 

per un article seu, mencionat anteriorment. Pertany a una família aristocrática, fill, nét i 

besnét d'una antiga família de senyors de la Vall de Sóller, família de la bona societat 

mallorquina coneguda al món de l'heráldica amb el nom d'Estades de Montcaire. 

Escriptor prolífic, ha col-laborat des de fa més de cinquanta anys amb publicacions com 

el Sóller, L 'Estel de Mallorca, Baleares i Última Hora, havent estat d'aquest darrer 

corresponsal informatiu per la comarca de Sóller del 1967 al 1987. També col-laborá a 

alguns toms de la Gran Enciclopédia de Mallorca i de manera especial a la veu: 

"Fornalutx". Gran aficionat a la história contemporánia i a la genealogia, forma part de 

la Reial Academia Mallorquina d'Estudis Genealógics, Heráldics i Histórics. 

Peró també fundá dos clubs esportius a Fornalutx, el Club esportiu Atlétic Fornalutx, 

l 'any 1962, i el club de petanca de Fornalutx l 'any 1970. Fou fiscal del jutjat de pau del 

municipi de Fornalutx entre l'any 1976 i 1989 i jutge de pau suplent del 1989 al 1992. 

Cavaller de l 'ordre del Sant Sepulcre des de 1977, també de l'Orde Constantiana de Sant 

Jordi o del Reial Estament Militar de Girona pertany igualment a la " Real Asociación 

Hidalgos de España" entre altres corporacions de carácter nobiliari com descendent 

d'individus inscrits a la seva época a l'allistament noble de Mallorca de l'any 1762. La 

seva personalitat el va fer assidu del programa de Telecinco "Crónicas Marcianas" amb 

Javier Cárdenas. També participá en la pel-lícula dirigida per aquest darrer FBI Friquis 

Buscan Incordiar. La seva participació en aquests , amb gran audiéncia mediática, ha 

distorsionat la seva imatge d'home mitjanament culte i seriós, apareguent muntatges 

diversos i grups de facebook que ridiculitzen la seva figura. 

Hi ha molt poques referéncies a la vida política espanyola dins la publicació, molt 

menys referéncies a fets histórics com la Guerra Civil i la posterior repressió. Peró de 

París-Baleares, n. 150, octubre de 1957 

insular. Proclamat com autodidacta, posant la seva ploma en totes les circumstáncies al 

servei dels necessitats i dels febles, presenta unes dades biográfiques forca 

in teressants . 3 2 0 
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París-Baleares, n. 112, abril 1964 
París-Baleares, n. 103, juny 1963 
París-Baleares, n. 112, abril 1964 
París-Baleares, n. 103, juny 1963 

les poques que hem pogut detectar dins aquesta etapa, Joan Estades era present. Gran 

defensor de la llengua mallorquina, deutor de la cultura francesa, era també un gran 

admirador del régim franquista. En el 25 aniversari de la fi de la guerra civil, en tota 

Espanya es varen realitzar actes i misses per celebrar els anomenats "25 anys de Pau". 

Hem trobat unes poques referéncies als cants de Te Deum a algunes cróniques de 
3 2 1 

pobles , pero Joan Estades realitza una a l l u s i ó clara al conflicte. L ' any 1963, en la 

seva crónica de Fornalutx recorda, en catalá, la guerra fratricida entre espanyols 
322 

comencada per les potencies europees , reproduint el comunicat de l '1 d'abril en 

perfecte catalá. En la seva cronica d'abril de 1964, en plena celebració dels 25 anys de 

pau, reflexiona en quatre parágrafs sobre la fi de la guerra civil. Es congratula de la fi 

del conflicte, al qual qualifica de cruel y fratricida peró necessari: 

Si para los revanchistas y resentidos el gobierno del General Franco 
significió la perdida de una democrácia que nos conducia a la 
anarquia, nosotros tampoco olvidaremos que ellos provocaron el 
sacrificio de un millón de compatriotas nuestros que eran inocentes 
del drama que ocurria. 3 2 3 

N o apareix cap tipus de contestació a aquestes afirmacions, ni comenca cap tipus de 

debat. Recordem que l 'any anterior, s 'havia tornat a recordar que: "P.B. s'interdit toute 

allusion á la vie politique ou religieuse de France ou de Navarre"324, citat d 'una 

entrevista publicada a Abbe Joseph Ripoll, home amant dels principis francesos i 

servidor fidel de la publicació. Peró ell, responsable darrer dels continguts de la 

publicació, per tant coneixedor dels articles que apareixen abans de la seva publicació, 

publica en el mateix número un article amb la notícia del descobriment, per part de 

Jacques Ginestra de Sévres, de les tombes de fills de mallorquins situades al cementeri 

de Thones, prop d 'Haute-Savoi. En concret senyala la tomba de Gabriel Reynés, nascut 

a Mallorca l 'any 1911 i mort a Franca a 1944, durant els combats de Glieres. Referint-se 

a la gratitud que mereixen tots aquells que han mort: "pour que Vive la France, dans la 

Paix et la Liberté!", recordant que prop hi ha altres tombes de Catalans et d'Espagnols, 

anima als Cadets a recordar-se de tots ells duent flors a les seves tombes, en senyal de 

record i coneixement. Aquestes tombes a les quals es refereix pertanyen a els maquis 
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Maquis des Gliéres (n.f), recuperat el 14 d'abril de 2014, a http://www.le-cartographe.net/ 
París-Baleares, n. 114, maig 1964 
París-Baleares, n. 114, maig 1964 
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des Gliéres , un grup de residencia de Francia Libre, el qual va lluitar contra 

l 'ocupació i el govern de Vichy. El 26 de marc de 1944 varen lliurar una darrera batalla, 

en la qual devuit maquis resistiren contra cinquanta soldats alemanys tota una nit. El seu 

capitá ordená la abandonar la batallá. Al llarg dels següents dies varen trobar a més de 

cent vint maquis morts, j a durant la batalla o després de ser torturats. La derrota es va 

transformar en una victória moral i doná impuls a la resisténcia francesa de la regió de 

Saboia, totalment destrossada, fins el desembarc d 'agost de 1944. 

Casualitat o no, en el mateix número que apareix una referéncia clara a la Guerra Civil 

aparegué un altre per als maquis, lluitadors antifranquistes primer, lluitadors a la Franca 

ocupada també. L 'única resposta publicada als dos articles fou la de Joan Estades, el 

qual en un breu parágraf escriu: —gracias a Dios no hemos perdido la memoria y 

sabemos que no les animaban a estos compatriotes, no nos dejaremos embaucar por 

sentimientos pueriles"326, en referéncia al fet que l 'Abbe Ripoll demanés flors per 

aquests combatents per la pau i la llibertat, peró com Joan Estades era molt religiós: 

"Si ha de ser útil para su alma nos uniremos a todas las oraciones y 
acots que se hagan en sufragio de estos compatriotes los cuales en su 
majoria lucharon en los maquis franceses porque estaban en 
desacuerdo con el gobierno de su patria que acabava de hechar al 
comunismo a la Puerta. Ni quito ni pongo rey y no mezclo coles con 
acelgas en esta nota informativa"327. 

Hi ha una clara desavenca entre aquests dos homes, que es desprenen d'aquestes 

paraules. Un carrega amb l 'autoritat moral del sacerdoci, l 'altra recorda el motiu dels 

maquis. Aquest tema no dugué a cap tipus de debat més, peró si a la desaparició dels 

escrits de Joan Estades per una temporada. 

N o será fins al mes de novembre de 1965 quan Joan Estades torna a escriure, reprenent 

la seva crónica de Fornalutx. 

(...) després de quasi un anys d'ausencia de les págines d'aquest 
períodic, motivada per raons diverses, tornem altra vegada a embestir 

http://www.le-cartographe.net/
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la tasca perillosa del nostre combat, iniciant una nova etapa qui si bé 
encara no será del gust i agrat de tothom. 3 2 8 . 

Es podria interpretar com una ironia envers a la polémica abans descrita, la qual hauria 

esdevinguda causa de la seva abséncia. Peró sempre polémic, torna amb la intenció 

d'escriure en llengua catalana. Les seves cróniques havien comencat en aquesta llengua, 

pero l 'any 1964 comenca a emprar el castellá. En aquesta nova etapa vol escriure en les 

tres llengües dels Cadets, emprant una cada mes, considerant qué: "molts ja vos heu 

familitzats amb les lletres mallorquines o catalanes, ja no cal que fassem cróniques 

329 
mitges en llatí i mitges en grec " . 

Ja havia renunciat a la llengua catalana per crítiques anteriors, fent al-lusió a cartes de 

gent que es queixava que no entenia la llengua própia. En el següent número la crónica 

está escrita en castellá, peró fa referéncia també al fet lingüístic, recordant que tots els 

mallorquins educats a les illes coneixen els rudiments de les lletres castellanes. Així 

considera el fet d 'escriure en castellá i en catalá un homenatge a les dues llengües, a les 

quals considera germanes, rematant l 'article amb una suposada intenció de no entrar en 

polémiques envers: "e l sentimiento que nos produjo aquella disposición governativa del 

12 de junio de 1926 que prohibia en nuestras provincias hermanas de Cataluña el uso 

público y el casi corriente de su lengua materna"330. 

Era un article enrevessat, en el qual vol manifestar la germanor amb la llengua 

castellana, de la qual recorda que hi ha grans escriptors a les Illes. Peró un manifest 

desacord amb els intents de negar la catalana. N o nega la unitat del país, sota la idea de 

Déu i Espanya, peró no la seva uniformitat cultural. Un escrit confús, on hi ha elements 

diversos, referéncies históriques i literáries que l 'autor cita en una lógica que tan sols 

entén ell, en un intent de defensar la llengua catalana peró sense ofendre als estaments 

franquistes, als quals admira per la seva lluita a favor de la fe católica. Aquesta confusió 

en el text provocará diferents rectificacions en números posteriors. En el següent escriu 

en francés, j a que era l ' idioma que pertoca en la seva crónica: "ainsi qu'unephrase qui 

pou retre correcte devait étre la suivante "España... y es también el conjunt de pueblos 

y costumbres diferents que se hermanan al conjuro de estas dos palabras: Dios Y 

328 París-Baleares, n. 129, noviembre 1965 
329 París-Baleares, n. 129, noviembre 1965 
330 París-Baleares, n. 130, desembre 1965 
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París-Baleares, n. 131, gener 1966 
París-Baleares, n. 133, juny 1966 
Entrevista amb Joan Estades, agost 2005 
París-Baleares, n. 133, marc 1966 
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España" . Pero les rectificacions de l 'anterior article continuaran en números 

posteriors, fins la rectificació següent: "De un pueblo que renegará de su nacionalidad, 
3 3 2 

debe leerse, de un pueblo que nunca renegará de su nacionalidad" 3 3 2 Errada tipográfica 

o necessitat de rectificació? Creim que era la segona, peró a causa de la dificultat que 

presenta el text, no sabem molt bé quina intenció tenia l 'autor. Pero segons una 
3 3 3 

entrevista amb el m a t e i x 3 3 3 , la publicació va rebre un intent de segrest, causat per un 

article escrit en llengua catalana. Pensem que és la crónica de marc de 1966 la que 

comportá problemes amb les autoritats espanyoles. 

En la crónica explica als lectors en llengua catalana que no será possible escriure més la 

seva crónica en aquest idioma, conseqüéncia d'una disposició presa pel Ministeri 

espanyol d'Informació i Turisme, i que afectava totes els periodics que s ' imprimeixen a 

Espanya, entre ells el París-Baleares. 

No hi ha dubte que al llindar de la promulgació de la nova llei de 
premsa per les Cortes espanyoles considerem aquesta disposición del 
tot coactiva, arbitraria i provocadora; peró consideram un deure 
l'acomplir-la en interés a la continuitat de París-Baleares i a les seves 
bones relacions amb les autoritats espanyoles. Adames esperam que el 
bon sentit de les dites autoritats espanyoles fará que un dia no molt 
enfora comprenguin el seu erro, i llavores després d'haver ecoltat la 
justa protesta dels nostrs literats i lingüistes, ens deixaran emprar amb 
tota llibertat la nostra llengua 3 3 4. 

Si hem de considerar certes les paraules de l 'autor, el número on apareix aquesta 

crónica va sofrir un segrest a impremta, peró després es va distribuir amb normalitat. N o 

s 'ha pogut confirmar aquest fet, pero pareix plausible. En les següents croniques de 

l 'autor emprá el francés més que el castellá, fins gener de 1967, on la retorna a escriure 

íntegrament en llengua catalana. Tant era així, que el mateix any li concedeixen la 

medalla de Cervantes de l 'associació, un premi intern de la publicació per als seus 

col-laboradors més prolífics. Aquest fet es reflexa en un dinar de germanor cap al 

homenatgeat, del qual s'escriu un article d 'una fulla en catalá i on una glosa diu molt: 
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Que enhorabona sia, joan la distinció 
que els Cadets de Mallorca t'han donada. 
Segueix endavant el camí que has començat 
no et cansi mai i que vegem un dia 
la llibertat, la pau i la concòrdia 
tal com tu tant has desitjat 3 3 5. 

La seva feina en pro de la llengua havia estat interrompuda, però pareix que prest va 

tornar a poder escriure en català. A partir del següent número, escriurà el se "Tertúlies 

literàries" , íntegrament en llengua catalana, recordant "Fills d'una raça dretureta i 

forta, que unia el seny al ímpetu, no reneguer de vostra sang"336. 

El seu ideari polític tornarà a comparèixer anys després, publicant-se un article titulat El 
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fet de la Pàtria no és cap mite , encara que comença intentant tranquil·litzar als lectors 

assegurant que no era un discurs polític. Destacarem un paràgraf, molt significatiu, en el 

qual es poden veure les ganes de llibertat que existien al país: "però sobre tot la pàtria 

es troba en aquells que a un indret determinant del mapa lluiten i treballen per a una 
338 

societat més justa i per a obtenir el progrés d'un esdevenir millor" . N o s'ha 

d'interpretar-lo en la clau dels moviments reaccionaris contra el règim, menys en la 

figura de Joan Estades, però si dins les ganes de llibertat i canvi que el país està 

demanant i els Cadets havien conegut en les seves estances a França. 

8.15. El tractament de la llengua catalana al llarg de l'etapa 

La primera etapa de la publicació va concloure amb una bona tolerància cap a la llengua 

pròpia de les Illes. D e les tres llengües era la menys emprada. Segurament la falta d 'una 

educació formal en aquesta llengua era la causa. Per aquest motiu vàrem veure com 

comencen a publicar-se les normes ortogràfiques de F. Borja Moll , en un intent de 

millorar el coneixement i l 'ús d 'aquesta llengua entre els Cadets. N o era necessari 

recordar que el règim franquista experimenta transformacions importants en els àmbits 

social, econòmic i polític en l 'etapa 1953-58, les quals cristal·litzaran en el Plan 

d'Estabilització de 1959. La nova situació socioeconòmica, generada pel turisme a 

partir dels anys seixanta, canvià les característiques de la societat espanyola, però 

París-Baleares, n. 150 juny 1967 
París-Baleares, n. 151, juliol-agost 1967 
París-Baleares, n. 202, juny 1972 
París-Baleares, n. 202, juny 1972 
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París-Baleares, n. 56, gener 1959, firmat per noy d'Andraitx 
París-Baleares, n. 62, juliol 1959, firmat per noy d'Andratix 
París-Baleares, n. 106, octubre 1963 
Com el Conte de Noel, París-Baleares, n. 97, desembre de 1962 
París-Baleares, n. 105, setembre 1963 

l 'esséncia del régim dictatorial subsistia: partit únic, centralisme polític, repressió, 

uniformització cultural... La llengua havia estat prohibida en tot ús públic, fins a una 

lleu apertura en la década dels anys cinquanta. Aquesta augmentá en els anys seixanta. 

Editorial Selecta i Edicions 62 publiquen amb normalitat, es convoquen premis literaris, 

apareixen noves revistes (per exemple, Cavall Fort, adrecada als infants), la Nova 

Caneó s'expressa en catalá... Al final d 'aquesta década es comencen a fer classes de 

catalá grácies a la iniciativa d'associacions com Omnium Cultural (a Catalunya) i 

l 'Obra Cultural Balear (a les Illes). 

La publicació de textos en catalá desapareix a principis dels anys seixanta. Exemple 

d'aquests són els textos literaris del Noy d 'Andratx, col-laborador habitual. Aquest 

escriu la majoria de text en catalá, fins Jo tenia un ase339. El següent, Barbarroja340, 

estará escrit en castellá, i no será fins 1963 que trobarem un altre text seu en catalá. 

Aquest no era normatiu i té una gran influencia del frances, amb multitud d'errades 

or tográf iques 3 4 1 . També l 'any 1959 deixen de publicar-se les col-laboracions del solleric 

Miquel Castanyer, el qual sempre havia escrit en llengua catalana. Aquests contes 

escrits pels lectors amb més inquietuds literáries estaran escrits majoritáriament en 
3 4 2 

castellá, i tan sols excepcionalment en f rancés 3 4 2 . Al llarg de la década dels anys 

seixanta les cróniques de Fornalutx i Sóller apareixen escrites en catalá, peró també en 

francés i castellá. Són escrites per Joan Estades, del qual ja hem explicat el seu interés 

per la conservació de la llengua, de la qual fa una acérrima defensa que el durá a 

problemes fins i tot amb les autoritats franquistes. Era tanta la seva intenció de 

promulgar la llengua que fins i tot publica llicons de la mateixa dins les seves cróniques 

a l 'any 1963. 

Cátedra publica de mallorquín: Tercera Llicó: Aviso: Habiendo 
recibido algunas criticas sobre el bilingüismo de nuestras crónicas 
onemos en conocimiento de quienes interesa que éste durará el tiempo 
que sea necesario. únicamente cuando haya terminado la explicación 
del 'mallorquín haré las crónicas de una sola lengua o sea en la 
nuestra, la que hablamos en Mallorca y heredamos de nuestros 
padres 3 4 3 . 
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A les croniques d'altres pobles apareixen parágrafs en catalá en glosses o cróniques 

molt puntuals, com en el cas d 'Andratx, on es feliciten les festes de n a d a l 3 4 4 . La llengua 

catalana es deixa per Glosses i comunicacions més informals, no per descriure les 

notícies importants dels col-laboradors o del poble. 

Pareix que l 'any 1959 hi ha una ruptura amb el catalá a la publicació. L'abril d 'aquest 

any es publica en les seves págines el discurs pronunciat per Anna Moll a la biblioteca 

Raixa l 'any 1958. Titulat ¿Llengua o Dialecte345", exposa els seus arguments. També es 

publicará a partir d 'octubre una série d'articles titulats El fet literari del catalá.346 El 

següent article sobre aquesta temática apareix sota el títol de La llengua literaria del 

Rosello en aquest darrer segle347, firmat per Enric Guiter, peró escrit en llengua 

castellana. Si durant l 'any 1959 hi havia articles en llengua catalana en tots els números, 

els anys seixanta un i seixanta-dos tan sols en poemes o petites cróniques socials. El 
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següent article en llengua catalana documentat fou el titulat Rondaies de nadal , un 

conte de nadal d 'un co l laborador sense massa interés, a part de la columna que ocupa 

en llengua catalana, inhabitual des de 1959. Firmat per M.C., identitat fins avui 

desconeguda, publicará articles fora de les seccions de crónica en llengua catalana al 

llarg d 'aquest any 1963. 

A partir de 1963 també hi haurá altres col-laboradors que empraran la llengua catalana. 

Llorenc Vidal era un d'ells. Professor, poeta i escriptor, a més de mestre d 'escola per la 

Normal de Palma, es llicencia i doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de 

Barcelona. Fundador i director de la revista Ponent, quaderns literaris, es reconegut 

internacionalment per la creació del Dia Escolar de la No-violéncia i la Pau. Ha rebut 

multitud de guardons, com el Premi Ramon Llull atorgat per el Govern Balear, com a: 

"mestre, escriptor i pacifista" i en reconeixement de l'esforc de fomentar l'ideari de no-

violéncia i pau entre els escolars, a través de la seva actuació com a docent, "per haver 

creat canals d'expressió i divulgació d'aquest ideari i la seva intervenció en el món de 

les publicacions periddiques". 

344 París-Baleares, n. 108, desembre 1963 
3 4 5 París-Baleares, n. 59, abril 1959 
346 París-Baleares, n. 64, octubre 1959, estret de la revista Raixa 
347 París-Baleares, n. 88, febrer 1962 
348 París-Baleares, n. 98, gener 1963 
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Fundador i director dels quaderns literaris Ponent, l'any 1956, al costat de Gregori 

M i r 3 4 9 . Col-laborá en la publicació París-Baleares, publicant a finals dels anys seixanta 
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Petites lligons de la llengua balear , a més de col-laboracions de carácter literari i 
3 5 1 

cultural. Un altre col-laborador que emprará la llengua catalana será Baltasar 
3 5 2 

Porcel , el qual aportará escrits puntuals en aquesta llengua a la publicació, a més 

d'encetar una apassionant polémica en les seves fulles sobre l 'ús de la "i" en la paraula 

Andratx. 

Hi ha un article llarg en catalá, que versa damunt les cotitzacions de jubilació, firmat per 

Joan Estades al mes de juliol de 1965, peró continuaran sent anecdótics fins a 1967, 

quan comencaran una altra vegada a aparéixer articles llargs en llengua catalana, peró 

sempre minoritáries i escrits per col-laboradors molt concrets. 

N o volem insistir, peró s'ha de recordar la peculiaritat que suposa el fet de l 'ús habitual 

de les tres llengües en una mateixa publicació. Franca, lloc on s ' imprimí fins a 1965, era 

una democrácia madura, amb totes les llibertats garantides. Peró molts dels socis 

residien en Espanya, on la repressió cap a les altres llengües distintes al castellá, 

sobretot en els medis escrits, estava extensament legislada. El fet de ser una publicació 

francesa feia que molta legislació no l 'afectés. Com a tall d 'exemple, el bándol del 21 

de maig de 1938, en el qual es prohibeix l 'ús de qualsevol idioma diferent del castellá 

en el Registre de Persones Jurídiques, establiments, raons socials... hagués fet 

impossible el nom de l 'associació. 

Els seus continguts tampoc foren mai un problema per les autoritats franquistes. Com 

una de les prioritats de l 'associació era convertir a la publicació en el nexe d 'unió entre 

els emigrants balears residents a Franca i els seus familiars a les Illes, s 'evitaven amb 

cura els temes més polémics. S'ha de pensar que molts dels socis residents a Franca no 

combregaven amb els dirigents franquistes, peró tampoc volien procurar-se problemes 

que dificultessin relacions comercials ni estades en els seus pobles. I aquests eren 

3 4 9 Roselló, P. (1998). La literatura a Mallorca durant el franquisme (1936-1975). Palma: Ed. El Tall 
3 5 0 París-Baleares, n. 164, gener 1969 
3 5 1 París-Baleares, n. 175, gener 1970 
3 5 2 París-Baleares, n. 143, febrero 1967 
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freqüents, tal com es desprén de les cróniques socials publicades. En aquesta primera 

etapa, hi ha intents per a fomentar bones relacions amb les autoritats franquistes. Per 

una banda, amb membres de l 'ambaixada, els quals assistien regularment als banquets 

organitzats a París per l 'associació. Per una altra, el delegat a Balears era una figura 

creada per aconseguir facilitar l 'arribada sense complicacions de la publicació a les 

Illes, resolvent amb moltes dosis de diplomacia qualsevol sospita que pogués recaure 

davant d 'una publicació feta per "estrangers", els quals havien abandonat les Illes feia 

massa temps. 

Per ajudar en aquest menester, j a hem senyalat la creació de la figura de Delegat 

General per a Balears l 'any 1957. El primer será Juan Bonnin Serra, avalat per les seves 

aptituds com a relacions publiques. La seva tasca principal era intervenir entre 

l 'administració espanyola i l 'associació, sobretot, davant el Ministeri d 'Informació i 
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Turisme . Els seus principis, i les seves defenses del que es pot i no pot publicar 

apareixen en la seva necrológica, on es dibuixa el seu paper com el d 'un "amable 

censor", pero vehement. Per una banda volia evitar problemes a l 'hora de distribuir els 

exemplars per territori espanyol, per una altra evitar problemes entre socis de diferents 

orígens i tendéncies polítiques. El seu carrec garantia un dels principals objectius de 

l 'associació, la de crear i fomentar llacos d'amistat, motiu pel qual la política romandrá 

fora de les seves pagines al llarg dels seus quaranta-i-quatre anys d'existéncia. 

París-Baleares, publicada a Franca fins a 1965, peró 

distribuida a les Balears no havia estat afectada per la 

restrictiva legislació espanyola vigent. Com no tenia 

consideració de premsa, sinó un simple butlletí de socis 

d 'una associació estrangera, era ben tolerada. També 

ajudava la seva actitud apolítica. D 'aquesta manera, les 

normes més restrictives envers a l 'ús de la llengua catalana, 

minoritaria en el gruix dels seus articles, no l'havien afectat, 

a pesar de la censura que existia en la publicació d'articles 

en catalá. Una normativa que a Mallorca, a l ' igual que a Valéncia, fou sempre més laxa 

que a Catalunya. Aixó el demostra el fet que Francesc de Borja Moll [fig. 80]continuava 

Figura 80: Carta Borja 
Moll 

-iievereni Ministre at i anar, mons 
estimad; germans meus: 

Entendre una lengua, parlar una 
lengua, o lletgir aquesta lengua, es 
una cosa... pero predicar'amb aques
ta lengua si es una altra! i no de lo 
•nés fácil! 

Peró, amb s'ajuda de Diu, probe-
rer a predicaros, en aquesta festa del 
día de la parroquia, en aquelle lengua 
materna mallorquína, que va ser, per 
mi, sa primera que vaitx par'ar en 
aquesl món. 

Que mi excusin tots, si qualque 
espresió no es sempre des millor ma-
llorqui, o faltas de clasicisme, o re
gularíais gramatlcals, pero sa pa. 
raula será sempre vertadera, plena 
d'atnor i de carital, 

París-Baleares, n. 196, desembre 1971. 
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publicant en catalá a Mallorca, a pesar dels entrebancs que va trobar. Exemple d 'a ixó 

era la publicació de Raixa. O de la seva gramática, la qual va sortir periódicament en els 

primers anys de la publicació, a més d 'un bon grapat d'articles escrits en catalá, sense 

que tinguem notícies de cap tipus de problemes amb la censura. 

L 'ús de la llengua catalana era minoritari, emprada en articles de temática histórica i 

literária. També es publicaven Rondaies Mallorquines, fragments de la gramática de 

Borja Moll, cróniques de pobles i ciutats de Franca, a més de poemes de temática 

diversa. Peró el canvi de línia editorial també comportará la minva de l 'ús de la llengua 

própia. En la primera meitat de la década dels anys seixanta comencen a escassejar 

articles que l 'emprin. Per la següent noticia, pareix que aquest fet no per a tothom era 

indiferent. Un article firmat per Josep Ripoll transcriu el sermó que va pronunciar 

durant la festa de la parroquia de San Juan Bautista a Deia. Comenca amb les següents 

paraules: 

Entendre una llengua, parlar una lengua, o lletgir questa lengua, es una 
cosa... pero predicar'amb aquesta lengua sí es una altra! i no de lo més 
fácil! Peró, amb l'ajuda de Déu, proberer a predicarvos, en aquesta 
festa del dia de la parróquia, en aquelle llengua materna mallorquina, 
que va ser, per mí, sa primera que vaitx parlar en aquest món (...). 3 5 4 

Com a col-laborador de la publicació, no podem entendre aquestes paraules com un 

canvi en la línia de la publicació. El nostre "amable censor" no s 'adoná o era un intent 

de reivindicar un major ús de la llengua a la publicació per part de qualcú més en la 

publicació? 

Més significatiu en aquesta darrera idea fou la crónica escrita pel col-laborador i 

corresponsal de Fornalutx, Joan Estades de Moncaire: 

Suposant que molts já vós heu familiaritzats amb les lletres 
mallorquines o catalanes, já no cal que fassem cróniques mitges en 
llatí i mitges en grec. Per lo tant a partir d'ara prendrem com a norma 
escriure les cróniques d'aquest pintoresc racó de la serra mallorquina 
per honorar a nostra parla. El mes següent tocará el torn a l'idioma de 
Cervantes per demostrar la fidelitat dels nostres pobles a l'Espanya. I 
s'altre més será a n'En Moliere que tocará comparéixer, per dónar 
satisfacció als fills francesos i per honorar la cultura del gran país on 
molts de nosaltres hem fet fortuna i hem rebut hospedatge. Nosaltres 

París-Baleares, n. 127, setembre 1965 
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creim que és una deuta nostra aquesta d'honorar a les tres llengües 
romàniques que el "Cadet de Majorque" ha tengut ocasió i necessitat 
d'emprar. Adamés volem que sia apreciada en lo just la cultura 
universal que maï potser patrimoni exclusiu d'un sol poble ni d'una 
sola raça ni tampoc d'un sol grup lingüístic. Tal volta és per haver 
estat ferids pel menyspreu dels governs espanyols a lo nostre, a les 
nostres lletres, a una literatura admirable com la qui més (....) Qui vos 
escriu ha sigut sempre un defensor i un amant de les cuatres llibertats 
fonamentals de l'home civilitzat: Pensar, informar, en acord amb el 
seu pensament, reunir-se i agrupar-se per defensar el seu pensament i 
escullir cadascú el camí quemés li convé a la seva vocació. Nosaltres 
volem imformar-vos lliurament avui en dia ja no hi ha res que dintre 
una ètica i uns mitjans de discreció adecuats en pogui travar la llengua 
puix quela nostra missió ni és ni política ni subversiva les qüestions 
polítiques quedaren excluides d'aquestes columnes. Ara bé sempre 
que's farà precís defensar els drets i aspiracions llegitimes del nostre 
poble en qüestions socials i laborals ho farém amb molt de gust i lo 
mateix deim en quant a ensalçar aquells que tenen coratge de 
defensar-los. I jà que tocam aquest siem-nos pe rms saludar l'aurora 
de la nova lli de premsa espanyola que restitueix al periodisme 
espanyol sa missió i sa autonomia professional que li foren preses en 
circumstàncies especials les quals ja no tenien raó de seguir essent. 3 5 5 

Figura 81: article J. Estades sobre llengua 
Para nu est rus compatr io tes a los 

cuales es difícil el leer en la pròpia 
lengua que aprentl ieron en las íaldas 
de su núsma ma d re, para nuestros 
h e r m a n o s dc habla castel lana que 
comparton nuest ro sol y nues t ro tra-
bajo vayan nuestros mej ores deseos y 
ofrecimientos de informadores; de las 
notícias que ocurren cn este r in con 
montanés de la s te r ra mal lorquina, 
Y sirva al mas fatalista de los p r ime-
ros. el p resentc glosario de homc-
naje a su ideal y de respecto a sus 
concepcíones fisioloógicas. 

De homenaje igualmentc de un 
pueblu que renegarà su nacionali-
dad y que s iempre considerarà a su 
habla. he rmano del habla de Castilla 
que un dia pascó por el mundo y con 
aires t r iunfantes el espíritu de esta 
nacional i d ad. 

bolo o por la negación d e una fórmu
la, creyendo que aquí etnpleza y aquí 
t e rmina su contenido", Nosotros es-
tamos con Don Miguel y sin preten-
de r dar lecriones a nadic queremos 
que quede mas limpio que el agua 
ref ien salida dc un manant ia l que 
para nosotros Espana no es un peda-
IO de t ierra , perdido al Suroestc dc 
Europa, ni es un trozo de color ama
ri Ho y encarnado que ponen en los 
màsti les de todos los cdlficlos públi-
cos. 

Espana es mucho màs que esto 
y mucho màs que lo que puedan re
p resen ta r un general Franco que 
ahora la gohicrna o un senor Gordón 
Ordax que con unos condes d e Bar
celona y de Molina aspiran desde el 
ext ranjero y por motivos diferentes 
poder gobernar la algun dia. Espana 
es el espír i tu de pucblos que saben 
luchar por su fé y por su l ibertad. 

Molta informació es 

desprèn de les seves 

paraules [fig. 81]. 

Emparant-se en els 

fonaments de 

l 'associació, reivindica 

l 'ús de les tres llengües 

habituals dels seus socis. 

I es desprèn el seu 

cansament davant 

d 'arguments contraris a la catalana per la seva falta d 'ús en els mitjans escrits. Educat a 

França, reivindica l 'argument de les quatre llibertats, tan allunyades de la realitat que es 

viu a les Illes. Però convençut dels canvis que les autoritats espanyoles necessiten per 

incorporar-se a l 'Europa de la CEE, creu que la nova llei de premsa era una passa, que 

arribaran drets socials i laborals similars als que estava acostumat a França. Fou un 

article atípic, molt allunyat de la línia editorial seguida fins aquell moment. En una 

entrevista realitzada l 'any 2006 a l 'autor de l 'escrit, recordava encara sorprès l 'allau de 

París-Baleares, n. 129, novembre 1965. 
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queixes que va rebre, les quals contesta amb fermesa dins la mateixa publicació. S'entén 

així la següent crónica, publicada en el número posterior: 

Crónica en llengua castellana. (... ) para nuestros compatriotas a los 
cuales es difícil el leer en la propia lengua que aprendieron en las 
faldas de su misma madre (... ) (... breu resum de la história 
contemporánea mallorquina) España es mucho més que esto y mucho 
más que lo que puedan representar un general Franco que ahora la 
gobierna o que unos condes de Barcelona y de Molina aspiran desde el 
extranjero. 3 5 6 

Durant la lectura de la publicació, mai hem trobat una referéncia tan clara i crítica al 

régim franquista. Tampoc era habitual trobar critiques a l 'actitud d'altres socis, als quals 

retreu la seva incompeténcia en la comprensió escrita de la seva llengua materna. Les 

pressions per evitar l 'ús del catalá en les seves croniques continuaren, tant que en la 

següent decidí redactar-la en francés. Tan sols tornará a escriure una crónica més en 

catalá, amb unes paraules plenes de desánim: 

Nota important pels lectors de Llengua Catalana: Estimats 
compatriotes mallorquins. Es amb profunda tristor que ens veim amb 
l'obligació de comunicar-vos a vosaltres llegidors aficionats a les 
nostres lletres i a la nostra cultura que possiblement a partir d'ara 
redactarem la crónica de Fornaluts en castellá més espesses vegades. 
Aquesta innovació, contrária als nostres sentiments i al nostre ideari, 
obeix a una disposició presa pel ministeri espanyol d'Informació i 
Turisme i que afecta a tots els periodics que s'imprimeixen a Espanya 
entre ells "PARÍS-BALEARES No hi dubte que l'umbral de la 
promulgació de la nova llei de premsa per les Cortes espanyoles 
consideram aquesta disposición, del tot coactiva, arbitraria i 
provocadora; pero consideram a la continuitat de "PARÍS-
BALEARES' i a les seves bones relacions amb les autoritats 
espanyoles. Adamés esperam que el bon sentit de les dites autoritats 
espanyoles fará que un dia no molt enfora comprenguin el seu erro, i 
llavores després d'aver escoltat la justa protesta dels nostre literats i 
lingüistes, ens deixaran emprar amb tota llibertat la nostra llengua a la 
cual ara en aquests moments tan durs per ella li dedicam els versos del 
poeta solleric Don Guillem Colom Ferrá i els de Maria Antónia Salvá 
de l'Allapassa." 3 5 7 

Per a Joan Estades, la llei Fraga podia significar l 'inici del canvi per un régim ancorat 

en el passat. D 'educació francesa, estava convencut que la premsa seria l 'eina per a 

París-Baleares, n. 130, desembre 1965. 
París-Baleares, n. 133, marc 1965 
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Una altra disposició de l 'esmentada llei, la del nomenament d 'un periodista com a 

director de totes les publicacions editades a Espanya, tampoc ajudará a la publicació en 
3 5 9 

catalá. El seu primer director será D. Gaspar Sabater Serra , el qual continuará fins a 

l 'octubre de l 'any 1972. Aquest fet consolida una tendéncia iniciada a principis de la 

década, l 'abandonament del catalá com a llengua habitual en la redacció dels textos 

publicats en les seves págines. Pero més enllá d 'un cert control ideológic, no apareix 

cap tipus d'article firmat per ell. Pensem que fou un cárrec imposat des de 

l 'administració. Será substituit per D. Miquel Ferrer Su reda 3 6 0 , propietari de la 

impremta Politécnica, lloc on s ' imprimia la revista. Glosses i petits poemes tornaran a 

aparéixer, pero no será fins a l 'establiment de la democrácia qué el catalá tindrá la 

preséncia dels seus primers anys. 

De la codificació de la publicació podem extreure dades objectives. Hem trobat més de 

cent articles, entre cróniques i articles, escrits en catalá. Apareixen més de noranta 

Glosses en catalá, moltes a les cróniques. I més de dos-cents poemes escrits en catalá. 

És la llengua menys emprada, amb anys on quasi desapareix, com 1964. 

Si durant la primera etapa hem vist una série d'articles que relacionen la llengua 

catalana amb l 'occitana, tan sols apareix un article referint-se a aquesta llengua en la 

Entrevista Joan Estades de Moncaire, juny 2006. 
Paris-Baleares n. 134, abril 1966 
París-Baleares n. 206, novembre 1972 

modernitzar les relacions laborals i socials de l 'Estat. Pero l 'atac a la llengua enrareix la 

seva opinió, criticant obertament a les autoritats pel que ell considera una important 

errada. En la mateixa entrevista esmentada anteriorment, recordava com aquest article 

va provocar un intent de segrest per part de les autoritats espanyoles, impedint la seva 

distribució. A les autoritats les preocupava molt la imatge negativa que es desprenia de 

la seva opinió sobre la nova llei de Premsa, la qual es va vendre a l 'estranger com 

l 'obertura que els mitjans estrangers sol-licitaven. La por que el boca-orella del segrest 

arribés als socis francesos i la seva difusió, molt més perillosa que un article en un 

butlletí llegit pels socis, aconsella la seva distribució. També la posició social del 

firmant ajudá a aconseguir el beneplácit de les autoritats, amb la condició de no tornar a 
3 5 8 

escriure en catalá ni tornar a esmentar aquest lamentable f e t . 3 5 8 
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8.16. Canvis de temátiques al París-Baleares 

La política está vetada a les págines de la publicació. Recordem l 'article onze: " Toute 

discussion ou Manifestation politique, religieuse ou étrangére au but l'Association est 

formellement interdite"364. Aquest fet es respecta al llarg de la publicació, peró com j a 

hem vist en el punt anterior, hi ha petites excepcions. La primera d'elles, la del maquis 

francesos, apareix com a contestació subtil als esdeveniments grandiloqüents que 

s'estaven celebrant al país per commemorar els 25 anys de pau. N o s 'ometen, pero són 

tractats de manera tangencial. I s'aprofita un escrit d'elogi als mateixos per a demanar 

361 París-Baleares, n. 90, abril 1962 
3 6 2 París-Baleares, n. 91, maig 1962 
363 París-Baleares, n. 216, feber 1973 
364 París-Baleares, n. 43, noviembre 1957 

segona, titulat Institut d'estudi Occitans361, mostrant com el tema de la llengua perd 

espai en la publicació. El mateix any es publica un article de B. Moll, Un home de 

Combat362, peró quasi testimonial si fem una comparació amb la primera etapa, on si hi 

ha més articles d 'aquest autor, fins i tot publicant-se la seva gramática en petits articles. 

L 'any 1964, el col-laborador i corresponsal de Fornalutx retornará a publicar petites 

llicons d'ortografia. I l 'any 1968 es publicará també les llicons d'ortografia, estretes de 

la quarta edició de la Petita ortografia balear de Llorenc Vidal. 

Hi ha una part dels Cadets, com j a hem vist, que estimen la llengua própia de les Illes i 

volen normalitzar el seu ús. Les circumstáncies no són propicis i es troben entrebancs. 

Hi ha problemes amb el col-laborador Joan Estades, el qual j a hem vist, és un lluitador 

de la llengua, peró amb un carácter polémic. Els articles divulgatius sobre la llengua no 

són habituals, peró apareixen en diferents moments puntuals, amb una clara intenció de 

donar a conéixer el bon ús de la mateixa. I aquest és un fenomen que reflecteix la lluita 

per la mateixa que s'está donant a la societat mallorquina. Exemple d 'aquesta afirmació 

fou la publicació d 'un article titulat La reforma educativa y las lenguas regionales363, 

en el qual es trasllada als Cadets la preocupació per la recuperació de la llengua, 

mostrant la lluita que s'estava realitzen per la restauració de l 'ensenyament de les 

llengües regionals, perduda després de la Guerra Civil, grácies a que la reforma que la 

Llei d 'Ensenyament General aixo ho permetia. 
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Villa, I. (2003). Todo estaba escrito. Decadencia del franquismo y prensa. 1965-1975. País Basc: 
Universidad del País Vasco 
3 6 6 Broder, A. i Feliu, G.(2000). Historia Económica de la España Contemporánea. 54 Vol. Madrid: 
Alianza 

oracions per morts mallorquins a les lluites contra l 'opressor francés. Al ser escrit per 

un religiós, és molt difícil de contraatacar. 

La creenca de qué la nova llei Fraga obriria el camí a una premsa més permissiva fa que 

un col-laborador publiqui escrits oberts a les seves ideologies. Ja sigui pel to, 

l 'enrevessat del personatge o per la falta de claredat, que hi ha un intent de segrest. Peró 

en un any escás de la promulgació de la llei i un canvi de director després, la llengua 

catalana torná a normalitzar-se en la publicació. 

Els anys setanta foren anys convulsos per a la societat espanyola. El missatge de pau i 

ordre franquista, el qual apareix en les págines de París-Baleares, és una constant en el 

régim. L'esperanca possible de viure cada dia millor, coneguda j a pels emigrants que 

han viscut a Franca, féu que la societat espanyola comencés a despertar i a crear nous 

costums. S'ha xerrat d 'una conformitat disconforme dins la societat e spanyo la 3 6 5 

El Pla d'Estabilització de 1959 va modificar profundament l 'estructura economica del 

país, i encara més la mentalitat dels seus responsables. Les bones perspectives 

economiques fa possible l 'obertura a les inversions estrangeres, l 'emigració i el turisme, 

factors que modificaren la visió dels espanyols sobre si mateixos. I fins i tot la dels seus 

propis governants, els quals es pronunciaren partidaris de canvis polítics si millorava la 

situació. Així López Rodó, Alt Comissari del Pla, futur ministre i membre de l 'Opus 

Dei, va declarar: España estará madura para la democracia cuando su renta nacional 

alcance los 1.000 dolares per cápita366. 

Ja hem senyalat que la publicació no s'obrirá a la política, pero si hem trobat exemples 

de contestació a les seves págines. La més evident, les protestes contra la urbanització 

de la Dragonera, la qual analitzarem en el següent capítol, peró que comencen en una 

llarga trajectória d'articles publicats a finals dels anys seixanta. L 'aparició d 'un nou 

grup de col-laboradors, gent més jove del municipi d 'Andratx, fará que hi hagi un canvi 

en la trajectória, peró sempre molt subtil. 
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Posarem dos exemples. En l 'article Critiquemos36''[fig. 81], en el qual Gabriel Simó fa 

Figura 81: Noticia 
Critiquemos 

CRITIQUEMOS 
E l m e j o r , e n e s t e m u n d o , e s e l e n e -

aíga d e l b i e n ; c o m o e l p e r f e c t o , c a s o 
l i l e i - \ . . . -1-:L.-. U _i I i-l : J : i J j i L t U ' 

nia*o d e l m e j o r . C o n f u n d i r e l b i e n 

; n n e t p e r f e c t o , c r e y e n d o q u e n o e x l s * 

•e >,L m e j o r j m i e u t o p o & i b l e , e q u i v a l e 

i v o l v e r l e l a e s p a l d a a l p r o a T c s o * 

L a s A d m i n i s t r a c i o n e s , c o m p a ñ i an, 

u - e s t a m o s d e s e r v i c i o s , c o m e r é l u 1 « , 

•ttti u a n d e i r m e j o r a n d o s u s « e r v í -

aVM d e d í a e n d í a ; p u e s t o q a e c o m o 

rl h o m b r e , s o n i m p e r f e c t o s y v i v e n 

•ri e v o l u c i ó n p e r m a n e n t e * 

L a A d m i n i s t r a c i ó n q u e m e n o s ú n 

i c a s m e r e z c a » s e r á l a q u e p r e s t a n d o 

LUS s e r v i c i o s m e j o r b o y q u e a y e r ; 

j a s c a e l m e d i o q u e l e p e r m i t i r á m e 

j o r a r l o s a ú n p a r a e l m a ñ a n a . 

L a c r í t i c a p o r l o t a n t o e s n e c e s a r i a 

? o r q u e p e r m i t a d a r a c o n o c e r a e c r * 

.i d e u n a c t o d e f i n i d o , n u e s t r o p e n -

M m i e n t a o p u n t a d e v i s t a , r e f e r e n t e 

i l i n I s m o , L a s e n t i d a d e s c r i t i c a d a s 

una lloanca a la crítica: 

Las Administraciones, compañías, préstamos de 
servicios, comerciantes, etc. hi han de ir 
mejorando sus servicios de día en día; puesto que 
como el hombre, son imperfectos y viven en 
evolución permanente per modificar la vida de les 
persones. 

En un moment on la pressió policial és major, després de 

l 'assassinat de Carrero Blanco, s ' introdueix aquesta 

reflexió, on s 'estima que la crítica és válida, que s 'ha de 

desenvolupar per aconseguir canviar les coses per a 

millor. Gabriel Simó, vicepresident de l 'associació en 

aquell moment, ostentará el cárrec de regidor de cultura al 

primer ajuntament democrátic d 'Andratx, sota les sigles del PSOE. 

Pero també apareixen articles més reaccionaris, en aquest cas de la má de Joan Estades, 

en el qual exalta el concepte de pátria, pero des d'una perspectiva mallorquinista: "Més 

concretament la nostra patria está en la llengua, les costums i les particularitats que 

caracteritzen la propia colectivitat"368. I aquesta és una de les reaccions a les 

prohibicions de l 'ús de la llengua catalana, la qual torna a aparéixer amb més forca a la 

publicació, sobretot amb articles i poemes escrits per nous col-laboradors, aprofitant una 

major llibertat per publicar en la nostra llengua. 

La premsa no diária és una de les característiques de la societat illenca contemporánia, 

fenomen molt arrelat. Pero la diária fou més recent, posteriors a la Guerra Civil. A 

principis de la década dels setanta, alguns diaris com Última Hora i Diario de Mallorca, 

a més de la revista Lluc, comencaren un procés de reconstrucció del pensament 

democrátic, preparant així les bases pel procés de democratització posterior. La societat 

balear havia experimentat canvis substancials a la década dels anys seixanta, grácies al 

desenvolupament economic propiciat per l 'arribada del turisme de masses. A principis 

París-Baleares, n. 203, juliol-agost 1972 
''París-Baleares, n. 202, juny 1972 
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369París-Baleares, n. 211, marc-abril 1973 
370 París-Baleares, n. 219, abril-maig 1974 
371 París-Baleares, n. 215, noviembre-desembre 1973, firmat per Isabelle Castanyer 
372París-Baleares, n. 229, juliol-agost 1975 

dels anys setanta no apareixen tants d'articles sobre temática turística, al contrari que 

succeia en la década anterior. Fins i tot, el que apareixen més sovint sont articles crítics 

amb la gestió que es realitza, sobretot per la fama adquirida de mal tracte dispensat als 

turistes per hotelers i treballadors del sec to r 3 6 9 . 

El fet de ser una publicació amb una base d'emigrants francesos, els quals s 'havien 

educat i format a Franca, fan pensar que podria haver estat aquesta publicació un 

trampolí per a la importació d' idees innovadores, un forum més obert, on la llibertat fos 

major en la publicació d'articles. N o fou així. Encara que j a hem senyalat que hi ha 

indicis de canvis, amb la introducció de temátiques noves i rerefons innovadors, com 

l 'ecologisme o a protecció del patrimoni de les Illes. Aquestes temátiques són 

aplaudides pels socis i es convertiran en una de les línies editorials més interessants i 

productives de la próxima etapa. El to emprat en els darrers anys de l 'etapa s'endureix, 
370 

acusant de "taurons sense escrúpols" als especuladors 3 7 0 , els quals són acusats 

sistemáticament de destruir l 'entorn natural de les illes, no tan sols en els casos 

esmentats, sinó també en llocs com Menorca, en l 'albufera dels graus. El tema de les 

urbanitzacions és molt contestat, amb articles de to molt dur, com el titulat 
3 7 1 

Urbanisons...sons...sons . Aquests solen estar escrits en francés, amb un certa 

melancolia per el paradís perdut. Recordem que hi ha molts de Cadets que han viscut a 

Franca i s 'han retirat a les Illes. Per aquest motiu, eren precisament aquest grup el que 

més renou fa envers a la falta d 'escrúpols urbanístics. Són persones retirades, que han 

viscut molt i han fet molta feina. Peró que volen retornar als paisatges de la seva 
372 

infantesa i veuen amb estupor la destrucció de l 'entorn. N o comprenen que sigui 

necessari la destrucció per a crear infraestructures per atreure turisme, j a que un bon 

servei i les belleses naturals faran molt més que el ciment. Aquestes són les conclusions 

que es poden extreure del tipus d'articles que apareixen en aquests darrers anys de 

l 'etapa. 

Pensem que el tema que romp més amb la línia editorial amable, sense molta intenció 

d'entrar en polémiques, es romp amb la Dragonera, convertint la publicació en una eina 



Capítol 8. Els anys centrals 391 

de pressió mediática. Ja hem esmentat que el gruix de la protesta es realitza en la 

següent etapa, peró les veus comencen molt abans, signe del canvi en la postura de la 

publicació en un tema important, j a que demostraven un fort interés per a la conservació 

de l 'entorn natural i cultural. 

373 

L'article S.O.S Dragonera no és el primer, peró si el més rotund i l ' iniciador d 'una 

línia combativa per intentar salvar aquest illot, en el qual es projectava construir una 

mega urbanització. Situat al sud-oest de l'illa, davant les costes de Sant Elm, era un dels 

símbols més estimats pels emigrants andritxols, els quals li havien dedicat molts 

d'articles, sempre dins els seus records d 'una roqueta que estimaven i enyoraven en la 

distáncia . 

L ' any 1968 la BBC realitza el film Majorca Observed, una primera denuncia forana de 

la destrucció dels espais naturals de l'Illa. D 'aquests moments és l 'aparició del terme 

balearització, el qual és, a tota Europa, sinónim d 'una urbanització salvatge a la mateixa 

vorera de la mar. Aquest procés s 'explica per la febre constructora dels anys seixanta i 

principis dels setanta a tot el litoral illenc, dins dels anomenats projectes 

desenvolupacionistes. El projecte de P A M E S A a sa Dragonera no hauria estat més que 

un altre episodi d 'una trágica história. 

L 'any 1972 s 'havia celebrat a Estocolm la primera conferencia de les Nacions Unides 

sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament Humá, i circulen ja tradui'ts al castellá 

texts divulgadors de la problemática ambiental, molts auspiciats pel Club de Roma. El 

mateix any 1972 se celebra a Palma un primer congrés d 'ecologia i turisme en la 

Mediterránia Occidental, en qué j a es demana t ímidament la protecció de Cabrera, 

aleshores sota la gestió de l 'exércit espanyol. 

El moviment ecologista comenca a aparéixer. Proves les tenim en l 'aparició del GOB, 

abans mencionat. També l 'aparició de la secció Por la defensa de la naturaleza y del 

paisaje en el Diario de Mallorca l 'any 1971, que dirigia Antoni Alemany Dezcallar. La 

secció, després anomenada Defensa de la Naturaleza, es publicá fins a l 'any 1978, la 

qual aconseguí el premi Ciutat de palma de Periodisme l 'any 1973. 

3733París-Baleares, n. 214, setembre 1973, firmat per Isabelle Castanyer 
374París-Baleares, n. 24, febrero 1956 
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Si l 'any 1963, Foment del Turisme elevá un informe favorable a la ins ta l lac ió d 'un bar 

i d 'una discoteca a l ' illot des Pantaleu, davant Sant Elm i enfront sa Dragonera, l 'any 

1977 pagará les despeses del senyor Félix Rodríguez de la Fuente per fer un estudi 

científic sobre la possibilitat de crear un parc natural a Cabrera, cercant augmentar el 

seu prestigi. 

Els pioners del moviment ecologista o conservacionista a les Illes no neixen organitzats, 

sinó que s'articulen a partir d 'uns orígens diversos, pero coincidents. I comencen a 

estructurar-se de forma seriosa davant desgavellades com la de sa Dragonera o es Trenc. 

Així, a les Illes, aquest moviment social es presenta com una reacció popular davant la 

desfeta de la naturalesa. El formaven gent sensibilitzada amb els problemes de la natura. 

Majoritáriament eren excursionistes, estudiants i professionals de la biologia i la 

geografía, així com alguns intel-lectuals i periodistes que desenvoluparen una 

importantíssima tasca divulgativa. També col-lectius, com associacions de vei'ns, 

afectats per problemes propers, com pedreres o autopistes, es sumaren a aquestes 

propostes. 

La publicació París-Baleares, on molts són els col-laboradors originaris del municipi 

d 'Andratx, publicació que j a havia demostrat una especial sensibilitat enfront de la 

conservació del patrimoni, históric i natural, es terminará convertint en el mitjá emprat 

per un municipi per aturar la urbanització d 'un dels seus emblemes, l 'illa de Dragonera, 
3 7 5 

tal com reconeix el diari nacional El País del 12 de juliol de 1 9 7 7 3 7 5 . 

La sensibilitat cap a la Dragonera dels articles del París-Baleares s 'explicaria per la 

trajectória vital dels seus redactors. Els més majors recorden una illa gairebé verge, on 

no hi havia turistes. Els més joves s 'han educat a Franca, on els corrents de preservació 

de la natura arrelaren molt abans que a Espanya. Sigui com sigui, al setembre de 1973 

apareixen en portada el següent titular, SOS Dragonera. Dos articles més la completen, 

Defendamos sa Dragonera i Carta abierta376. 

Carta Abierta és la transcripció que enviá el vice-president de l 'associació, Gabriel 

Simó, al president de l 'associació Los Amantes de San Telmo, D. Gaspar Aguiló Capó. 

En aquesta carta es fa resso de l 'article publicat al Diario de Mallorca del dia 24 de 

3 7 5 Dragonera (el País). Recuperat el 4 de maig de 2014, a http://elpais.com 
3 7 6 Tots a París-Baleares, n. 272, setembre 1973 

http://elpais.com
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377 París-Baleares n. 222, setembre de 1974 
378''París-Baleares n. 222, setembre de 1974 

juliol de 1973, on s'insinua la venda de sa Dragonera per part del seu propietari, Joan 

Flexas, a un grup alemany per a construir un complex turistic. Ja s'hauria presentat un 

avantprojecte davant la Comissió Provincial del Patrimoni Artístic per aconseguir el 

vistiplau de la venda i posterior construcció. Aquest fet es relaciona en l 'article 

Defendamos sa Dragonera amb la noticia de l 'aprovació de la construcció d 'un 

complex turístic per a 20.000 persones en terrenys de Formentor per part de 

l 'Ajuntament d'Alcúdia. Les xifres de venda de l 'illot osc i l l en entre els 350 i 500 

milions de pessetes. Tant en l 'article S.O.S. Dragonera, escrit en francés, com en 

Defendamos la Dragonera puntualitzen la i l legal i tat , des del seu punt de vista, d 'aquest 

projecte. Se suporten en el Decret-llei del Ministeri de la Informació i Turisme de l 'any 

1972, on es declara "Lloc pintoresc privilegiat" a tota la Costa Oest de Mallorca, des de 

Cala Embasset fins a Cap Formentor. La seva protesta és clara. Els tres articles 

assenyalen la necessitat de la protesta col-lectiva, reclamant la responsabilitat de les 

administracions corresponents i afegint: Lavarse las manos, declararse neutral cuando 

se trata de la destrucción de lo poco que queda de bello en nuestro terruño, es hacer 

acto de cobardía. Clavémonos bien eso en la cabeza y obremos en consecuencia. 

377 

Quatre mesos després, a la portada apareix el següent titular, ¿Y la Dragonera? 

L'autor, Juan Bauza, es demana pel tema de la venda de sa Dragonera, vist la falta de 

noticies al respecte en la premsa local. I no des d 'una perspectiva optimista, sinó 

profetitzant que la falta de notícies és una vegada més conseqüéncia de fosca tramitació 

urbanística dels futurs fets consumats. Afegeix un al-legat en pro a la seva conservació 

pels seus valors paisatgistics i faunistics, sobretot per ser lloc de cria d 'aus marines. A 

més crítica que amb aquesta acció es tornaria a perdre espais públics pels mallorquins, 

els quals ja no poden fer us del seu dret, donat per llei, que els concedeix gaudir de tota 

la costa, pels cada vegada més freqüents clubs privats instal-lats a la costa o els 

reservats amb dret d 'admissió. I continua amb una série de critiques sobre les 

conseqüéncies negatives que el turisme de masses esta produint en la vida illenca. 

378 

En el mateix número, un article titulat La Dragonera intenta calmar els anims, donant 

arguments que invalidarien els rumors de venda i posterior construcció. Comenta 

l 'autor, Jaime Gayá de manera no oficial, que sa Dragonera no ha estat venuda, tan sols 
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ha canviat de propietari. Argumenta que la compra no era possible per l 'existéncia 

d 'una llei de protecció, la qual era necessari derogar abans de realitzar el projecte. 

També comenta que en l 'exposició pública del Pla d 'urbanisme d 'Andratx feta en el 

Saló de la Casa Consistorial del 16 de juny al 16 de juliol de 1974, qualsevol menció a 

sa Dragonera era nul, com si l 'illot no existís. Aquest motiu, segons l 'autor, invalidaría 

qualsevol modificació dins l'illa, per no complir amb el requisit legal de la seva 

exposició pública, a més d ' incomplir una llei de rang superior. Acaba l 'article recordant 

que els vei'ns de Sant Elm seran els primers en sabre si s 'urbanitza o no, a més de 

defensar una altra vegada la necessitat de salvaguardar aquesta joia del paisatge 

mallorquí. 

Dos números posteriors, firmat per un veí de Sant Elm, apareix La Dragonera, una 
379 

aclaración a Don Jaime Gayá . S'inicia amb la curiosa frase "Yo, como dice usted, 

tampoco quiero entrar ni salir en aquest asunto", molt en la línia de la publicació, la qual 

intenta evitar qualsevol tipus d'enfrontament, dins una línia de neutralitat editorial. 

Comenta que respecte al decret 948/1972 del 24 de marc de 1972, la Costa Nord 

mallorquina, declarat Paisatge Pintoresc, está tan sols sota la protecció de la Direcció 

General de Belles Arts. I que dins el Pla Provincial d 'Ordenació Urbana de Balears 

aprovat, el qual defineix clarament les normes urbanístiques a aplicar a sa Dragonera, si 

va estar exposat públicament a la Llotja de Palma. Aquest anónim es demana si tots els 

que han escrit a la publicació presentaren qualque recurs en contra de qualificació del 

sol a l'illot, j a que el temps hábil j a havia complit i a data de l 'article, el pla está aprovat 

i és llei, sense cap tipus de contradicció. A continuació exposa una série d'articles que 

corroborarien el seu argument. També acaba indicant quin és el volum del Pla General 

d 'Ordenació Urbana en el qual pot consultar-se, afegint que está a la venda per 8.000 

pessetes. I sinó, sempre es pot consultar en la Diputació Provincial de Palma. Conclou, 

amb un cert grau de sorna, remarcant que la situació de sa Dragonera i el seu projecte 

d'urbanització és totalment legal. 

La resposta vindrá per part de Jaime Gayá en el següent número. Amb ironia, agraeix al 

veí de Sant Elm la seva informació. Peró que en el punt en el qual no troba cap 

contradicció legal, ell considera que hi ha un parell d ' importants. Argumenta que si la 

Dragonera está sota la protecció de la Direcció General de Belles Arts era, precisament, 

379 París-Baleares n. 224, novembre-desembre de 1974 
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3800París-Baleares n. 225, gener de 1974 
381París-Baleares n. 226, febrer -mare 1975 

per protegir-la, no per canviar el seu estat. També posa en dubte que un veí de Sant Elm 

pugui argumentar la viabilitat de qualsevol tipus de construcció a sa Dragonera, ja que 

tots els veins saben que, per la seva orografia, aixó era impossible sense canviar-li 

totalment la seva fisonomia. També al-lega que la publicació al municipi és requisit per 

l 'aprovació del projecte, no a Palma. Recorda que el decret-llei de 1972 és un intent per 

protegir la bellesa de l'illot, lamentant que els arguments dels promotors siguin més 

efectius que la mateixa llei, imposant els seus interessos económics per damunt de: 

La conservación del patrimonio artístico de las Baleares, la belleza de 
su paisaje, las costumbres, su folklore local, todo cuanto nos hace 
diferentes y atractivos acerca de quines nos visitan, y me pesa -pero 
mucho- que otros mientras tanto, destruyan todo cuanto puedan. 3 8 0 

Seguint en la mateixa línia, en el següent número Jaime Gayá reafirma les seves tesis, 

mencionant l 'escrit que la Delegació Provincial del Ministeri d 'Educació i Ciéncia, 

Comissió del patrimoni Historic Artístic enviá a l 'Ajuntament d 'Andratx a data del 14 

de gener de 1975. En aquesta es recorda que qualsevol projecte que afecta la zona 

declarada com Paisatge Pintoresc, haurá de tenir una resolució vinculant d'aquesta. 

L'ajuntament d 'Andratx es va donar per assabentat en la reunió de la Comissió 

Permanent a data de 22 de gener de 1975. Acaba l 'article dient: "nos parece que por una 
381 

vez los defensores de la Naturaleza no habremos elevado nuestra voz en balde". 

I les informacions de Jaime Gayá continuaren. En el següent article comentá que fonts 

fidedignes li informaven que l 'Ajuntament havia rebut una carta de la Cambra de 

Corriere Alemanya per a Espanya, demanant nom i dades de la suposada entitat 

alemanya interessada en sa Dragonera. L 'Ajuntament contestá que no els coneixia. Una 

setmana després, será el Delegat Provincial del Ministeri de la Informació i Turisme qui 

s'interessará per aquesta mateixa qüestió. La contestació fou la mateixa. Demanat a D. 

Juan Flexas, aquest ni ha confirmat la venda ni ha revelat qui ha estat el suposat 

comprador. Es comenta en alguns cercles del poble que el tan anomenat grup financer 

catalá no és més que una cortina de fum d 'un grup alemany, el qual necessitaria aquesta 

per esquivar els inconvenients que hi hauria davant les autoritats estatals i locals, fet que 

j a s 'ha produit en altres casos. Pero també publica: 
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382París-Baleares n. 227, abril -maig 1975 
383^París-Baleares n. 233, gener 1976 

Mientras tanto y para terminar, diremos que D. Vicente Lozano quien 
por su apellido parece ser español, solicitó y obtuvo del 
Ayuntamiento, un permiso de obras para arreglar la caseta que existe 
en la Dragonera, a fin de ponerla en estado de habitabilidad. ¿Sera ese, 
el principio de la urbanización? 3 8 2 

A partir de l 'octubre, la preocupació de la publicació es trasllada a una nova destrossa 

urbanística, un port esportiu a Sant Elm. Pareix que j a existia un projecte anterior, 

menys ambiciós. En els números posteriors apareixen, igual que va passar amb el cas de 

sa Dragonera, informacions diverses de caracter legal respecte a aquest nou projecte. N o 

pareix casualitat que en el mateix número hi apareguin dues notícies breus, fent-se ressó 

de dos plens de l 'Ajuntament d 'Andratx. El primer celebrat al 26 de setembre de 1975, 

on es cita l 'exposició pública del planol de sa Dragonera, sol-licitat pel representat legal 

del seu propietari, D. Juan Flexas, per la seva incorporació al Pla General d 'Ordenació 

Urbana del municipi. A continuació es fa referéncia al Ple extraordinari celebrat el 9 de 

desembre de 1975 on s'accepta la documentació presentada pel representant de D. Juan 

Flexas, D. Juan Cerdá, sobre la delimitació de les árees d 'ordenació de l 'illot de sa 

Dragonera per a complementar el Pla General d 'Ordenació Urbana del municipi. Acaba 

l 'article amb: 

Vistos los informes emitidos por los servicios técnicos municipales 
juntamente con los emitidos por la comisión del Patrimonio Artístico 
ICONA, y Servicio de Urbanismo de la excelentísima Diputación 
Provincial de Baleares. Los señores asistentes después de amplia 
deliberación, acordaron por unanimidad informar favorablemente 
dicha documentación, así como que se remita a la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Baleares para su aprobación definitiva, si 
procede. 3 8 3 

N o pareix casualitat que el nou projecte de port esportiu de Sant Elm concordi en dades 

amb la venda i presentació del projecte de sa Dragonera. Aquesta polémica es visqué 

més activament en la següent etapa de la publicació, on el to de les reivindicacions 

augmenta en funció de la llibertat que guanya a cada moment. 

Seguidament, passem ara a tractar la tercera fase de la revista, els seus darrers anys: 

1976-1998. És el que conformará el proper capitol 9, previ a l 'estudi de cas de la familia 

Simó-Alemany, aquest últim capítol 10 que concloura la quarta part d 'aquesta Tesi 

Doctoral. 



Que por una vez los protagonistas sean ellos 
(...). Que sean ellos de los que hablen nuestras 
historias, nuestras esperanzas (...). Que nos 
conmuevan sus fortalezas, sus convicciones, sus 
momentáneos desalojos. Que el género lo 
ponga la vida y escriba para nosotros los 
dramas que ocultan las puertas cerradas. Que 
cuenten también sus comedias, sus buenos y 
malos humores y sus mejores momentos. 

Fernando León de Aranoa 

CAPÍTOL 9. La darrera etapa: 1976-1998 

En aquest capítol es detalla la part final de l 'associació Les Cadets de Majorque, la seva 

decadéncia durant l 'interval que va des de l 'adveniment de la democrácia fins l 'any 

1998. Així, es detallen els fets que convulsionaren els primers anys de la década dels 

vuitanta, amb la lluita per a la defensa ecologista de Sa Dragonera, —que tingué un 

ampli ressó a la publicació París-Baleares—, com també l'inici de la decadéncia de 

l 'associació. Seguidament, es repassa el canvi produi't que es derivá del fet que la 

publicació passés de ser órgan difusor d 'uns emigrants balears a Franca, a ser membre 

de l 'associació de premsa forana. Finalment, explicarem com es desenvoluparen els 

darrers anys de la publicació —i per extensió de l 'associació Les Cadets de Majorque. 

9.1. La situació de la premsa mallorquína en els primers anys de la transició 

Molt s 'ha escrit sobre el període históric de la transició espanyola, i molt més s'escriurá. 

L ' any 1976 es va iniciar amb molta incertesa, peró amb fam de canvis. Segons paraules 

del socióleg Antoni Tarabini: 

La societat era una societat bastant cómoda en el seu conjunt i 
molt poc motivada, poc lluitadora per la defensa dels drets 
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democrátics. La feina politica s 'havia de fer en condicions 
difícils, precaries, i j o diria que imaginatives, perqué no hi havia 
estructures polítiques, ciutadanes, que ho permetessin. La lluita 
tenia un cert concepte d'avantguarda, que s 'havia de disfressar 
com es pogués; s'utilitzaven com es podien institucions com 
l 'Església i l 'OCB.. . en un moment ha més avancat, es varen 
aprofitar temes molt propers a la gent perqué se 'n temessin que, 
sense democracia, aquells drets i aquelles necessitats no es 
podien cobrir... una feina molt primaria.. . 1 

Hi ha un consens generalitzat, pel qual s'afirma que des dels primers anys de la década 

dels setanta, la premsa havia iniciat un procés de reconstrucció del pensament 

democratic. I aquest pensament prepará, en bona part, el cami per a l 'arribada de la 

democrácia. Aquest fet a Mallorca es pot escenificá per mitjá de l 'evolució liberal del 

Diario de Mallorca, el canvi de propietari del diari Última hora i el decliu del Baleares. 

Pero aquesta tendéncia s 'evidenciava encara més dins les publicacions que conformen 

l 'anomenada premsa forana de Mallorca, fenomen periodistic i cultural singular i 

característic de Mallorca, anomenada en altres indrets com a premsa local. Aquesta 

premsa tindra un paper molt important al principi de la democracia, sobretot en les 

zones catalanoparlants, j a que ajuda de manera notable a la normalització lingüística 

d'aquests territoris. El paper de la premsa local és vital per entendre la cohesió de molts 

de pobles i municipis. Aquesta ofertava notícies i informacions des de la proximitat, en 

un llenguatge planer i proxim. En moments passats, quan les comunicacions eren molt 

més precaries que les actuals, realitzaren una gran feina de difusió, donant veu a pobles 

i ciutats petites. La majoria eren - i són encara - publicacions setmanals, quinzenals, 

mensuals, les quals vertebren una bona part de les relacions entre les persones a petita 

escala, entre els pobles a major escala, d 'un mateix territori. Com altaveu de les seves 

preocupacions, aconseguien que els problemes locals foren compartits pels interessats, 

fet que abans de la seva eclosió en la década dels anys setanta, era molt més dificultós. 

Des de la recuperació de la democracia, la premsa local ha volgut convertir-se en un 

espécie de mirall dels fets més proxims. Objectiu no aconseguit en la seva totalitat, no 

1 Marimon Riutort, A., Serra Busquets, S., [Coord.]. (1998). La transició a les Illes Balears: Simposi 25 
anysIEB. Palma: Institut d'Estudis Balearics, pag. 15. 
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ha abandonat la seva intenció de participar activament en la vida de la comunitat en la 

qual s 'emmarca. 

Des de la década dels anys setanta, la demanda d' informacions locals per part dels 

lectors s 'ha incrementat. De fet, entre el període comprés entre els anys 1976 i 1990, 

moment de consolidació de la nova configuració de l 'estat de les autonomies, es va 

configurar un sistema informatiu estructurat mitjaneant un model descentralitzat, en el 

qual la premsa local va registrar un creixement molt superior a la premsa de Madrid. 

El resultat ha estat un sector en constant creixement al llarg de la democrácia. 

Los periódicos en la actualidad -recuerda Jaume Guillamet- son 

regionales o provinciales en relación con el ejercicio de capitalidad de 

las respectivas ciudades sobre sus territorios naturales de influencia y 

de la representación social que se les otorga 2. 

Respecte a Mallorca, encara que el fenomen també es dona a Menorca, compten amb un 

potent grup d'aquest tipus de publicacions. Una gran varietat de publicacions són 

considerades part d 'aquest moviment, les anomenades historiques i les de nova creació, 

sorgides a la década dels seixanta. Com ja hem senyalat, aquest tipus de premsa es 

caracteritzava per ser mitjans poc professionalitzats i heterogenis en molts d'aspectes, 

com la seva periodicitat o el seu ámbit de difusió. Són fruit, la majoria de vegades, del 

voluntarisme de les persones, fet que explica la seva poca especialització i la escassa 

professionalització dels seus redactors. 

Generalment es tracta de periódics editats per entitats o associacions sense finalitats 

lucratives com a expressió dels moviments polítics, culturals i populars i, en molts de 

casos, arriba a tenir un gran arrelament en la collect ivi tat . Foren les persones d 'aquest 

conjunt d'associacions les qui iniciaren l 'aventura d'escriure, plens de voluntarisme i, 

en moltes d'ocasions, amb ganes d 'expressar idees noves. 

L'efervescéncia d 'aquest fenomen a la década dels setanta culminá amb la creació de 

l 'Associació de Premsa Forana de Mallorca l 'any 1978, amb l 'objectiu d 'ocupar el seu 
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propi espai en el nou panorama. L 'any 1987 va rebre el Premi Francesc de Borja Moll 

dins dels Premis 31 de desembre atorgat per l 'Obra Cultural Balear, premi obtingut per 

la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. 

Dins aquest context, el nostre objecte d'estudi s'enfrontava als seus propis reptes. 

Considerada com una histórica dins la premsa forana mallorquina, no encaixava en el 

conjunt general. Els seus lectors estaven dispersos entre dos pai'sos, peró la pérdua de 

socis havia trastocat la seva dinámica interna, fent necessari engegar campanyes de 

captació de fons per a poder continuar amb l 'edició de París-Baleares, en un context de 

tancament d'altres publicacions versemblant, com l'Andraitx. Pero l 'altre repte de la 

publicació será sintonitzar amb el seu present, adaptant-se als canvis interns, peró també 

als socials i politics que s 'estaven produint a Espanya. 

Aquests canvis comencaren a visualitzar-se, tal com hem explicat a l 'apartat anterior, 

l 'any 1972. A finals de l 'any 1971 havia mort Juan Bonnin, l 'anomenat "amable 

censor" pels mateixos Cadets: "était chargé de la représentation des "CADETS DE 

MAJORQUE" devant l'administration espagnole, et, tout spécialement, devant le 

Ministére de l'Information et du Tourisme ". Un altre canvi, fou l 'abandonament per part 

de Gaspar Sabater de la direcció de la publicació, substitui't per Miquel Ferrer Sureda. 

Tot dos treballaven a la revista Cort, fundada pel segon i 

dirigida pel primer. Desconeixem el grau d' implicació com 

director de Gaspar Sabater a la publicació. Els treballs de 

recopilació, selecció, maquetació, distribució... sempre 

foren feines del Secretari General i d'altres membres de 

l 'equip directiu de l 'associació. Curiosament, mai 

apareixerá cap article firmat per Gaspar Sabater, peró si 

referéncies a l 'est ima de la publicació envers a ell [Fig. 82]. 

Persona dinámica, d 'opinions propies, treballava per altres 

publicacions similars, com Dijous d ' Inca en els mateixos 

anys. La relació de la publicació amb Miquel Ferrer, pareix 

més evident. Era a la seva impremía on s ' imprimia la 

publicació. El fill del darrer Delegat General, Antonio Simó 

Cárdenas, recorda la bona amistat entre el seu pare i Miquel 

Figura 82: Homenatge a 
Gaspar Sabater 
CON MOTIVO DE UN HOMENAJE 

Gaspar Sabater 
por José Reines Rens 

N. de la R. - Por tratarse de un 
artículo referido a nuestro esti
mado Director; artículo, que fue 
publicado en el vespertino "Ul
tima Hora", de Palma de Mallor
ca, de fecha 5 de Junio próximo 
pasado, es por lo que, gustosa
mente, nos honramos en repro
ducirlo acompañado de un dibu
jo original del mismo autor del 
articulo, nuestro asiduo colabo
rador José Reines Reus. 
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9.2. L'ecologia com a model de canvi 

Com ja hem senyalat, hi ha un cert consens a considerar que la transició en el món 

cultural comencá abans que la política 3 . Alguns autors apunten els seus inicis en el Pla 

d'Estabilització de 1959, el qual va facilitar una certa obertura cap a l 'exterior. Peró será 

la Llei de Premsa i Impremta de 1966 el punt d'inflexió, moment en el qual s 'acaba la 

censura previa. Sospitem que aquesta llei, en relació a la polémica de Joan Estades 

estudiat en l 'etapa anterior, no fomentá una major llibertat en la publicació de contingut 

a París-Baleares. Fins i tot pareix evident un cert retrocés en la publicació en catalá, 

moment en el qual és director Gaspar Sabater, sempre minoritari en aquesta década. 

L 'autocensura o censura voluntária existent a la publicació, retardá l 'aparició de 

continguts més agosarats. L 'obertura fou patent després d 'uns primers moments de 

dubte, publicant-se articles que ja respiren impaciéncia per aconseguir major llibertat. 

París-Baleares no viu alié a la situació espanyola. Encara que era una publicació 

dirigida majoritáriament a un públic resident majoritáriament a Franca, són els 

esdeveniments espanyols els que marquen la seva línia. L 'arr ibada de nous 

col-laboradors a finals de la década dels anys seixanta, obrirá la porta a nous aires. 

N o m s com Sebastiá Gelabert, Gabriel Tomás o Roland Legros comencen a col-laborar a 

principis de la década dels setanta. Peró, tal com afirma Miquel Ferragut Pujol, la 

publicació vetava articles que podien considerar-se subversius. Recorda com hi havia 

ánsies per publicar articles més arriscats, peró no eren acceptats. El rebuig cap al 

compromís polític de l 'associació impedia un major grau de llibertat d 'expressió. 

Dolores Alemany també recorda que se ' ls incitava a escriure sobre "les bondats de la 

joventut" 4 . Els articles sobre l 'esport i l 'estiu confirmarien aquestes afirmacions 5 . Peró 

l 'Abbe Ripoll, romprá aquesta regla amb la seva defensa del patrimoni de Valldemossa, 

Dit per Francesc Moll, recollit en la taula rodona Iniciatives i defensa del medi Ambient, dins Marimon 
Riutort, Antoni, et al. La Transició a Les Illes Balears : Simposi 25 Anys IEB. Palma: Institut d'Estudis 
Baleárics, 1998. 
4 Testimonis recollits durant les entrevistes realitzades a l'abril de 2014 
5 París-Baleares, n. 233, gener 1976 

Ferrer, el qual ajudava, de vegades, a les tasques de maquetació, peró no intervencions 

en els continguts de la publicació. Miquel Ferrer será el seu director fins a la desaparició 

de la publicació. 
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tal com exposarem en l 'etapa anterior. El compromís cap a la defensa del nostre 

patrimoni, tant el cultural com el natural, són la mostra d 'un rerefons existent, les ánsies 

d 'un cert canvi de model per part dels membres de l 'associació. 

I l 'exemple paradigmátic fou el tractament que va fer la publicació sobre tota la 

polémica sobre la urbanització de Sa Dragonera, un cas que va acaparar portades 

nacionals i internacionals. Les primeres veus d'alerta sobre el cas Sa Dragonera 

apareixen l 'any 1976. L 'espurna fou l 'aprovació, per part de l 'Ajuntament d 'Andratx, 

d 'un pla especial pel qual s 'autoritzava una urbanització residencial de luxe a l 'illot de 

Sa Dragonera. L'adjudicatária era l 'empresa PAMESA, la qual projectava construir dos 

ports, un esportiu i un de serveis; cinc "aldees" turístiques d 'unes 66 hectárees i mitja, 

una de "pescadors" devora el port, tres de carácter residencial i, la cinquena, com a área 

de serveis al costat del port. També havia projectat un heliport, dues plantes 

potabilitzadores, una estació depuradora, un cable submarí des de Mallorca per abastir 

d'electricitat, una planta de trituració i empaquetat de fems, carreteres, aparcaments... El 

projecte s 'acompanyava també una série d ' idees molt avancades per l 'época, com la 

utilització de vehicles eléctrics en tota l'illa, fomentant una imatge de protecció cap al 

medi ambient. 

La prestesa en l 'aprovació d 'aquest pla per part de l 'ajuntament d 'Andratx fou molt 

criticada pel co l l aborador Juan Gaya, entre d'altres. Acusa a l 'Ajuntament de voler 

destrossar la bellesa verge d 'una illa com Sa Dragonera, mentre no se soluciona els 

problemes, reals i preocupants, de la veina Sant Elm. Reclama la construcció d 'un port 

en aquesta localitat, el qual també será una altra polémica recurrent a la publicació 6 . Els 

membres de l 'associació, molts amb vincles emocionals amb el municipi d 'Andratx, 

consideren inacceptable aquesta idea, fomentant-se la importáncia histórica i 

paisatgística de l'illot. Per aquest motiu s'iniciaran una série d'articles sobre la historia 

inédita de la Sa Dragonera en relació a conquesta de Mallorca 7 . 

Les veus contráries al projecte varen ser moltes, amb al-legacions presentades pel GOB, 

l 'Obra Cultural Balear, Foment del Turisme de Mallorca, el Co l l eg i d 'Arquitectes i la 

Societat Natural de Balears, a més de molts de persones particulars. N o es varen tenir en 

compte i la Comissió Provincial d 'Urbanisme també doná llum verda al projecte l 'any 

6 París-Baleares, n. 235, mare-abril 1976 
7 París-Baleares, n. 236, maig 1976 
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1977. Aquesta llum verda era un fet consumat per alguns diaris, tal com critica Juan 

Gaya. Aquest al-ludeix a un article publicat en Baleares, on un periodista narra la seva 

visita a Sa Dragonera, del qual diu que és: "Un paraíso en vías de transformación en 

formidable conjunto urbanístico residencial"8 [Fig. 83]. Criticava Gaya al periodista, 

considerant que les seves paraules donant per fet les obres havia trastocat la vida dels 

habitants de Sant Elm. Explicava en el mateix article qué: 

Conmovió a muchos de los habitantes de la costa, quitando el sueño a 
más de uno, quienes a lo largo de varios días, anteojos en mano, 
escudriñaron desde la costa mallorquina, toda posible traza de obras 
en el islote. 

Recordava al periodista 

que els promotors encara 

no havien demanat la 

llicencia d 'obres. 

Conclou l 'article agraint 

la publicació d 'un altre 

article en el mateix diari, 

en el qual senyalava l 'escepticisme existent entre els veins, els quals preferirien la 

conservació de l 'Illa com a paratge verge. I senyala que París-Baleares es convertiría en 

el vigilant dels fets, com a veu d 'un poble preocupat. Aquesta afirmació ens confirmaría 

la vinculació de la publicació amb el municipi andritxol, convertit en el seu portaveu en 

un conflicte que es plantejava llarg. 

L 'empresa PAMESA, aconseguit el vist-i-plau del projecte per part de l 'Ajuntament 

d 'Andratx 9 , convocara una roda de premsa pública, en un intent de netejar la seva 

imatge i convencer a la població de les bondats del projecte. Molts són contraris al 

projecte, motiu pel qual hi havia una gran preséncia durant la roda de premsa donada 

per PAMESA. En la qual explica el seu projecte, tal com senyala Jaime Gaya. Crític 

amb l 'empresa i amb l 'ajuntament, al qual acusa de no haver estudiat les al-legacions 

presentades, a més d'actuar contráriament a disposicions d'altres regulacions i lleis 

vigents, les quals específica en dit ar t ic le 1 0 . La il- legalitat del projecte continuara sent 

8 París-Baleares, n. 242, gener-febrer 1976 
9 París-Baleares, n. 245, juny 1976 
1 0 París-Baleares, 247, setembre-octubre 1977 
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denunciada en articles successius, d 'aquest i d'altres col- laboradors. 1 1 Des de Franca, 

Cadets preocupats també alcen les seves veus contra aquest projecte urbanístic, en un 
12 

poétic títol: Que la dragonera dorme. 

La societat illenca comencava a rebel-lar-se contra aquest projecte, realitzant-se una de 

les accions més originals i radicals plantejats, fins el moment, a escala local. Aquesta 

s'organitzá a un café de l 'eixample de Palma, el Talaiot Corcat, seu de l 'associació 

juvenil del mateix nom. Freqüentat per molts de joves, membres del club i d'altres 

zones, també el visitaven personatges tan importants com 

Mascaró Passarius o l 'arquitecte Gabriel Alomar entre 

d'altres. D 'aquestes reunions s'escindirá un grup més 

reduit, el qual formará Terra i llibertat, joves d'edats 

entre els 20 i 23 anys, de tendencia ideológica 
17 

llibertária . Aquests projectaren una acció més directa en 

favor del territori, l 'ocupació de l 'illa en perill, Sa 

Dragonera. Alguns d'aquells pioners foren el fotógraf 

Eduard Miralles; els germans Mus, nebots de l 'escriptor 

felanitxer Antoni Mus; l 'activista Basilio Baltasar i 

Figura 84: Cartell Dragonera 
Lliureeeee 

l 'artista Miquel Barceló [Fig.84]. 

El 7 de juliol de 1977, aquest grup es dirigirá cap a Sant Elm, des del qual partiran cap a 

l 'illot amb mitjans amb vaixells de pescador, inflables o flotadors pneumátics, en un 

lloc on les corrents són una de les més perilloses de les Illes. En qüestió d 'hores 

aparegueren dotzenes de Guárdies Civils, peró foren més els periodistes. L 'endemá, tota 

la premsa de les Balears el portava a portada: desenes de joves havien ocupat sa 

Dragonera en protesta pel projecte d'urbanització a cárrec d 'una empresa d' inversió 

catalana, PAMESA. El seguiment mediátic fou intens, fins i tot amb una llanxa plena de 
13 

reporters de la BBC . 

La policia volgué impedir que els reporters gráfics captessin cap imatge. Tanmateix, a la 

cadena británica elaboraren, dies després, un reportatge exhaustiu, testimoni d 'una de 

1 1 París-Baleares, n. 253, juny 1978 
1 2 García Munar, P. J. (2008). Historia de la lluita ecologista per salvar sa dragonera 1974-1995. Palma: 
Edicions El Moixet Demagog. Pág. 17 
1 3 García Munar, P.: Op. Cit. Nota 17, pág. 23 
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París-Baleares, n. 247, setembre-octubre 1977 

les primeres accions reivindicatives de carácter ambiental arreu d 'Europa. En aquella 

data, avui mítica, més de trenta joves aconseguiren durant devuit dies mantenir un pols 

amb les institucions, sense violéncia, sacsejant consciéncies i mobilitzant a una societat 

encara amb la por del franquisme en el cos. Dos anys més tard es repetí l 'ocupació de 

Terra i Llibertat, al llarg dels darrers dies de 1978 i els primers de 1979. 

Firmat com P.B., inicials de la publicació, l 'article Dragonera aplaudeix l 'acció, la qual 

considera el reflex del sentiment de tota Mallorca: 

La ocupación simbólica de La Dragonera por un grupo de 38 
personas, por melenudos y ácratas que fueran, y no obstante el error 
que cometieron de no querer reconocer la propiedad privada, 
representó el sentimiento de cada día más generalizado entre los 
mallorquines, de que hay que acabar con la sistemática destrucción de 
nuestras islas. La opinión pública está sensibilizada por los destrozos 
llevados a cabo a lo largo y ancho de nuestra costa de poniente por 
urbanizaciones, que acaparan para unos pocos privilegiados los 
tesoros paisajísticos que son de todos los españoles, rompiendo el 
ecosistema ecológico, la fauna y flora que protege la Ley 1 4 . 

El mateix article explica la falta de consens entre les institucions de l'illa, recollint 

opinions contraposades. Per una banda, les paraules del president de la Diputació, 

Gabriel Sampol: "Haremos lo posible para que La Dragonera se convierta en un 

parque natural" . D ' u n a altra, l 'opinió contrária del batle d 'Andratx, Jaime Ensenyat, el 

qual defensa la seva urbanització com a font d ' ingressos per al poble, dient: "Yo creo 

que se decidirá el futuro de La Dragonera después de las elecciones municipales, y que 

todo el pueblo tendrá voz y voto en el futuro de la isla". 

L'acció més mediática del grup Terra i Llibertat, no ha d 'emmascarar la feina duta pel 

GOB. Fundat com un grup estrictament ornitologic l 'any 1973, s'enfrontá activament al 

projecte. L 'any 1975 havia reformat els seus estatuts, ampliant així els seus objectius 

d'actuació, i afegint al seu nom "... i defensa de la Naturalesa". Davant l 'ocupació de Sa 

Dragonera, no participá en l 'acció directa. Pero si liderará les accions legals posteriors. 

L 'advocada Lina Riera portá a terme, per delegació del GOB i amb el suport de 

Francesc Moll, pioner en la fonamentació legal de la conservació, la lluita en els 
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tribunals en defensa de Sa Dragonera15. Es tractava de demostrar les manipulacions 

interessades del planejament original, que al comencament protegia l'illot. 

Figura 85: Sa Dragonera urbanitzada 

SA DRAGONERA 
L o s dados están echados. 
Sa Dragonera será urbanizada. 
A s i lo acordó la C o m i s i ó n Pro

vincial de U r b a n i s m o de Baleares. 
Podría m u y bien suceder que el 

expediente no llegara a feliz te rmi 
n o , por estar l leno de ilegalidades. 

C u a n d o el Plan Genera l de Orde
nac ión del T é r m i n o de A n d r a i t x 
estuvo a i n f o r m a c i ó n públ ica , Sa 
Dragonera bri l laba por su ausencia, 
con el f in de permi t i r le a la "Patr i 
monia l Mediterránea, S. A . " que 

(Termina en la página «(mente) 

L'ajuntament d 'Andratx 

havia comés diferents 

irregularitats en 

l 'expedient, denunciades 

repetidament a les págines 

de París-Baleares, el qual 

en més d 'una ocasió 

donará per perduda la batalla contra la urbani tzac ió 1 6 . [Fig. 85]. La polémica continuará 

en els diferents mitjans de comunicació de l'illa, com el setmanari Sóller, el qual acusa 

de déspotes als governants implicats, demanaven un decret urgent per als paratges 
17 

naturals, com la Serra de tramuntana, l 'Albufera i la Dragonera com a Parcs Naturals . 

Del seu valor natural apareixeran diferents articles, com el publicat per Jesús R. Jurado, 
18 

titulat La riqueza_faunística y botánica de la Dragonera il-lustrant un dels motius de 

la manifestació en contra de la urbanització de Sa Dragonera, realitzada pels carrers de 

Mallorca el 3 de febrer de 1979 1 9 . 
La lluita per salvar Sa Dragonera continuava als jutjats. Articles com Dragonera 

20 21 22 

Libre , La Dragonera Urbanisée? o El valor científic de la Dragonera recorden el 

tema pendent de resolució als Cadets, mentre es lluitava per salvar-la en els tribunals. 

Al final d 'un llarguissim i enrevessat plet, totes les senténcies confirmaren les tesis del 

GOB, que encapcalá durant anys la plataforma civica per la defensa de l'illot, la qual 

incloi'a nombroses entitats i partits. Sa Dragonera será adquirida pel Consell Insular de 

Mallorca l 'any 1987, una vegada rescatada legalment i és presidida aquesta institució 

pel politic conservador Joan Verger Pocovi. Arribará a ser Parc Natural l 'any 1995, una 

vintena d 'anys més tard de les primeres reivindicacions. 

1 6 García Munar, P.: Op. Cit. Nota 17, pág. 30 
1 6 París-Baleares, n. 253, juny 1978 
1 7 Reprodui't a les págines de París-Baleares, n. 254, juliol-agost 1978 
1 8 París-Baleares, n. 258, febrero 1979 
1 9 París-Baleares, n. 259, marc 1979 
2 0 París-Baleares, n. 268, abril-maig 1980, firmat per Gabriel Simó 
2 1 París-Baleares, n. 273, gener febrero 198, firmat per Gabriel Simó 
2 2 París-Baleares, n. 279, gener-febrer 1982, firmat per Josep Antoni Alcover 
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23 

La publicació el celebra amb un gran titular, Dragonera Libre [Fig. 86], explicant la 

historia de l'illa, recordant la lluita i alegrant-se de la salvació de l'Illot. 

Figura 86: Article Dragonera Libre 

D R A G O N E R A L I B R E 
Copine Pajinoncait deja un encadrc 

dans le dernier «París-Baleares», les for
cea écologistes majoiquines, avec le 
G A E (Crup ¿'Ornitología Balear) en 
icie, onl gagné la guerre contre PAME
SA ei les maniaques du bélon. Une lon-
gue guerre, qui a dure dix ans, et vient 
de se terminer par une decisión du Tri
bunal Supif me en faveur des écologistes. 
La Dragonera, la plus petite Tie balear, 
r.L' sera pas urbanisea Elle pourrait mime 
devenir, avec un peu de chance, un pan: 
naturel. La Dragonera est Tun des rares 
poinls de notre géographie qui n'ont pas 
encoré été détruiís par les couleurs de 
bélon. 

En 1940, un andritxol enricbi par la 
guerre, Juan Flexas Pujol, achetait la 
Dragonera pour la somme de 75.000 pe
setas. Les mauvaises langues assurent que 
lile servait de cacbette pour la contieban-

Sa Dragonera és l 'acció reivindicativa de carácter ecologista més impactant que s 'ha 

realitzat fins al moment a les Illes. Com a portaveu de les veus contraríes del municipi 

d 'Andratx, la publicació demostrá la seva implicació en aquesta etapa política, situant-

se al costat de la preservació del territori enfront de l 'urbanisme més depredador, un 

tema recurrent a la publicació París-Baleares. Sense tanta repercussió mediática, també 

portará la lluita per la no construcció d 'un port esportiu a Sant Elm, polémica entre els 

24 

mateixos Cadets. Encara que la posició era cont rar ia 2 4 , hi havia col- laboradors a favor 

d'aquesta infraestructura, la qual consideraven beneficiosa per a l 'economia del poble. 
25 

Un exemple és l 'article San Telmo en el Candelero ' on fa un recull de noticies sobre la 

modernització del llogaret, imprescindibles per a l 'autor, Juan Bauzá. L ' immobi l i sme 

del qual s 'acusa als contraris a la modernització de Sant Elm, els recorda qué: 
1 París-Baleares, n. 311, maig-juny 1987, firmat per un majorquin de France 
París-Baleares, n. 230, novembre 1975 

1 París-Baleares, n. 233, gener 1976 
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Queremos llamar la atención una vez más, sobre el hecho de que, 
mientras otros puntos de la Isla van prosperando construyendo otros 
puertos deportivos, los cuales tienden cada vez a ser de más categoría 
(como el que próximamente se realizará en Portals Nous), y para el 
cual se presentaron asimismo dos proyectos habiendo llegado ambos 
promotores a un acuerdo, Sant Telm va quedándose detrás, sin un 
acceso adecuado, sin infraestructura, sin Asociación de Vecinos, sin 
atención alguna, olvidado por todos . 2 6 

Desestimat el projecte, alguns vei'ns fins i tot recolliren firmes per tornar-lo a 
27 

ressuscitar , fet que es critica en l 'article Firmas de San Telmo. S'afirma en el mateix 

que la majoria de firmes són de no residents i menors d'edat, acusant als promotors de 
2 8 

poc seriosos. L 'aprovació del Port Esportiu a Cala s'Algar, amb més de 200 amarres , 
29 

mai es construirá. Peró la idea retorna per iódicament 2 9 , reiniciant una llarga polémica 

iniciada en la década dels anys seixanta, la qual es podria escriure, com en el cas de Sa 

Dragonera, aprofitant París-Baleares com a font principal. 

Peró la lluita conservacionista, favorable a la protecció del patrimoni natural de les Illes, 

no és l 'única veu a la publicació. Oberta als col-laboradors i cercant mostrar una 

tendéncia cap a la neutralitat, intentant donar veu al máxim de veus possibles, també 

apareixen articles contraris al moviment proteccionista desenvolupat a les balears, 

encara que és molt minoritari. Un exemple és l 'article de Juan Bauzá, Errores 
30 

proteccionistas , polémic en molts dels seus articles, crítica aquests moviments 

ecologistes, considerant-los formats per gent que no coneix realment la situació del 

camp. Considera que és cosa de "ciutadans", i que negar la possibilitat de construir 

cases empitjora la situació del bosc, ja que la garriga no controlada és un perill 

d' incendi. 

2 6 París-Baleares, n. 258, gener-febrer 1979 
2 7 Europa press. (2011, 28 desembre). El PSM-IV-Ex-M rechaza construir un Puerto Deportivo en Sant 
Elem y anuncia que presentará iniciatives para deternelo. Obtingut el 23 d'abril de 2014 en 
http://www.europapress.es/illes-balears 
2 8 París-Baleares, n. 272, noviembre-desembre 1980 
2 9 Europa press. Op. Cit. 27 
3 0 París-Balerares, n. 280, abril-marc 1983 

http://www.europapress.es/illes-balears
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El món de la premsa mallorquina inicià el camí de reconstrucció del pensament 

democràtic a principis de la dècada dels setanta. Les millores en l 'economia, 

conseqüència de l 'arribada del turisme de masses, es veuen perillar com a conseqüència 

de la crisi de 1973. La vida social experimenta una certa obertura, entrant en una 

dinàmica més viva, despertaven d 'una llarga letargia. I la premsa, arran de les lleugeres 

possibilitats d 'obertura informativa que possibilitava la nova llei de Premsa de 1966, 

començava a reflectir una visió més crítica de la societat mallorquina, enfront de la 

realitat oficial del règim, sobretot arran de la incorporació de nous redactors i 
3 1 

col·laboradors als diferents mitjans de l 'Illa . Aquest relleu generacional possibilità una 

transformació en l 'activitat periodística, amb col·laboracions estretes entre periodistes i 

moviments polítics i culturals. 

32 

Un exemple paradigmàtic serà el de la revista Cort , la qual, curiosament, compartia 

directors amb París-Baleares. Neix l 'any 1946, editada per Miquel Ferrer Sureda, amb 

continguts esportius i de varietats. En el número cinquanta-set, un any després, inicià 

una nova etapa. Transformada en una revista d' informació general, la crònica social, 

presentant reportatges diversos i mostrant un especial interès pel folklore mallorquí, una 

miscel·lània temàtica molt del gust de l 'època. Durant la dècada dels cinquanta entrà en 

contacte amb emigrants mallorquins residents a Amèrica, obtenint corresponsals a 

diferents països d 'aquest continent. Serà en aquesta època que Gaspar Sabater Serra es 

convertirà en el seu director, fins a l'abril de 1975. 

Però els nous continguts eren, la majoria de vegades, refregits d'altres publicacions. 

Treballs de temàtica peregrina i descuidada, continuant més per la voluntat del 

propietari que no per les vendes del mateix. L 'any 1975 s'inicià una nova etapa, amb 

una nova empenta, anunciant nous col·laboradors i continguts, amb la clara intenció de 

defendre al ciutadà, estar al seu servei. Aquesta nova línia i disputes amb alguns 

col·laboradors, sobretot després de l 'anomenat "cas Tarabini", forçà la retirada de 

Gaspar Sabater com a Director. Amb un nou consell de redacció, la revista emprengué 

3 1 París-Baleares, n. 299, maig-juny 1985 
3 2 Company i Mates, A. (1994). La revista "Cort" durant la transició democràtica. La Transició a Les Illes 
Balears, (141-163). Palma: Institut d'Estudis Baleàrics 

9.3. Canvis en la temàtica dels articles durant la transició 
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París-Baleares, n. 233, gener 1976 

una actitud encara més crítica envers a la política municipal i insular. Aquesta actitud la 

fará patí les darreres esperonejades de la censura franquista, convertint-se en l 'únic cas a 

Mallorca de segrest, el 729, del 15 d 'agost de 1975. Amb aquestes dades comprenen 

millor la relació d 'ambdós amb la publicació París-Baleares. La relació de Miquel 

Ferrer amb emigrants americans el fará idoni per convertir-se en l ' impressor de la 

publicació a partir del seu trasllat a Palma, l 'any 1965. S'elegí com a Director a una 

persona de prestigi i experiéncia, Gaspar Sabater. Peró els problemes propis de Cort i 

els canvis en la línia editorial de París-Baleares podrien haver dut al director a 

abandonar el cárrec, nomenant-se a Miquel Ferrer, amic personal del Delegat per a 

Balears, Antonio Simó, a més de propietari de la impremta on s'editava i distribuía. 

La política era l 'anatema de la publicació. Segons els seus estatuts, no hi havia cabuda 

per a ella dins les seves págines. Peró els nous aires de la transició canvien aquest punt, 

introduint-se temes polémics, opinions diverses i crítiques directes a situacions 

considerades injustes pels col-laboradors, sobretot en qüestions de política local. En el 

primer número publicat l 'any 1976, apareix un article dedicat a la figura de Juan Carlos 

I. És un article inusual, on Jaime Alemany expressa els seus desitjos sobre el nou 

govern. De les seves paraules podem extreure la seva esperanca d'aconseguir un país 

més modern i prosper, sense deixar d'apreciar la crítica a l 'anterior govern: 

Anhelos de los españoles que desean una España "grande y libre" y 
nosotros añadiremos (culta y próspera). [...]El tiempo y nada más que 
el tiempo será el verdadero juez que diga si el gobierno que formó 
Arias Navarro cumplió a satisfacción de todos." [...]El pueblo espera 
mucho de este primer gobierno de S.M. el Rey. [...]Así es el deseo del 
Rey Juan Carlos, del Gobierno, y... del pueblo español. "33 

Acabat amb del pueblo español pot interpretar-se clarament amb un desig del retorn de 

la democrácia, on el poble torni a decidir el seu futur. 

La crítica a les polítiques locals, les quals j a havien comencat a aparéixer anteriorment, 

es multiplicaren a partir d 'aquest moment. Gabriel Tomás, un dels seus col-laboradors 

més progressistes, aprofita l 'aprovació de denou noms nous de carrers a Andratx per a 

criticar la falta de consens de l 'ajuntament, el qual no ha escoltat al seu poble en els seus 

desitjos, perpetuant una altra vegada la idea de vencedors i vencuts: 
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Consejos locales dominados por fuerzas obscuras,(...) cerrando a cal 
y canto en este caso, el camino que nos lleva a la democracia, pedida 
por el nuevo Gobierno. [...] El consistorio, ha demostrado querer o no 
saber, quiénes son los verdaderos hijos Apreciados y nuestros338. 

Comenca a respirar-se llibertat a les pagines de París-Baleares. Aquest tipus 

d 'argumentacions no hagueren sigut possibles en moments anteriors. Peró el Secretari 

General, Abbe Ripoll, j a havia mostrat discrepancies amb el sistema anterior. El 

vicepresident Gabriel Simó es presentara en les llistes del P S O E a les primeres 

eleccions municipals. Pero desconeixem el posicionament ideológic de la majoria dels 

altres membres. 

Peró pareix, que amb seccions com Dichoso País [Fig.87], escrita per Gabriel Gaya, 

posiciona a l 'equip redactor de la publicació. Era una miscel-lánia de temes diversos on 

les polítiques 

impositives, 

les decisions 

del govern 

local i, fins i 

Figura 87: Article Dichoso país 

DICHOSO PAÍS 

tot, central, reben la crítica del col-laborador. N o hi ha una presentació de la secció, 

peró si pareix que s'afegeix a la nova corrent periodística, apareguda a altres mitjans 

com Cort, on la premsa es convertirá en el portaveu de les denuncies dels ciutadans. 

Exemples són la crítica a la pujada de tarifes de telefónica: "Por supuesto, todas las 

medidas, por impopulares que sean, antes de permitir que bajen ni en una sola peseta 

esos más de diez mil millones de beneficio".34 La denuncia velada de connivencia entre 

governants i evasors de capitals: 

Es pura casualidad seguramente, si los exportadores de nuestro signo 
monetario se adelantaron al gobierno en la aplicación de la tasa de 
devaluación, caso contrario, habría que preguntarse ¿Cómo sabían 
hasta qué punto sería devaluada la peseta? 3 5 

París-Baleares, n. 234, febrero 1976 
París-Baleares, n. 235, marc-abril 1976 
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Pero no es demostra incomoditat envers a l 'anterior régim. El col-laborador francés, 

Michel Gaudin, publicava un articulo divulgatiu sobre el Valle de els Caídos. La notícia 

de la mort del General Franco i les seves exéquies havien estat notícia a nivell mundial, 

per aquest motiu considera: "Il nous a semblé interessant de donner quelques 

précisions sur cette basilique que des événements récents ont fait apparaítre sur les 
3 8 

écrans de la télévision mondiale." L'article, ple de dades técniques, senyala que la 

seva construcció es va realitzar amb aportacions voluntáries, considerant-la, fins i tot, 

octava meravella del món. Cap referéncia al significat que presenta aquest monument, 

ni molt menys sobre les circumstáncies de la seva construcció. 

I si en aquest article es vol informar sobre un monument franquista, en un altre s 'explica 
39 

l 'origen i significat de la celebració de l '1 de maig , festa internacional del treball, en 

clara contraposició a la del 18 de juliol. L 'obertura a opinions diverses és evident. Joan 

Estades de Montcada publica un article titulat Els negres de Mallorca400, escrit en catalá. 

En aquest menciona als pocs negres que hi ha Mallorca, peró realment es refereix a 

personalitats conegudes per la societat en general. La seva crítica va dirigida al terme 

forasters, emprat sovint per a referir-se als treballadors peninsulars, arribats per ocupar 

els llocs de feina creats pel Turisme. Crítica a la societat mallorquina, la qual utilitza 

tópics per referir-se a ells, una forma de racisme tan clara com la que viuen les persones 

de color. Les crítiques arribaran a l 'equip redactor, el qual publica una carta de disculpa 

per l 'expressió: "La nostra servil Mallorca té la seva forma de racisme: un racisme 

ridícul i vergonyós com tots els racismes". Al-leguen que aquest article era per una altra 

36 París-Baleares, n. 256, octubre-novembre 1978 
37 París-Baleares, n. 283, setembre-octubre 1982 
38 París-Baleares, n. 236, maig 1976 
39 París-Baleares, n. 236, abril-maig 1976 
40 París-Baleares, n. 235, marc 1976 

Les legalitzacions d'infraccions urbanístiques en el Bolletí Oficial Provincial: 

"Podríamos seguir, porque no faltan solicitudes de LEGALIZACIÓN d e infracciones 

cometidas; pero creemos que bastan cuatro, como botón de muestra.36"; o de abusos al 

consumidor: "Los ajos se vendían a 600 pesetas kilo, cuando nos enteramos que en 

Muro los productores no encontraban comprador ni a 40 pesetas. Hay algo que no 
37 

funciona bien, en la organización de la distribución.37" Aquesta secció apareixerá de 

manera intermitent entre els anys 1976 i 1985. 
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publicació (pot ser Cort?), pero que una errada a la impremta l 'adjudicá a París-

Baleares. I recorden qué: "Ara bé, com els estatuts de "Paris-Baleares" ens priven 

formalment d'inserir qualsevol espécie de polémica, feim un deure nostre, disculpar¬ 

nos." 4 1 Els estatuts prohibeixen les opinions polítiques, peró hem vist que des del 

comencament de l 'any 1976, no havia suposat cap problema. Les critiques fan necessari 

aquest aclariment per part de la direcció, peró si es cuidaven les formes, la crítica, la 

polémica i la política es convertiren en una realitat a la publicació i no desapareixeran. 

Les critiques 

rebudes a l 'article de 

Joan Estades, 

demostren que no 

tots els membres de 

l 'associació 

compartien les 

mateixes opinions. 

Com passava dins la 

societat del moment, 

apareix una por al 

Figura 88: Article Libertad y licencia 
LIBERTAD Y LICENCIA 

No soy yo quién lo dice, sino el filósofo Platón, tres siglos ante J .C, 
en su libro 8 de "La Repúbl ica" : 

"La Democracia considera que la libertad es su bien supremo, cuando 
en realidad es causa de su ruina. Cuando un estada democrát ico sediente de 
libertad, tiene a unos jefes que se la dan toda hasta emborracharle, para £1 
ya no hay Limites. Entonces , sí los gobernantes no satisfacen las peticiones 
de día en dja más exigentes, el mismo pueblo les llama tiranos y les castiga 
como si fueran criminales. Al ciudadano que obedece a las leyes, se le llama 
hombre servil y sin energía, Pero, tos gobernantes que parecen gobernados 
y los subditos que tienen apariencia de jefes, estos son los que aprecia el 
vulgo. Et padre, por tratar a su hijo como si fuera su igual, ya no es respe
tado . El extranjero tiene tantos derechos como el natural. El maestro ya no 
se atreve a castigar a sus alumnos y ellos se burlan de él. Los jóvenes aspi
ran a la misma consideración que los viejos y estos últimos les dan toda la 
raz6n, a fin de no parecer demasiado severos. En tal es tado, el espíritu de 
libertad desfrenada se extiende a todo y conduce a la ana rqu ía" . 

¡Verdades eternas! 

fet desconegut més que nostálgia clara, faran que apareguin articles d 'opinió dubtant 

dels beneficis extrems que pot dur l 'aclamada democrácia, com a l 'article Libertad y 

42 

Licencia [Fig. 88] . Peró si pensem que hi ha molts de socis residents a Franca, aquests 

tipus d'articles havien d'estar escrits per col-laboradors espanyols, els quals sofrien pels 

esdeveniments del pais. I també explica la visió democrática de molts d 'aquests articles, 

fruit del coneixement democrátic del país veí. 

Són moments de tensió al país, on el fantasma de la violéncia era molt present. La 

dimissió del president Carlos Arias Navarro i el nomenat d 'un desconegut Alfonso 

Suárez creá incertesa, context en el qual s 'han d'inserir articles com l'anterior. La 

convocatória de les primeres eleccions lliures al país també remou vells fantasmes, per 

aquest motiu en l 'article Elecciones, el col- laborador Jaime Gayá recorda: 

París-Baleares, n. 236, abril-maig 1976 
París-Baleares, n. 238, juliol-agost 1976 
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La emisión del sufragio no debe supeditarse a la amistad ni a las 
conveniencias personales; voten a quién les dé la gana, obedeciendo 
siempre los dictados de la conciencia, en un régimen democrático, de 
libertad y de derecho, así como lo ha dicho una y otra vez nuestro Rey 
Juan Carlos I . 4 3 

El mateix autor considerava, en l 'article Y... la vida pasa, que la celebració d'eleccions 

era una passa definitiva per l 'arribada de la pau i de la llibertat, sobretot per als més 

joves: 

Pronto tendremos en España una verdadera democracia y libertad 
completa. ¡Ya basta de agitación y de libertinaje! y sentar la cabeza 
todos los españoles, principalmente los más jóvenes que se dominan 
por los más fuertes y sobre todo por el terrorismo. 4 4 

Pero també l 'arribada de la llibertat per a les dones, La mujer en política45. En aquest 

article emfatitza que les dones són les companyes dels homes, i la majoria d 'edat també 

ha arribat per a elles. A final d 'un any intens, aquest col-laborador, recapitula amb les 

següents paraules: 

Hay quien dice que la dictadura fue un Gobierno ejemplar — 
completamente de acuerdo— empero hemos de reconocer también, 
que hizo cuanto le dio en gana, sin consultar al país, no obstante todo 
el mundo sabe que todas las dictaduras son severas. Y la democracia 
instaurada en España, hoy por hoy, es la expresión unánime del 
pueblo español. Fracasarán los que intentan derrumbar el régimen que 
el pueblo 4 6. 

D 'aquestes paraules podem extreure que existeix la crítica dirigida al régim anterior, 

peró no mordac. Peró sobretot desprén esperanca envers al nou régim, el qual considera 

l 'eina del poble para marcar el camí del seu destí. 

L 'any 1978 es saludat amb optimisme. Una reclamació, ja apareguda amb anterioritat, 

torna a comparéixer. És la incorporació del país al mercat comú europeu .Aquesta 

demanda s'explicaria pel coneixement empíric dels socis francesos, els quals eren molt 

conscients dels avantatges que comportaria al conjunt de tot el país. Pero amb l'euforia 

de l 'arribada de la democrácia, al costat de les reticéncies a la mateixa, apareixen 

París-Baleares, n. 240, novembre-desembre 1976, firmat per Jaime Gayá 
París-Baleares, n. 243, marc 1976, firmat per Jaime Gayá 
París-Baleares, n. 245, juny 1977, firmat per Jaime Gayá 
París-Baleares, n. 249, desembre 1977, firmat per Jaime Gayá 
París-Baleares, n. 251, marc 1978 
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articles preocupats per la situació económica, la qual no millorava per molt que els 

governants anunciessin la seva fi: "Il semble bien, en dépit de l'optimisme officiel, que 
4 8 

les lendemains qui chantent ne sont pas encore pour demain". Altres temes 

d'actualitat apareixeran en portada, com el projecte de l 'Estat de les Autonomies, 4 9 , el 

nou paper de les empreses mul t inacionals 5 0 o com afectará la nova Constitució a la vida 

dels espanyols 5 1 . Articles d'opinió, escrits en castellá o francés, firmats per Antoine 

Simó, Delegat general per a les Balears, els quals ens ofereixen una imatge, congelada 

en el temps, de com es varen viure i sentir successos que ara formen part dels nostres 

llibres d'Historia. 

52 

El paper del vot femení fou un tema polémic en les primeres eleccions democrát ics 5 2 , 

posant-se fins i tot en dubte. Aquesta fet s 'observa en l 'article Comentario a las 

elecciones generales, on es criticava les estratégies de captació del vot femení: 

...votaran a los que crea dignos de él, por ejemplo, la rebaja de la 
compra de los productos del huerto, los utensilios femeninos en 
perfumería, y otras cosas agradables de la mujer, en fino la rebaja total 
de la vida del hogar para poder iro andando. Ahora bien si nuestras 
medianías políticas, quieren conquistar a toda costa el voto femenino, 
primeramente tendrán que ser más políticos (más tácticos, diría yo) de 
lo contrario no habrá conquista fémina en la política de hoy. 5 3 

N o será fins uns anys després que tornem a trobar el tema del vot femení, en un article 

de carácter divulgatiu, jus t abans d 'unes altres eleccions claus. La liberation de la 

femme54, on es resumeix la história de la conquesta del vot femení. Una altra vegada, 

encara que amb retard, trobem les dues postures davant la polémica. 

Els temes de política i d'actualitat continuen a principis de la década dels vuitanta. El 

cop d'Estat també apareixerá a la publicació, pero tractat amb ironia, no tant pel succés 

sinó per les seves conseqüéncies. Amb ironia, presenta l'afusellament dels responsables 

París-Baleares, n. 253, juny 1978 
4 9 A l'article Le mirage des Autonomies, París-Baleares, n. 254, firmat per Antonio Simó 
5 0 A l'article Les Transnationales, París-Baleares, n. 257, desembre 1978, firmat per Antonio Simó 
5 1 A l'article Democracia y libertad. París-Baleares, n. 258, gener-febrer 1979, firmat per Jaume Gayá 
5 2 Referenciat en molts de textos, podem seguir la polémica al llibre de Durán y Lalaguna, P. (2006). El 
voto femenino en españa. Madrid: Asamblea de Madrid, Servicio de Publicaciones. 
5 3 París-Baleares, n. 259, marc 1979 
5 4 París-Baleares, n. 281, maig-juny 1982 
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del cop d'Estat... de Mauritania. I es demana si els responsables seran jutjats, o succeirá 

que : "A nuestros golpistas sólo les hace falta la condecoración del Mérito Nacional, 

antes de ser puestos en libertad hasta el próximo golpe"55. Igual de dures són les 

paraules envers al govern d 'UCD, en el govern central, el qual és acusat de governar per 

als seus interessos, una vegada j a perdudes les eleccions, com podem llegir en l 'article 

Cala Mondrago [Fig. 89]. 5 6 

Amb les critiques de l 'article anterior, s 'enceta el tema autonómic a la publicació. N o hi 

ha molta repercussió a la publicació sobre el mateix. Antonio Simó, Delegat de Balears, 
57 

firma l 'article Le miratge de les Autonomies , en el qual analitza des de la seva opinió, 

la situació heretada del franquisme i com una major autonomia governamental pot ser 

beneficios per a les Illes. Pero també expressa els seus temors davant una dependencia 

cap a Barcelona, i no cap a Madrid, j a que aquesta no suposaria cap avantatge per als 
58 

ciutadans illencs. A l 'article Notre Pauvre Autonomie , el president Gabriel Simó 

critica l 'actuació del primer govern autonómic, acusant-lo de crear situacions de 

desprotecció jurídica als ciutadans. Explica que la suspensió de sis mesos en llicéncies 

d 'obres no és adient, i demana una legislació clara i, sobretot, una política de fets 

consumats. Curiosa noticia si analitzem el contingut i qui l 'escriu, defensor dels espais 

naturals, contrari als excessos urbanístics. Pero problemes amb la seva casa a Sant Elm, 

provoquen el seu enuig i explica el contingut de l ' a r t ic le 5 9 . 

L 'any 1984, com a part 

anuncis del Consell 

de Mallorca [fig. 90]. 

Aquest havia ideat 

una gran campanya 

informativa, per la 

qual volia explicar a 

la població les seves 

funcions com 

integrant de l 'associació de Premsa Forana, comenca a publicar 

' París-Baleares, n. 276, juliol-agost 1981 
' París-Baleares, n. 285, gener-febrer 1983 
París-Baleares, n. 254, juliol-agost 1978 
París-Baleares, n. 288, juliol-agost 1983 

' Entrevista amb el seu nét, Antonio Simó Cárdenas 
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A partir de l 'any 1985, els articles de carácter polític minvaran. El període de transició 

ha terminat, i les perspectives per a la nova democrácia són bones. L 'opinió pública, 

després d 'uns anys convulsos, comenca a confiar en el futur. Entenem que aquesta 

situació de benestar fa que els col-laboradors no sentin la necessitat d 'escriure articles 

com els anteriors. Les temátiques dels articles són més benévoles, fent demandes de 

millora mesclades amb notes his tór iques 6 1 , opinions personals davant les noves 

infraestructures u rbanes 6 2 , articles explicatius sobre la situació d 'atur al p a í s 6 3 o 

reportatges dedicats a paratges naturals, sempre en perill de ser urbani tzats 6 4 . S'inicia 

així una tendéncia cap al reportatge, relat informatiu extens que inclou observacions 

personals i directes, acompanyat d' informació gráfica. Aquests apareixeran a les 

portades la publicació. Crida l 'atenció que l 'entrada a la CEE no rep cap aten ció 

especial, més enllá d 'un article titulat Espagne i CEE65, d 'Antonio Simó, en el qual 

recorden que aquest fet s 'ha d'aprofitar per modernitzar la industria espanyola, j a que 

ara está en una posició privilegiada per aconseguir-ho. Aquests articles no 

necessáriament tracten temes d'actualitat, sinó s'escriuen segons la voluntat del 

co l laborador que l 'envia a la publicació, el qual es escollit per la persona encarregada 

de continguts. I des de la mort de Gabriel Simó, president a la década dels vuitanta, será 

Antonio Simó, Delegat Provincial i Tresorer de l 'associació. 

A la década dels noranta, els reportatges sobre temes d'actualitat continuen. Pero la 

minva de col-laboradors fa que aquests siguin de menor qualitat que els anteriors. Si 

durant la década dels vuitanta estaven presents en la majoria de portades, ara són menys 

6 0 París-Baleares, n. 319, setembre-octubre 1988 
6 1 Com a l'article La plaza de España, a París-Baleares, n. 295, setembre-octubre 1984, firmat per Juan 
Verda 
6 2 Com a l'article El parque del mar, a París-Baleares, n. 297, gener-febrer 1987, firmat per Juan Verda 
6 3 Com a l'article Trois millons de chomeurs, París-Baleares, n. 300, juliol-agost 1985, firmat per 
Antonio Simó 
6 4 Com a l'article La atracción del litoral, París-Baleares, n. 304, marc-abril 1986, firmat per Juan Bauzá 
6 5 París-Baleares, n. 310, abril-maig 1987 

institució. Era necessari donar a conéixer la funció del Consell Insular, j a que com a 

novetat, era desconeguda per a molts. El govern engegará una campanya de publicitat 

institucional, i fins i tot articles explicatius, com el titulat Estatut, parlament i 

autonomía60 de Jeroni Albertí, el qual explicava les funcions de cada un dels termes 

esmentats. 



418 Capítol 9. La darrera etapa 

Aquesta situació es podria explicar per distintes circumstáncies. A l'inici d 'aquesta 

etapa, moment en el qual el país está immers en l 'anomenada transició, explorar les 

idees democrátics dins els articles era una confirmació del poder d 'aquestes, necessari 

per aconseguir el canvi de mentalitat social, pas previ a la consolidació de qualsevol 

altre tipus de canvi. Citant a l 'historiador Tussell, en el procés de la transició juga un 

paper determinant la combinació entre el llegat dels problemes heretats del passat i el 

70 

temor al present i al futur . Els articles que tracten temes polítics, tal com hem 

observat, s 'emmarcarien dins aquesta afirmació. Per una banda, esperanca davant el 

canvi, per una altra, por als canvis. Aquesta dicotomia anirá minvant fins al cop d'Estat 

de 1981. La por a un acte violent havia retret a moltes persones. Pero en enfrontar-se a 

la seva por, l 'esclat violent contra el govern establert, i que l 'estat de dret superes sense 

problema el trángol, la gent realment comenca a confiar en el sistema. Aquesta idea es 

pot lligar amb els articles següents, els quals presentaven els problemes que viu el país, 

donen possibles solucions, pero abandonen el discurs de la por enfront del canvi. Ja no 
7 1 

es tornará a xerrar de la por al llibertinatge que condueix una llibertat malentesa . Ara 

es demana a les autoritats que emprin els instruments legals per salvaguardar els drets 
7 2 

dels c iutadans 7 2 . Les possibles tensions ideologiques, mostrades en articles contraris, ha 

canviat. Poques polémiques apareixeran des d 'aquest moment a la publicació, el qual 

entrará en una dinámica informativa, amb reportatges més insulsos. 

Recordem que són persones que no cobren pels seus escrits, i que el fan pel gust de fer-

ho, per la necessitat innata que tenen algunes persones de posar per escrits les seves 

6 6 Com a La carretera de Banyalbufar, dins París-Baleares, n. 328, marc-abril 1990, firmat per Juan 
Verda 
6 7 París-Baleares, n. 347, maig-juny 1993 
6 8 París-Baleares, n. 375, gener-febrer 1998 
6 9 Com a Racista yo?... no, dins París-Baleares, n. 371, maig-juny 1997, firmat per Antonio Simó 
7 0 Tusell, Javier (2007). La Transición a La Democracia (España, 1975-1982). Madrid: Espasa Calpe 
7 1 Com exemple, Libertad para qué?, dins París-Baleares, n. 257, desembre 1978, firmat per Juan Bauza 
7 2 Com exemple, La seu plena d'ous, dins París-Baleares, n. 292, marc-abril 1984, firmat per Antonio 
Simó 

i firmats quasi sempre pels mateixos col-laboradors. Aquest fet provoca que hi hagi una 

menor diversitat. Juan Bauzá será un dels col-laboradors més fidels, publicant articles 

sobre carreteres de l ' i l la 6 6 , poblacions de l ' i l l a 6 7 o altres de temática diversa. Antonio 

Simó, Delegat General per a les Balears, també publicará molt d'articles, opinant sobre 

temes de tu r i sme 6 8 , racisme 6 9 . . . 
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9.4. La decadencia de l'associació Les Cadets de Majorque 

L'associació estava immersa en una crisis interna des de finals de la década dels 

seixanta, tal com hem esmentat en l 'etapa anterior. La descomposició de l 'associació 

estaria lligada a la desvinculació de molts de socis, la majoria d 'edat avancada. Els socis 

han tornat grans, i la mortalitat és una variant molt important per entendre el procés de 

decadéncia en el qual es veuen immers. Pero també, no sabre captar a les noves 

generacions, són fets que expliquen aquesta situació. 

73 

L'entrevista concedida per Gabriel Simó al Diario de Mallorca l 'any 1985 , explicava 

breument la vida dels emigrants a Franca; de com devoraven els pocs exemplars de 

premsa illenca i emissions radiofoniques que rebien per obtenir notícies de la seva llar; i 

el fracás personal que sentia per la no consecució d 'uns objectius de l 'associació que 

presideix, Les Cadets de Majorque. Aquest era aconseguir que la tercera generació 

d'emigrants mallorquins a Franca, fills i néts nascuts i educats a Franca, no es 

desvinculessin de la terra dels seus pares i padrins. Pero no el varen aconseguir. 

Constatava que els socis eren majors. Com associació, mantenen encara una certa 

preséncia a Franca, pels pares i padrins que no han volgut tornar a l'illa, els quals han 

preferit mantenir-se al costat dels seus fills i néts. Altres són els que varen retornar, al 

Diario de Mallorca, 19 d'octubre de 1985 

idees i emocions. Per aquest motiu, la publicació conté articles, pero també poesies, 

expressió dels sentiments més personals. Hem d'entendre el mitjá de comunicació que 

és la publicació. Un butlleti de noticies de socis d 'una associació en ple procés de 

pérdua de socis, la qual terminara per enfonsar-se en aquesta etapa. La publicació, 

encara que mai oblida el seu paper, restara com un espai obert a tots aquells que volen 

publicar, sense l 'establiment de criteris estrictes per part de l 'equip redactor. Pero de 

cada vegada són menys els que volen aportar. El contingut dels articles des de finals de 

la década dels vuitanta s 'ha d 'entendre en clau a les noves circumstáncies que está 

vivint l 'associació. La pérdua de la seva xarxa de socis, l 'envelliment dels mateixos, la 

falta de col-laboradors i col-laboracions... una série de circumstancies que expliquen els 

canvis en els continguts de la publicació. 
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Figura 91: Publicitat Pour la survie de 
París-Baleares 

POUR LA SURVIE DE 
"PARIS - BALEARES" 

COTISATIONS A 1.000 PTAS. 

—Mme. Belmar, de Palma 
-Gmo. Ferra, de Andraitx 

llarg de la decada dels setanta, com ell mateix. Peró la majoria són amics i familiars 

d'aquells emigrants, els quals es varen adherir a l 'associació per obtenir noticies dels 

seus parents, i reben el butlletí de notícies com si fos una publicació més, de les moltes 

que hi ha a Mallorca. 

Com j a várem esmentar a l 'etapa anterior, la publicació havia iniciat una campanya de 

captació de fons per la seva supervivencia. Els socis més fidels són majors, i les seves 

esqueles confirmen que una de les causes de la pérdua de socis és l 'edat avancada de 

molts d'ells. Ja han passat més de vint-i-cinc anys dels seus inicis. Qualsevol associació, 

per sobreviure, necessita un relleu generacional, el 

qual no es va produir. Peró l 'empenta de l 'equip 

director i la feina de col- laboradors i corresponsals, 

faran possible la continuació de la publicació, 

encara que aquesta perdrá bona part de l'essencia 

original. La campanya Pour la survie de "París-

Baleares" és el reclam per a continuar subscrit a la 

publicació, i que aquesta no desaparegui [Fig. 91]. 

L 'any 1976 comenca amb una comunicació important per part de l'equip directiu, AU 

SEUIL DE LA NOUVELLE ANNEE74. Recorden que han estat uns anys durs per a la 

publicació, per una banda per l 'augment en els costos de producció, per una altra per la 

perdua de socis. Peró la resposta de molts d'altres, al costat de la feina inestimable i 

generosa de l 'equip directiu i els seus col-laboradors, han aconseguit mantenir viva la 

publicació. Victória enfront d ' importants derrotes d'altres publicacions, com fou 

l'Andraitx. El seu Director General, Abbe Joseph Ripoll, agraeix als socis la seva 

confianca, i recorda que: 

Que chacun fasse en conscience son devoir et nous verrons nos 25 ans 
d'existence et méme plus: pourquoi d'ailleurs s'arréter en si bon 
chemin? ... Vous renouvelant tous nos bons voeux, nous vous disons 
bon courage! Soyons généreux et actifs: nous tiendros "i per molts 
anys!. 

Aquestes paraules emmascaren la recerca d 'una nova renovació. Com hem explicat, la 

perdua de socis i de corresponsals havia provocat la minva de notícies en molts de 

7 4 París-Baleares, n. 233, gener 1976 
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Entrevista Sebastià Gelabert, agost 2012 
París-Baleares, n. 248, novembre-desembre 1977 

pobles de les Illes. Aquests continuaven, però no eren més que miscel·lànies tretes 

d'altres publicacions. A partir d 'aquest primer número de 1976, hi ha un canvi 

significatiu a les cròniques de Balears. Desapareixen aquestes miscel·lànies dels pobles 

illencs. Els municipis de Palma i Andratx seran els únics amb aportacions permanents, 

encara que Campanet, Binissalem i Fornalutx també faran aparicions esporàdiques al 

llarg dels anys que resten a la publicació. La pèrdua de socis i corresponsals és la causa 

darrera. I l'any 1976, el gruix de socis resideixen a França, Palma i Andratx. Per aquest 

motiu, la secció Crònica de Balears tindrà moltes menys localitats. Palma continuarà en 

la mateixa línia, amb notícies dels socis, però també eren refrits d'altres mitjans. Però en 

ser la capital, mantindrà aquest caràcter més generalista. Andratx, s 'Arracó i sant Elm, 

en tot tres nuclis de població del municipi d 'Andratx, continuaran mantenint la seva 

presència en aquesta secció. La vinculació dels socis d 'aquest municipi no desapareix 

com en el cas d'altres. En mantenir els corresponsals, mantenen també la seva 

presència. 

Però l 'explicació ha d 'anar més enllà de persones interessades a escriure. D'aquestes hi 

ha en tots els pobles de Mallorca. Si no hi hagués aquesta tradició, el fenomen de la 

premsa forana no existiria. La pèrdua de corresponsals s 'ha d 'emmarcar en la ruptura de 

llaços sentiments, la qual es basava en l 'emigració francesa. Romput aquest llaç, 

l ' increment de publicacions en altres pobles, llavor de la futura Associació de Premsa 

Forana provocarà un transvasament de col·laboracions de la publicació París-Baleares, 
7 5 

a aquestes publ icacions. 7 5 

La pèrdua de Cadets a França és important, alarmant a l 'equip directiu, el qual publica: 

"Le petit nombre des rentrées de cotisations de ce mois s'explico par les vacances. 

Cependant, nous sommes arrivés au dernier trimestre de l'année et il reste encore 89 

(quatre-vingt-neuf.. ".76. Aquesta minva en els ingressos, al costat del continu augment 

en els costos de producció, suposava l 'aparició de menys números per any, fet que 

molestava a alguns Cadets, els quals són contestats per mitjà d 'una nota informativa de 

l 'equip directiu. Aquest explicava les dificultats que passa la publicació, i els costos de 
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7 7 

producció, molt superiors que en anys anteriors . Pero l 'equip directiu vol continuar 

amb la publicació, per aixó explicava la reducció dels números anuals com a solució per 

la supervivéncia de la publicació. 

Periódicament apareixen el nom dels 

benefactors de la publicació. Al llarg 

d'aquesta etapa, hem comptabilitzat 

més de 115 anuncis POUR LA SURVIE 

DE «PARIS BALEARES». [Fig. 92] En 

aquests anuncis es publica el nom i el 

lloc de residéncia de les persones que 

aporten una quota major a l 'establerta. Aquestes quotes estan disponibles sempre al 

final de la publicació, en l 'anomenat butlleti d 'adhesió, del qual j a hem parlat. 

Curiosament, sempre les quotes apareixen en francs, no en pessetes. Coneixem el cost 

de la publicació en els darrers anys, 2.500 ptas. pels socis espanyols, 150 fr. pels 

78 

francesos, aproximadament unes 3.500 ptas. Tots els que superaven aquestes quotes 

básiques, rebien l 'honor d'aparéixer als llistats per la supervivéncia de la publicació. Si 

en un primer moment poden paréixer una bona eina per a conéixer el nombre real de 

socis, prest nos adonarem que són bastants incomplets, pel fet que no tothom volia 

pagar més. I qué els que solien pagar més, o almenys apareixien com a tals, eren els 

socis francesos per aclaparadora majoria, possiblement per una qüestió més carácter. 

Aquests llistats no eren ni sistemátics ni complets. Eren publicats per Catherine Savi, 

delegada de l 'associació per a Franca des de la década dels anys vuitanta. Catherine 

Savi, de soltera Catherine Ferragut Alemany, era família de Gabriel Simó, president de 

l 'associació a la década dels vuitanta; i cosina d 'Antonio Simó, darrer Delegat General 

de la mateixa. Molt lligada al seu oncle Gabriel, s 'enamorá també de l 'associació, a la 

qual dedicá molt d'esforcos en els anys vuitanta i noranta, convertint-se en la darrera 

corresponsal a Franca de la mateixa. Era l 'encarregada d'organitzar els llistats de socis, 

pero al desaparéixer l 'associació, no pareix que s'hagi conservat cap d 'aquests registres. 

Figura 92: Publicitat Pour la survie de París-
Baleares 

POUR LA SURVIE DE «PARIS BALEARES» 

(iulirii'l Palmer llarcrl». Andrals 5.(Hill l'tas. 
Mure .\k-many, du Saint Na/airr 3.000 Pias. 
rYanrinc Frei tas Hnudarl, de Parláis 2.000 Pías, 

M J I I M I ii Adruver. de Hniilliers Frs. 
Christophe Kumnn, de St. Sulku 200 Frs. 
.I;iuim lim Kussdló. d'Aulun 200 Frs. 
Jean (.'¡istuner. de Decines Charpieu 200 Frs. 

Merci 

7 7 París-Baleares, n. 244, desembre 1977 
7 8 Fets els cálculs a la página web http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php, la qual ofereix les 
cotititzacions históriques de totes les monedes de la Unió Europea. 

file:///k-many
http://fxtop.com/es/convertidor-divisas-pasado.php
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Demanada pels llistats publicats, recorda que no eren complets. Tan sols es publicaven 

els noms d'aquells que aportaven un extra a la publicació, i no eren tots, j a que hi havia 

que no volien aparéixer. Reconeix que no era sistemática, manifestant que les llistes 
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dels socis es varen perdre una vegada clausurada l 'associació. N o conserva cap paper . 

La pérdua del llistat de socis el confirma Antonio Simó Cárdenas. Recorda que es varen 

digitalitzar els darrers, j a que l 'edició i maquetació de la publicació la realitzava el seu 

pare a casa. Peró la mort del seu pare i problemes amb el hardware de l 'ordinador, ha fet 

que tota aquesta informació s'hagi perdut. Recopilant la informació donada pels anuncis 

dels donants francesos, hi aproximadament cent quaranta. Pero els donants eren els que 

paguen una quota més alta de la normal que era de 150 francs, aproximadament unes 

3.500 ptas. La quota a les Illes Balears era de 2.500 ptas, tal com recorda Antonio Simó 

Cárdenas, el qual s 'encarregá un estiu de cobrar quotes retardades a socis residents al 

municipi d 'Andratx. Calcular el nombre de socis al final de l 'associació és difícil, peró 

Antonio Simó Cárdenas calcula al voltant de 300 socis, distribuits entre Franca, Palma i 

la zona d 'Andratx. 

Figura 93: Canvis en l'equip directiu l'any 1978 

C O M M U N I Q U K 

IVpuis le ciíh| juillcí dernter. \? Siege Sucia] de* "Cadel* <lt 
Ma¿wi|ue~ en officáHlnnenl iran*féré au dcimieile óe mure Seerélai 
re General. l'Altbé Jo»cpli Kipall • "Vil la du C inwou" , 20 • Avenue 
FOL- IHJ*^O0 O r e t r'Juurnal Officiel de b RépuMique Frai>caitv" 
kuiíiuri des L.ois et Deere! * - Mereredi 21 juillel I o 761. 

Depui* ret ir míeme date, la cfHnpoajEion du Omi i l é Direeleur 
tat novtftéa C O I I U K *uit: 

La supervivencia de la publicació s 'havia convertit en un objectiu a complir des de 

finals de la década dels seixanta, tal com hem vist. I va sobreviure, a diferencia d'altres 

publicacions similars. Peró el treball 

realitzat pels membres dels equips 

directius és la clau per entendre la 

supervivéncia de la mateixa. A 

principis de l' etapa hi ha una 

reestructuració de l 'equip directiu, 

sense mitjancar cap assemblea 

general. Recordem que la darrera fou 

l 'any 1962. Tots estan vinculats al 

municipi d 'Andratx. El secretari 

General, l 'Abbe Ripoll, i el President 

PrÁidi-nT LÍ'llunnvLir 
Pr i- m J< • 11: 

Vice Präidcni: 
SrCTTTLLtjiré Ciüncfal: 
Delegue (¿enera! m i 

Raphael Ferrer Alemuny 
üabrírl Simo Aleinany 
Juilll Jllnlll I'liim-M 

Ahbé J• (j11 RipuIL 

Antonio Sinm Alemaní 

Ai»*i imjiic ¿rand ami Raphael Fener La Luc La prefcidcnce e f rd i -
. * de l L Association, el devíenl President d'HiNiiieur t e hYm • |hl-
j l ^ rk í , car drpLtiv de i H > M H R E U M ' ^ auiH-u^ dt-[Hiis l.i na^same IIIL ' liu' 
[le I Asiucijtion, iL a tuujuurs suulenu imln' .k'lmn perno N E I Ion ir 111 
fe rcumwnk| u«rjen[, mlafigabLcmcntH avee beaucoup de bonne A 
lofltf. de lenacité, de Sympathie el de ge Mil l e w . En luí nou* avtim 
iQujmín trii ini' une vuix pulir iiuu> cncHjurjger quaml LES dilTicultés 
temhLiienr insün.ioiiiahlev pour M i l * drlendrí; dt-vjiii l o rrítiifuev 
ct me me pour main I cnir la pai\ au sein du 0>mi r é Lttrectell f, M 
[PJEK |ucNm appmiuaieni des dñvfgeiice* uopinion. 

LI COMiri I M K l l l l U H 

d'Honor, Raphél Ferrer, resideixen a Franca. Gabriel Simó, nou president, i Juan Juan 

Porsell, vicepresident, [Fig. 93] a s 'Arracó. I el delegat general, Antonio Simó, a Palma. 

Entrevista a Catherine Savi, agost 2005 
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Les relacions amb els socis s'establien mitjancant el contacte postal d'encá que l 'Abbe 

Ripoll assumi el cárrec de Secretari General. Com anécdota, explica que l 'any 1977 

havia rebut més de 150 cartes, escrites pels Cadets des de diferents punts del món, ja 

que aquests agradaven d'enviar-les com a souvenirs dels seus viatges: "Elles nous sont 

parvenúes de France, dEspagne, des Baleares, de Tenerife, de Jerusalem, d'Italie, de 
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Gréce, d'Iran, etc... Une nous est mémeparvenue de... "Laponie"! 

I l 'any 1978 es compleixen els vint-i-cinc de l 'associació. L ' A b b e Ripoll, a l 'article CE 

LIVRE QUE JE NECRIPAI PAS81 rememora la seva vida, explicant el seu treball 

incondicional per a l 'associació. Amb certa amargor recorda les queixes dels socis, peró 

també l 'alegria que sent per la unió d 'un grup, el qual grácies a la publicació s 'ha 

convertit en una gran família que ja compleix vint-i-cinc anys, i que está convencut que 

superats els entrebancs de la vida, els passats i futurs, continuará per molt d 'anys més. I 

recorda que no són molts, peró hi ha persones que viuen per l 'associació. I grácies a 

elles, i al concurs de la resta de socis, l 'associació está perdurant. Per a commemorar la 

data, es publica una orla amb la fotografia i el nom d'aquests Cadets, dels que sense la 
8 2 

seva feina, París-Baleares no es publicaría. Les seves col-laboracions són les que fan 

possible l 'existéncia de la publicació. I com podem observar, la majoria són persones 

majors, hi ha pocs joves. 

París-Baleares, n. 248, octubre-novembre 1977 
París-Baleares, 243, marc 1977 
París-Baleares, n. 254, juliol-agost 1978 

El municipi d 'Andratx es consolida en aquesta nova directiva, la qual j a havia iniciat un 

tomb de les informacions que apareixien a la publicació cap a aquesta localitat. Els 

canvis esmentats en la Crónica de Balears, en la qual Palma, Andratx, s 'Arracó, el port 

d 'Andratx i Sant Elms són les úniques fixes, ja que són les que mantenen corresponsals 

propis. Binissalem, Santa Margalida, Campanet, Sóller i Fornalutx apareixeran de 

manera esporádica, quasi anecdotica en el cas de Sóller. 
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L'especial publicat per l 'aniversari dels vint-i-cinc anys fou molt important [Fig. 94]. 

En ell es rememorava la vida de l 'associació i de la publicació, recordant a les moltes 

persones que havien mort, però que sense la seva feina, no s 'hagués arribat a complir 

aquell aniversari. Aquest número aporta molta informació valuosa per a la redacció 

d'aquesta tesi, j a que ens ha ajudat a omplir forats d'informació. Però també presenta 

oblits. N o es fa cap 
referència al grup 

fundador, també ometen 

el nom del primer 

president i la seva figura. 

Oblits intencionats o 

desconeixement? La gran 

majoria de Cadets no 

coneixien els inicis de la 

seva associació . A partir 

de la dècada dels anys 

vuitanta començaran a 

aparèixer anuncis 

sol·licitant números 

antics, campanya 

Figura 94: Els col·laboradors del vint-i-cinc aniversari 

PARÍS-BALEARES 
V i n n p t t v n i e dans ce i te p.iyi- les n v m b m du Comi le Direcleur 

d e l "Cade t s d e Majrjniur", el Ica r o l b b o r a l r u n habituds, du j o u m i l 
i l ' i i .n.n d 'entre « o m n i b ien iiorinal, d ' au t re s beaucuup 

m n n i p a m qu iK rcdifcnt d r * c b r o n i q u » ,-i dc» m k l e * nm Mina lU-
re. 

TPI» lacriftenl be i J. • • M|. dc t emps el beaucDup >l r i i m • la 
cemfrciinn de noíre mertsmH i > r t t'rspokf q u e vocs lc I ruu re re i 
ekaque m o n plus t m n t , plus u n e pliu interessant. 

Tou* n i benèvoles , u n s MKUTIC c t r e p i ton. Les h a n dc Timbre, 
de p i p w r . !'•:.!•• I.i " u . 'u J rerire u>nl .1 Uruí rh l rge . Qui plus n t , 
tous les membres du Comi tè Directettr pa vent unc co l i t i l i on é k r e e , 
el \-\ CoUsbor i teurs , au m i n i m j m . unc . M i i u i m n o r d i n u n 

( . n i picr i e m , p i c e i leur cons iance . i leur fenerot i l f . a leur 
b o n n e vnlonlé . q u e "Pans-Baksr t^" ' . drput* munEerun i 2S ans . e i i 
fidl·le i son r r m l í f - í u u i menuie l í r t í nous 

Mi H I |i 

KK hlh I (. U :u> GUILIERHO PALM EX 

o 
MARC I : t i·i . 

promoguda pel President Gabriel Simó, el qual va aconseguir la sèrie de números més 

completa coneguda a les Illes. 

Des de 1965 la publicació s ' imprimia a les Illes. Però el Secretari General, el qual 

centralitzava la majoria de la feina de recopilació i comunicació amb els socis, residia a 
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França. La mort de l 'Abbe Ripoll, molt sentida per tots els Cadets l 'any 1978 ' durà el 

consegüent trasllat de tota la feina a les Illes, on residien els col·laboradors i l 'equip 

directiu. El president d 'honor, Raphàel Ferrer, serà el darrer membre de l 'equip resident 

8 3 París-Baleares, n. 255, setembre 1978 
8 4 La sèrie més completa, en possessió de la família Simó no contava amb els catorze primers números. 
L'única sèrie original completa la posseeix la Biblioteca Nacional de França, a París. D'aquesta 
s'aconseguiren les fotocopies necessàries per completar la publicació, la qual es troba en format digital a 
la Biblioteca Digital de les Illes Balears. 
8 5 París-Baleares, n. 260, abril-maig 1979 
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a França, però aquest j a havia abandonat la feina activa dins l 'associació per motius de 

salut 8 6 . 

La mort de l' Abbe Ripoll provocà problemes a l 'associació. Per mantenir-la a França 

era necessari una persona de nacionalitat francesa. Com són conscients que no trobaran 

a cap persona amb el grau d' implicació d'aquest, demanen una persona que es vulgui 

fer càrrec nominalment, j a que la majoria de feines es realitzaven a Mallorca, on 

residien els membres de l 'equip directiu: 

Et pourtant IL FAUT que quelqu'un prenne la relève. Il nous faut 
ABSOLUMENT un Secrétaire Général DE NATIONALITE 
RANÇAISE ET RESIDANT EN FRANCE. La Loi l'exige ainsi. Il 
faut également que ce futur Secrétaire Général se charge de la 
comptabilité des cotisations, de la correspondance générale, et 
desrappels de cotisations. C'est, certes, un travail qui exige du temps et 
de la constance, mais qui peut ètre réduit au minimum, gràce à 
l'utilisation de formules imprimées à l'avance. La seule grande 
condition étant de faire chaque jour le travail qui se présente ce jour-
là, afin de ne pas se laisser déborder. Est-il nécessaire de préciser que 
ces fonctions sont honorifiques, et que seuls les frais de matériel de 
bureau et de correspondance sont remboursés? S'il y a, parmi vous, 
amis "Cadets", un ou deux hommes ou femmes e bonne volonté, 
désireux de faire un petit sacrifice pour aider notre Association en ces 
heures difficiles, nous les prions de se faire connaïtre auprès de notre 
Président. 8 7 

Cobrir el paper de l' Abbe Ripoll complicarà la supervivència de la publicació. De 

manera interina, M M e Raoul Perrriault ocuparà el càrrec i mantindrà la seu social a 

França: 

En effet, gràce à la bonne volonté de Mme. Raoul PERRIGA ULT, le 
Siège Social de notre Association reste à Céret, sur la route de 
l'Espagne, dans cette "Villa du Canigou" qui était si chère au coeur 
de l'abbé Ripoll88. 

París-Baleares, n. 239, setembre 1976 
París-Baleares, n. 260, abril-maig 1979 
París-Baleares, n. 262, juliol-agost 1979 



Capítol 9. La darrera etapa 427 

N o será fins uns mesos després que s 'aconseguirá aclarir la situació, amb una ampliació 
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de membres de l 'equip directiu amb membres francesos . I per segona vegada, des de 

Marguerite Casasnovas en la 

primera junta, una dona 

ostentará un carree directiu a 

l 'associació, la de Secretária 

General per part de Mme. 

Antoinette R. Perrigault. Era la 

germana de l 'Abbe Ripoll, 

mantenint així el llegat d 'uns 

dels Cadets més compromesos 

de la história de l 'associació 

[Fig. 95]. 

La democracia a Espanya havia dut un canvi en els articles, alguns dels quals havien 

abandonat la neutralitat de l 'associació. Oberta la publicació a nous continguts, 

intentaren mantenir una certa neutralitat, evitant possibles polémiques entre els socis. 

Pero no per aixó deixen de publicar-se, motiu pel qual l 'equip directiu publicará notes 

com la següent: 

NOTA DE LA REDACCIÓN: PARÍS-BALEARES recuerda, una vez 
más a sus queridos lectores que los escritos se publican bajo la 
exclusiva responsabilidad de sus autores; y no reflejan necesariamente 
la opinión de nuestra Asociación. Sobre el tema "catalán-mallorquín" 
publicamos en el número 265 (Diciembre 1979) una importante carta 
abierta de D. Francesc de B. Moll a D. Adolfo Suárez, Presidente del 
Gobierno Español. 9 0 

La publicació i l 'associació comenca una etapa d'estabilitat en els anys vuitanta. Ja no 

era j a una publicació mensual, j a que els ingressos no el permeten. L'objectiu es torná a 

publicar onze números a l 'any: "C'est trop peu! Le contact se perd... Alors nous 

souhaitons remonter la pente, imprimer sept journaux en 1982, et, au fil des années 

prochaines, revenir á onze journaux par ari\ Per aquest motiu continuen demanen el 

pagament de les quotes [Fig. 96]. Si les quotes estiguessin al dia, pareix que seria 

possible, demostrant el moment d'estabilitat que estaven vivint. La seva trajectória es 

Figura 95: Canvis en l'equip directiu l'any 1979 

M I C H E L Fi G A U DIN MME. F E R R I G A U L T HENfit RE.TOUT 

AmpKation du «Comité Directeur» 

A La suite du décés de l'Abbe Joseph Ripoll, Je Comité Directeur 
de? "Cadete de Majorque" s'est enrichi par 1'enlrée de plusieurs 
nouveaux membres: 

Michel F. Gaudin, 57 ansT diplomé de l'Ecole Supérieure de 
Commerce et Administration d'Entreprises, "Cadet" de longue date, 
derient Vice President pour la France. 

Mme. Antoinette R. Perrigault, soeur de l'Abbe Ripoll, prend la 
succesaon de son frére au Secrétariat Général, ñ la "Villa du Cani-
tfm". 

Henri Retout Ripoll, havrais de 53 ans, Chef de bureau des Etats 
Majors de la Compagnie Genérale Maritime, secondera Mme. Perri
gault au Secrétariat Gén-entJ afir de se familiariser avec Tadministra-
tioii des "Cadets de Majorque", 

Jean-Claude Arbo na Vidal, professeur de Droit et d1 Economic, lié 
Le IS -T'm 1947 ä Bourg en Biesse. 

Catherine Palmer, institutriz, née dans Les Alpes de Haute Pro
vence, Le 31 juillet 1943. 

89 París-Baleares, n. 263, setembre 1979 
90 París-Baleares, n. 267, marc 1980 
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reconeguda en la premsa diàr ia 9 1 , es 

tornaran a mencionar sopars de 

companyonia entre els membres, 

reconeixent de nou a col· laboradors 

amb la "Medalla Cervantes" de 
9 2 

l 'associació , continuaven publicant-se 

anuncis per posar-se al dia de les 
9 3 

cotitzacions ... La retirada de Mme. 

Figura 96: Tresoreria de 1986 

C O T I S A T I O N S 1 9 8 6 
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Kn r o n s t q u r n c r , BOUS t o u \ priïms, amis " ( a d r l v d t hk'fi sou lu ir r n -
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L.I IJM . rnriEinur dr rrprrwnErr I n <( j d r i í dr M j j o n j u r - demani larfminis-
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Merr i d 

Antoniette R. Perrigault no suposa un trauma, com succeí amb l 'Abbe Ripoll. Des de 

llavors, Catherine Savi serà la persona de referència de l 'associació a França fins a la 

seva desaparició 9 4 . 

L 'edat avançada dels col·laboradors farà que molts morin en aquesta dècada, tal com 

succeeix amb José Reynes Reus, corresponsal de Campanet i prolífic escriptor, no tan 

sols a la publ icació 9 5 . Però també hi ha notícies més alegres, com la visita a Mallorca de 

la Secretària General, Antoniette Perigault, 

després de més de seixanta anys 

d 'abandonar l ' I l la . 9 6 

Figura 97: Celebració del 35 aniversari 
publicació 

« P A R I S - B A L E A R E S » 
CUMPLE 35 ANOS 

En este mes de septiembre de 1988, nuestro querido «Paris-
Baleares» y la asociaríón «Les Cadets de Majorque» cumplen 
t rei nia y cinco arios de vida. Los «Cadets» mas veleranos aún 
recuerdan et numero «0» de septiembre de 1953. 

Entre los fundadoresde la asociación figura ban Pierre Ca-
ïasnovas, Jean Coll, Marguerite Hache nét Casasnovas, Joscitc 
Buffotot in i Coll, Malhias Estades. Pierre Colom, Laurenl Ge
labert, Anlome Vidal, Joseph Mora, Pierre Rullan, Jean Pere
lló et José Vicens. Era el 3 de mayo de 1953 en Paris. Despucs 
de vari os números experiment ales, et «Paris Baleares» número 
uno - ; i h . i a la calle en enero de 1954. 

Ixis fundadores de la asoriación eran todcis originarios de 
Sóller, excepto Jean Perelló nacido en Palma. Sin embargo, al-
_: 11 -1 • • — como Jean Coll y Jossetle Buffotot habian nacido en 
francia en una familia originaria de Sóller. Tbdos clios eran ma
llorquines de gran rorazón. 

El mallorquin emigrado en Francia lenia allí su irabaju, su 
negocio, y su familia. Sus h[jos esludiaban, se barian mayo res, 
r se casaban en Francia; però él seguia fiel a su Koquela, pen-
taba en ella cada dia, y sonaba con vol ver a la i sia* cuando 
legara la edad de la Jubilación. Muchos lo consiguieron* No 
:odos. 

La campanya de recuperació de números 

antics de la publicació dóna els seus fruits. 

Així, en commemoració del trenta-cinc del 

seu naixement, es publica el nom del grup 

fundador, per primera vegada des de quasi 
9 7 

els seus in ic i s 9 7 També aquí s 'omet el títol 

de president a Pierre Colom, j a que continua 

Francisco Vich en la portada amb aquest 
títol [Fig. 97]. 

9 1 Agraïment a Última Hora per la referència efectuada de la publicació, París-Baleares, n. 281, maig-
Juny 1982 
9 2 París-Baleares, n. 289, setembre-octubre 1983 
9 3 París-Baleares, n. 298, març-abril 1985 
9 4 París-Baleares, n. 304, març-abril 1986 
9 5 París-Baleares, n.311, maig-juny 1987 
9 6 París-Baleares, n. 312, juliol-agost 1987 
9 7 París-Baleares, n. 319, setembre-octubre 1988 
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Records personals 
Informacions aportades per Antonio Simó Cárdenas 

La mort torna a compareixer a la publicació. El seu president, Gabriel Simó, mor a 

l 'edat de vuitanta-un anys, l 'any 1989. Les mostres de condol són innumerables, fins 

anys després. El nou president será Juan Verda, resident a s 'Arracó i prolífic 

col laborador . Peró l ' ánima de la publicació en els darrers anys havia estat Gabriel 

Simó, tal com tots els testimonis han corroborat. Des d'aquell moment, Juan Verda, 

Sebastiá Gelabert i sobretot Antonio Simó, s 'encarregaran de dur endavant la 

publicació. 

L'associació s 'havia desdibuixat des de feia temps. Com ja havia senyalat Gabriel Simó 

en l 'entrevista concedida a Diario de Mallorca l 'any 1985, l 'objectiu d'arreplegar als 

descendents de Balears a Franca havia fracassat. La publicació arribava als emigrants 

que encara residien, peró els seus fills j a s 'havien deslligat de l 'associació. Aixó queda 

demostrat en la continua minva de notícies a les cróniques de Franca. Segons diferents 

fonts, Catherine Savi fou la darrera corresponsal a Franca, encarregada en els darrers 

anys de centralitzar tota la feina burocrática dels socis d 'aquest país. I l 'única que 

enviava regularment cróniques d 'aquests socis a la redacció de la publicació, la qual 

havia quedat circumscrita en els darrers anys a la taula del menjador del seu Delegat 
9 8 

Provincial i Secretari General, Antonio Simó Alemany 9 8 . 

La situació al final de l 'associació era dramática. Els costos de producció superaven els 

ingressos. El Secretari General havia posat més d 'una vegada doblers de la seva própia 

butxaca per sufragar despeses a la impremta. Una nova campanya de captació de socis 

s 'engegá l 'any 1995, en un intent de revifar la publicació. Peró no va aconseguir molt 

bons resultats, j a que el llistat de donants era cada vegada més petit en els anys 1996 i 

1997. Davant la situació, s 'havia plantejat la possibilitat de convertir la publicació en 

paper en una publicació on-line. Era el moment en el qual Internet comencava a 

desenvolupar-se, arribant a moltes de llars. Per aquest motiu s'inicia un pla de 

renovació, renovant a poc a poc el sistema de gestió d'arxius, maquetació i enviament. 

Peró la mort del secretari truncá aquest projecte, amb la posterior desaparició de la 

publ icació 9 9 . 
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9.5. Els retorns i la relació amb França 

Capítol 9. La darrera etapa 

Al començament d 'aquest treball, un dels objectius era conèixer millor el retorn dels 

emigrants francesos mitjançant la publicació. La hipòtesi de feina era la emprar les 

cròniques de la publicació per a recollir informacions sobre el retorn d'aquests 

emigrants. 

Però les continues anades i tornades dels socis, i la falta de concreció en el fet del retorn 

per part de la publicació, no ha donant tanta informació sobre el tema com esperàvem en 

un primer moment. Per aquest motiu, hem afegit el tema en totes les entrevistes 

realitzades, per ampliar més la visió sobre aquest punt. 

El tema dels retorns ha estat present en les entrevistes que hem realitzats. I la conclusió 

estreta era què la gent no té una vertadera consciència de retorn. S'afirma que hi hagué 

més gent que va quedar que la què tornà. Però que encara hi ha molts que conserven les 

cases al seu poble, i estiuegen en elles, passant llargues temporades. Clar que la majoria 

d'entrevistats són de famílies que varen tornar. També mencionen als que no les anà bé 

l 'aventura, els que no pogueren tornar es deslligaren dels seus vincles fami l ia rs . 1 0 0 

A les cròniques apareixen poques notícies d 'aquests retorns, menys dels que ens 

esperaven. Però hi trobem en altres bandes informacions molt interessants, les quals ens 

aporten dades, no quantitatives però si qualitatives, d 'aquest retorn. La primera, la qual 

apareix al llarg de tota la publicació, les biografies dels Cadets, la majoria publicades a 

la seva mort. La segona, les entrevistes realitzades a Cadets, publicades a la dècada dels 

anys vuitanta. Reportatges sobre l 'emigració francesa, records d 'una època passada, són 

també freqüents en aquesta etapa. I són font important per entendre com, per una banda, 

es va fer aquesta emigració, i com es va desenvolupar, els retorn a les Illes. 

Les biografies a la mort dels Cadets foren habituals en l 'etapa anterior, però 

s ' incrementen en aquesta. L 'edat dels socis explica aquest fet, però també l ' interès per 

la seva pròpia història. Un dels objectius de l 'associació era no perdre el lligam a les 

Conclusions extretes de la vintena d'entrevistes realitzades a emigrants o els seus familiars. 
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París-Baleares, n. 237, juny 1976 
París-Baleares, n. 252, abril-maig 1978 
París-Baleares, n. 239, setembre 1976 

Illes, i consideren que recordar el fet que els va empényer fora de casa, també conserva 

aquest historia. 

Des dels escrits de Paco d 'es Racó, de la década dels anys cinquanta, no trobem a la 

publicació molts d'articles recordant la seva propia emigració. Peró en aquesta etapa 

renaix l ' interés per la história dels socis, la história de l 'emigració mallorquina a Franca. 

M. Arbona publica l ' interessant article Els mallorquins a Franca101, on recrea els 

primers moments dels sollerics al país. Explica que els primers mallorquins foren 

sollerics, els quals comerciaven amb la taronja. Peró la plaga anomenada "floridura de 

rel" acabá amb aquest comerc, motiu pel qual es comencá a exportar des de terres 

valencianes, comencant la relació comercial amb aquestes terres i els mallorquins 

instal-lats a terres franceses, motivats pels guanys que el comerc de fruita reportava. La 
102 

historia de Jean Bernat, dit l'espagnol és un bon exemple. 

Encetá aquest reportatge una nova série, on es narren fets d 'aquests primers moments de 

l 'emigració mallorquina, amb dades noves, no aportades anteriorment en els escrits de 
103 

la primera etapa. En l 'article La grande solidarité mallorquine es lloa la suposada 

solidaritat mallorquina, on els emigrants instal-lats reberen amb els bracos oberts als 

seus compatriotes a partir de la fi de la I Guerra Mundial , moment en el qual Franca 

necessitava urgentment má d'obra. També comenta que aquesta solidaritat havia fet que 

els mallorquins més afectats per la guerra trobessin en els seus compatriotes una gran 

ajuda, sobrevivint al desastre. Aquesta visió id i l l ica , de l 'emigrant antic que ajuda al 

jove, será rebatuda en articles posteriors, amb acusacions molt dures d'explotació. La I 

Guerra Mundial buidá del jovent a Franca, creant-se una bona oportunitat laboral per a 

molts de joves mallorquins, sobretot de la zona d 'Andratx. Aquesta segona onada 

emigrant no trobá les mateixes facilitats dels seus antecessors. Els patrons mallorquins, 

alguns ja fills de la primera onada emigrant, iniciaren un procés d'explotació económica 

dels seus veins empleats, basat en un tracte excessivament paternalista i endurint les 

condicions de treball. Molts d 'aquests empleats no rebien cap sou, enfronten la seva 

vida amb les propines rebudes. Altres ni podien accedir a aquestes, remunerats tan sols 
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amb roba, allotjament i menjar. Anys després, aquesta generació aconseguí millorar les 

seves condicions socioeconómiques, aconseguint sous justos i millores socials, gracies 

entre d'altres, a la feina sindical de persones com Gabriel S i m ó 1 0 4 . 

Conscients del canvi de tendencia migratória, publiquen una estadística oficial 

d 'emigrants espanyols a Franca. En ella es dedueix la caiguda en aquesta, pero també 

que els retorns no eren tants, encara que l 'arribada de la democrácia al país estava 

accelerant el procés de retorn, tal com s'explica en diferents t r eba l l s 1 0 5 . Aquestes dades 

sobre emigració espanyola a Franca continuaren sortint esporadicament, dins les 

miscel-lanies habituals de la pub l icac ió 1 0 6 . 

Noticies sobre els retornats apareixen sovint. Un exemple pot ser el de Pedro Flexas 

Alemany, el qual s'exiliá a Nantes durant la Guerra 

Civil. Fou un dels anomenats "cursillistas del 36", 

un grup de joves que aprovaren les oposicions a 

mestres d 'escola just abans de la guerra. Del tribunal 

examinador, dos foren afusellats i el tercer complí 

una llarga condemna a presó. Per aquest motiu, 

Pedro era conegut amb el malnom Mestre d'escola, 

durant la seva etapa francesa, de la qual retorna per 

107 

instal- lar-se definitivament a les I l l e s 1 0 7 . Aquesta 

notícia també fou una de les poques que fa 

referencia a les injustícies de la Guerra Civil. 

A les necrologiques d 'aquests anys també trobem 

informació de com varen retornar molts. Apareixen 

a les seccions de cróniques i donen més o menys 
1 0 8 

dades biografiques, com la de Ramón Ros [Fig.98]. 

Figura 98: Necrológica Ramon 
Ros 

* Tras una grave dolencia, sufrida 
con cristiana resignación, tallcctó a 
los 6 o anos Je edad, nuestro 
particular amigo I » Ramón R • • 
Perpiñá. dejando a familiares y 
nutncrous amistades anonadados 
por el dolor. 

D. Ramón a su regreso de 
Francia donde tuvo comercio largos 

anos, había instalado la gasolinera 
de la carretera de Camp de Mar. 
ya que su carácter emprendedor no 
le permitía quedarse inactivo. 

1 0 4 Entrevista a Gabriel Simó, publicada dins Última Hora, 19 d'octubre 1985 
1 0 5 Entre d'altres treballs, el de Duroux, R. (2002). "La emigración a Francia (segunda mitad del siglo 
XX). Unas reflexiones sobre retornos y reintegraciones". Hispania: Revista Española De Historia, n. 62 
(211), 577-595. 
106París-Baleares, n. 250, gener-febrer 1978 
1 0 7 París-Baleares, n. 249, desembre 1977 
1 0 8 París-Baleares, n. 257, desembre 1978 
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Al llarg de la lectura de la publicació, observem com l 'emigrant mallorquí, 

majoritáriament, aspira al retorn, instal-lant-se a la seva terra una vegada arribada la 

jubilació. La majoria d 'aquestes biografies són a emigrants que han retornat. En el cas 

de Gabriel Castaner Colom, solleric que emigrá l 'any 1901, in s t a l l á una tenda de 

fruites i verdures. De tres filles, dues s ' ins ta l laren a Franca i una altra retorná amb els 

seus pares a les I l l e s 1 0 9 . Llargues necrologiques, com la de Juan de P a r í s 1 1 0 , 

s 'entremesclen amb els articles anteriors. En aquesta senyalen que el difunt havia tornat 

a l ' illa per problemes de salut: "Llegados los años 1 970-71 , comienza a sentir deseos 

vehementes de cambiar su sistema de vida ajetreada y protocolaria, subyugada toda su 

vida a la esclavitud comercial, después de sufrir un infarto." 

En Regreso el emigrante111 , dins la série d'entrevistes a Cadets realitzades per Gabriel 

Simó, s'entrevista Gaspar Alemany Pujol, emigrant a Franca des dels 10 anys, va perdre 

tot durant la II Guerra Mundial . Vint anys de feina després, retorná amb la seva filla al 

seu poble s 'Arracó, on viu des de llavors les avantatges de la jubilació. Sa Madona de 

Can Saca112 fou una de les poques histories femenines. Ella no viatja a Franca, j a que 

s 'enamorá del jutge de pau del poble. I les seves amigues es reien d'ella, j a que amb 

vint-i-un anys encara no s 'havia casat, mentre elles havien aconseguit enganxar a un 

dels emigrants i fugir del poble, convertint-se en vertaderes senyores. Ja que l 'habitual 

en la década dels vint era que les dones joves del poble es casessin amb els joves que 

113 
venien de vacances al poble, j a emigrats a F r a n c a 1 1 3 . Molts de fills escriuen a la 

1 0 9 París-Baleares, n. 261, juny 1979 
1 1 0 París-Baleares, n. 261, juny 1979 
1 1 1 París-Baleares, n. 292, marc-abril 1984, firmat per Gabriel Simó 
1 1 2 París-Baleares, n. 293, maig-juny 1984 
1 1 3 Com el cas de Francisca Alemany Pujol, tal com s'explica en el capítol La familia Simó Alemany 
d'aquesta tesis. 

A partir de 1979 s'inicien una série d'articles dedicats als Cadets més veterans. 

Aquestes biografies aporten moltes dades per a conéixer amb més profunditat el procés 

migratori mallorquí a Franca. Pero també ens aporta nous coneixements sobre el retorn 

d'aquests emigrants, les circumstáncies en las que es realitzaren i, sobretot, els motius 

que els va impulsar a tornar. 



434 Capítol 9. La darrera etapa 

publicació per narrar la historia del pare perdut 1 1 4 . Les histories de fruiteries i 

restaurants són habituals 1 1 5, ja que eren els negocis que regentaven majoritáriament els 

mallorquins a Franca. 

A partir de la mort del president, Gabriel Simó, comencen a publicar-se antics escrits 

relacionats amb l'emigració, com els de Paco des Racó, publicats en la década dels anys 

cinquanta 1 1 6. Joan Verda comenca una série d'articles divulgatius sobre emigrants, en 
117 

els quals narra la biografia d'aquests en el país veí . Será dins aquests articles, dedicats 

a conéixer millor la história personal d'alguns Cadets, on podem trobar més 

informacions sobre el retorn d'aquests emigrants. 

Peró no tots els que volien retornar ho faran. Molts tenen fills que s'han installat a 

terres franceses, els quals ja no senten la necessitat de tornar a la terra dels seus pares. 

Molts l'han visitat de vacances, peró són conscients que el nivell de benestar fou major 

a terres franceses. La majoria han estudiat a l'escola francesa, i treballen fora dels 

negocis familiars. Les informacions recollides senyalen que en l'actualitat, no hi ha ja 

negocis regentats per mallorquins, la majoria s'han tancat o traspassats. Els pares 

decideixen continuar a Franca, per estar a prop dels fills i els néts, peró mantenen casa a 
118 

l'Illa, encara avui en dia passen llargues temporades , sobretot en els municipis 

d'Andratx i Sóller. 

Peró la relació amb Franca no termina per als retornats. Les polítiques de naturalització 

francesa havien propiciat l'obtenció de la nacionalitat per als emigrants i els seus fills. I 

una vegada establerts a les Illes, els que varen retornar, tenen accés a les pagues pels 

seus llargs anys de feina. I mitjancant la publicació, el consolat francés realitza diferents 

anuncis, publicitada informació per a tots els que es troben en aquesta situació. 

Com també existia aquesta associació d'emigrants mallorquins a Franca, la colónia 

francesa establerta a Mallorca també hi havia creat diferents organitzacions per a 

1 1 4 Com a Carta a París-Baleares, dins París-Baleares, n. 316, marc-abril 1988, on el fill de Guillem 
Roselló conta la historia del seu pare. 
1 1 5 Com Les sens commercials des majorquins, dins París-Baleares, n. 320, novembre-desembre 1988, 
escrit per Antonio Simó 
1 1 6 París-Baleares, n. 320, novembre-desembre 1988 
1 1 7 Com la biografia de D. Gaspar Pujol de T'es través, dins París-Baleares, n. 329, maig 1989 
1 1 8 Informació estreta de les diferents entrevistes realitzades. 
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mantenir les relacions entre els seus emigrats residents a terres illenques. Ja hem 

mencionat el club de petanca Hispano-Francés, molt actiu en els primers anys de la 

década dels setanta. La colonia francesa és antiga a les Illes, pero no ha estat estudiada. 

En el Cicle de conferencies organitzat per la Casa Museu Llorenc Villalonga, 

realitzades en el darrer trimestre de 2007, s 'exposaren part dels treballs que s 'estaven 

realitzant sobre les relacions culturals entre Franca i les Illes, en el passat i en el present. 

Articles interessants que demostren que encara hi queda molt per investigar en aquesta 

relació. Articles com Les _ francais de Majorque119, escrit per Antonio Simó, mostren les 

possibilitats com a font d 'aquesta publicació per conéixer millor aquest col lec t iu . 

A les pagines de París-Baleares apareixen sovint aquestes associacions, creades per 

mantenir una part de Franca a les Illes. La primera que citarem sera l'Alliance 

Francaise, la qual s'establi a Palma l 'any 1950. Aquesta societat naixerá a París l 'any 

1883, amb la intenció de: 

Son but, a la fois simple et grandiose, est de maintenir et étendre la 
connaissance du francais et son usage dans le monde. A travers la 
langue, c'est la civilisation francaise qu'il faut faire briller dans ly 
monde. . .,.tout en respectant les langues et les civilisations des pays 
dans les quels l'Alliance Francaise fait acte de présence. 1 2 0 

121 

La relació entre París-Baleares i l'Alliance Frangais és antiga , amb moltes notícies 

envers a la mateixa durant la década dels setanta i vuitanta. Lligada a l 'escola, tenim 

l'Association Culturelle des Baleares, s 'encarrega de realitzar activitats culturals entorn 

de la llengua i cultura francesa a Mallorca. La relació amb el consolat francés sempre ha 

estat fluida, tal com demostren les paraules del consol en una festa organitzada l 'any 

1976: 

Mr. le Consul de France a souligné le dynamisme et la magnifique 
réussite de l'Ecole de l'Association Culturelle, sur tous les plans et 
l'Excellente organisation pédagogique, administrative et statutaire de 
cet établissement dont le nombre des éléves va croissant. E a félicité le 
corps professoral pour son dévouement et sa qualification et souhaite a 
Mr et a Mme Boudet une longue et paisible retraite. 1 2 2 

119 París-Baleares, n. 291, gener-febrer 1984 
120 París-Baleares, n. 285, gener-febrer 1983 
1 2 1 Les primeres noticies de les seves activitats a les Illes comencen a aparéixer l'any 1956, París-
Baleares, n. 25, marc 1956 
1 2 2 París-Baleares, n. 238, juliol-agost 1976 
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La colonia francesa mallorquina, formada per francesos pero també per emigrants 

retornats, contava amb una secció propia a la publicació, Le trait d'union, escrita pel 

col-laborador francés Commandant Roland Leroy. Miscel-lánia de notícies diverses, 

tractava des de la biografia de francesos instal-lats a Mallorca, activitats culturals 

relacionades amb la cultura francesa o la cronica social de les festes organitzades pel 

col lect iu . Aquesta secció apareixerá de manera intermitent des de l 'any 1974 fins a 

1977. 

L'oferta cultural era interessant en aquests anys. Conferéncies per a professors de 
1 2 3 1 2 4 

francés sobre Madame Bobary , projeccions de pel-lícules i conferencies o cursos 
125 

de francés per a professors i població en general . Fins i tot recitals, com l'ofert per 

Colette Truyol de Torrandell, filla d 'emigrant casada amb un francés, a la Sala Magna 

del Audi to r ium. 1 2 6 La festa gran d 'aquest co l lec t iu es realitzava el 14 de juliol. El 

consol oferia un aperitiu a tots els francesos de l'Illa, tant els originaris com els 
127 

emigrants amb la nacional i ta t . 1 2 7 

128 

Notícies de carácter burocrátic comencaran a aparéixer a partir de 1978 Hi ha dues 

explicacions. Per una banda, l ' increment d'expatriats residents a les Illes. Per una altra 

banda, els canvis polítics hi haurien canviat les circumstáncies d'aquests, i la publicació 

es convertirá en un bon tauler d 'anuncis per al consolat. 

Les noves circumstáncies polítiques a l 'Estat Espanyol també modifiquen la vida dels 

francesos residents a l'Illa. La consideració d'estranger havia estat vigent per a molts 

dels retornats al llarg dels anys de la dictadura, amb situacions surrealistes com la no 

admissió de la nacionalitat espanyola a una filla de francés, encara que aquesta hagués 
1 2 9 

nascut a territori espanyol . L'estat havia firmat un conveni amb Franca l 'any 1974, 

on regulaven aquestes qüestions, pero hi havia séries discriminacions, les quals són 

París-Baleares, n. 250, gener-febrer 1978 
París-Baleares, n. 266, gener-febrer 1980 
París-Baleares, n. 250, gener-febrer 1980 
París-Baleares, n.315, gener-febrer 1986 
Des de 1976 hi haurá la noticia d'aquesta festa. 
París-Baleares, n. 251, marc 1978 
Entrevista amb Francisca Simó Cárdenas, abril 2005 
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130 

denunciades en diferents moments a la publicació . Aquest assumpte serà important en 

aquests anys, j a que apareixeran diferents articles sobre ell, com Mesures en_faveur des 
1 3 1 

Français travaillant à l'étranger [Fig. 99]. Ja en la dècada dels vuitanta, aquests 

anuncis desapareixeran, minvant 

també els relacionats amb l'Aliança 

Francesa. Destacar l'entrevista feta al 

nou Consol a Mallorca, M. André 

Alleman, en la qual es tracten 

diferents aspectes de les relacions entre França i Mallorca. 132 

Figura 99: Informacions Consolat Francès 
PARITÉ S ECU RITE SOC1ALE FRANCE • ESP ACNE 

Quelques Itgnea paruea paroo daru le "Peris - BaJearea" H.° 154 de 
JmLlet - Aoul, dant le teite "Trtit - t> 'U i " , tcndraienl i Caire acre
ditar U thése que tons Ici Francais rèaidant en Espigne beneficirnt 
des rembouracniEnts de le Sécurile Soctale au merac tilre que ceus 
titani stu le sol français. 

Jusqu'e plus ample Information cuncemant cetle evenlualité, il eat 
bon de rappelet que ceux dea Francaia írappes pas L'article o pataera-
pKc 2, dt la Cünvenlión France . Espafl.Tio.Le sifluée entre ceï dfUK 
r-'ïar>. lc 31 uetobre 1974- aonl otalemenl exclus du benefice des 
prestacions soctales sur Le territoire Espaunol. 

Plus (rave encore, ne peuvent pretendre en France d'une quelcon-
que CDUverlure aociale. 

Esperons que les dirigeanls charfea de defendre les inletefs dea 
franca ta ;i l'clranger. aurom i coeur de meltre on lerme i unc telle 
diacriminatlon. 

K G. S ' A R R A C Ó 

A l'actualitat, encara hi ha un consolat francès a les Illes, situat al c/ Caro de Palma de 

Mallorca. L'Alliance Française manté un centre a palma i un altre a Eivissa. 

L'Associació Lithica de Menorca, promociona la llengua i cultura francesa. L 'única 

associació conformada per emigrants francesos està a ubicada a Sóller, grup que 

organitza activitats culturals i benèfiques a la localitat. 

9.6. La llengua catalana i la publicitat institucional 

Com ja havíem senyalat en l'etapa anterior, els nous col·laboradors i una nova situació 

política, encoratjarà a fer un major ús d'aquesta llengua a la publicació. Però mai al 

nivell d'altres publicacions semblants, les quals aprofitaran els canvis socials per a 
1 3 3 

publicar la majoria dels seus continguts en català, com el cas de Bellpuig , Bona 

Pau,134Es castellet135... 

Fou l'etapa amb una major presència de la llengua catalana, però també la que presentà 

una major polèmica. Com ja havia succeït en etapes anteriors, els contes escrits en 

1 3 0 París-Baleares, n. 256, octubre-novembre 1978 
1 3 1 París-Baleares, n. 259, març 1979 
1 3 2 París-Baleares, n. 300, juliol-agost 1985 
1 3 3 Publicació periòdica d'Artà, fundada en 1960 
1 3 4 Publicació periòdica de Montuïri, fundada l'any 1952 la qual iniciarà les publicacions en català l'any 
1972, integrament a partir de 1981 
1 3 5 Publicació periòdica de Bunyola, fundada 1968, començà publicant en castellà i català. Tancada l'any 
1973, reiniciarà les publicacions en 182 íntegrament en català. 

http://Espafl.Tio.Le
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catalá cont inuaran 1 3 6 , publicant-se una altra vegada rondalles mal lo rqu ines 1 3 7 . Aquests 

escrits auguren un bon moment per a la llengua a la publicació en l 'inici d 'aquesta etapa 

democrática. La publicació de l 'article Les mallorquins et les Catalans , per part de 

l 'Abbe Ripoll, estret del calendari Terra Nostra, pareix refermar aquesta tendencia. A la 

década dels anys cinquanta, la publicació de rondalles i d'articles divulgatius sobre 

llengua eren habituals, convertint en pionera en el tractament d 'aquests temes dins la 

premsa mallorquina. Els motius, la seva publicació en territori francés. Pero la situació a 

Mallorca era una altra, i la polémica envers a la llengua está al carrer. Per una banda, 

existia un clar moviment de recuperació de la llengua catalana a diferents ámbits, com 

l 'educatiu i la premsa. Peró per un altre, la polémica gonellista havia botat a l 'opinió 

pública l 'any 1972, encara que hi havia antecedents de la mateixa des d 'anys enrere. 

Aquesta havia arribat en l 'etapa anterior a la publicació, davant d'escrits publicats per 

Joan Estades, peró tornará amb certa forca a partir de l 'any 1978. 

La publicació d 'una carta firmada per F. Borja Moll i dirigida al president Adolfo 
139 

Suarez iniciará una de les darreres polémiques dins la publicació. En aquesta carta, F. 

Borja Moll intenta explicar al president del govern, amb aspectes técnic, una polémica 

encara avui vigent, la de les modalitats lingüístiques: 

Tanto en Valencia como en estas Islas, las voces que claman contra la 
catalanidad de su lengua vernácula son de personas ignorantes en 
técnica lingüística y ofuscadas por fobias interregionales que nada 
tienen que ver con el problema científico de que se trata. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: PARIS*BALEARES recuerda, u n 
val mái é un quaridot lector*! que I « H o r t « i* publican b«io la 
txeJutiva reipontabilidad de hit autor*]; y no raflajan naoauriamami 
I« opinión CHI nun tía Awciación, 

Sobre t i lema "cata [*n • mi I lo rqu i n" publica™* en al numero 
2Gb (DICTrribrr 1 9 7 9 1 un* imuorunte carta abierta da D. Francote da 
B. Müll a D. Adollo Suarea. Prtlidtntt dal Gobierno EtoaAol. 

El professor Borja Moll intenta, mitjancant 

aquesta carta al president del govern, aclarir 

des de la ciéncia, una polémica sense sentit, 

j a que les proves científiques són evidents. 

Peró en aquell moment, igual que per 

desgracia ara, hi havia moltes veus contraríes a aquests fets científics, preferint 

arguments fals, que neguen la unitat de la llengua catalana. I aquestes arribaren a la 

redacció de la publicació, la qual es deslliga dels continguts del discurs .[Fig. 100] 

Figura 100: Nota Redacció París-Baleares 

' Com per exemple El sabater i el missioner, dins París-Baleares, n. 233, gener 1976, sense firmar 
París-Baleares, n. 234, febrero 1976 

' París-Baleares, n. 234, febrero 1976 
' París-Baleares, n. 265, desembre 1979 
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París-Baleares, n. 269, juny 1980, firmat per Jaime Martorell Mir 

L'article Els territoris de Jaume I, escrit en catala no normatiu, intenta donar arguments 

contraris a la unitat dels territoris de parla catalana: "I molt menos formaven una unidat 

de sa que se pugui derivar lo que están intentant fer-mos creure: que balears, 

valencians i catalans, tenim una mateixa bandera i una mateixa llengo." 1 4 0 

La publicació de la carta de Borja Moll per una banda, i la dels Territoris de Jaume I 

per una altra, demostren dos fets. Per una banda, la falta de criteri al publicar aquests 

dos escrits al mateix nivell, quan un esta escrit per una persona de reconegut prestigi en 

el tema i l 'altra no. Per un altre, la diversitat d 'opinions i sensibilitats sobre el tema que 

existien entre els Cadets, reflex de qué succei'a, i encara succeeix, en la societat 

mallorquina. Dins la societat hi ha els defensors de la unitat de la llengua, segons 

normativa. Pero també hi ha de contraris anomenats "gonelles". I fins i tot dins aquest 

grup, hi ha diferents tendéncies. El gonellisme té els seus orígens a l'illa de Mallorca a 

partir del 30 de juny del 1972 amb la carta-manifest d'un tal Pep Gonella, primera d'una 

enfilada de cartes que enceta una polémica entorn del model de llengua que segons 

l'autor (el seu nom era un pseudonim) havia de prevaldre, que al criteri de Gonella havia 

d'esser un model més respectuós amb els trets lingüístics de la variant mallorquina. 

L'autor i inspirador del dit corrent mai va posar en dubte ni la unitat de la llengua ni la 

seva integritat formal. 

En les seves cartes al Diario de Mallorca, reivindicava el llegat lingüístic de mossén 

Alcover, impulsor de l 'aplec de les Rondalles mallorquines i del Diccionari Catalá-

Valencia-Balear. N o qüestionava la unitat de la llengua catalana, pero es queixava de 

l'estil massa "abarcelonat" que empraven entitats com l 'Obra Cultural Balear -fundada 

el 1962- i certs gramatics i escriptors insulars. Aleshores, per al-lusions, el filoleg 

Francesc de Borja Moll, deixeble d'Alcover, es veié obligat a contestar-li. Altres 

persones intervingueren en el debat manifestant-se a favor d 'una posició o una altra, 

entre elles, Lluis Ripoll, un dels sospitosos de ser Pep Gonella i conegut per la seva 

animadversió cap a F. Borja Moll. Diario de Mallorca, durant els quasi dos mesos i mig 

que durá la polémica i davant la quantitat d' intervencions, decidi publicar tan sols les 
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El tema de Pep Gonella, amb la seva discussió amb Francesc de Borja Moll no era 

reproduida ni citada a la publicació. Ja en democracia, i arran de la publicació de la 

carta de Borja Moll dirigida a Suárez, podem entreveure el debat vigent llavors, avui per 

desgracia també, de la societat mallorquina en vers el tema de la llengua. Durant la 

transició, el moviment gonellista tindra molt de seguidors. Era logic que a una 

publicació plural com París-Baleares, hi hagi diversitat d 'opinions. Pensem que en la 

década dels cinquanta s 'havia publicat l 'ortografia de Moll, pero en els setanta les 

llicons de Vidal. Per aquest motiu, arran de la publicació de la carta, aparegué una nota 

de l 'equip de direcció assegurant que no era l 'opinió del mateix, manifestant una vegada 

més el seu intent de ser apolítics, evitant sempre que era possible, les polémiques. Per 

aquest motiu, un parell de números després, apareix l 'article Territoris de Jaume I, 

acontentant a la part "agreujada". I no tornará a aparéixer cap article sobre llengua fins 

nou anys després, eludint la polémica entre els socis, en el decurs de l 'any 1978. 

La Llei de Normalització Lingüistica s 'aprova a les Illes l 'any 1 9 8 6 1 4 3 . Tal com explica 

Aina Moll, directora de la seva campanya, el procés fou lent i d i f íc i l 1 4 4 . Encara que les 

Illes formin una comunitat autonoma, província des de 1833, no existia una consciéncia 

d'unitat, ni territorial ni lingüistica. Aquest fet s 'ha emprat en moltes ocasions com 

argument de fragmentació de llengua. Per una banda, ajuda a la designació de Catala 

com a nom oficial de la llengua, pero també respectant les modalitats insulars. Tema 

polémic, a l 'article 14 de l 'Estatut d 'autonomia es diu qué "les modalitats insulars del 

catalá seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la llengua". 

Aquesta certa indefinició, desapareix amb la llei de Normalització Lingüística de 1986, 

on el seu article 39 disposa que el Govern de la Comunitat Autonoma assumira la 

planificació, coordinació i supervisió del procés de normalització de la llengua catalana. 

1 4 1 Janer, A. (2013, 29 marc). Quí és en Pep Gonella? . Obtingut el 12 de maig de 2014 en 
http://www.arabalears.cat/balears/Pep-Gonella_0_1110489096.html 
1 4 2 Polémica d'En Pep Gonella. 104 Vol. Palma: Moll, 1972. Print. Les Illes d'Or . 
1 4 3 Llei Normalització Lingüística de les Illes Balears. BOCAIB n. 15, 20-05-86, Illes Balears, 29 d'abril 
de 1986 
1 4 4 Borja Moll, A. (1994) La Tutela De La Lengua En Las Islas Baleares. Euskaltzaindia. Recuperat el 12 
de maig de 2014, a http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/49921.pdf 

intervencions dels dos primers protagonis tes 1 4 1 . Aquestes les recollí Francesc de Borja 

Moll en un llibre, on assegura en ell i més endavant, que no conegué mai la identitat de 

Pep Gone l l a 1 4 2 . 

http://www.arabalears.cat/balears/Pep-Gonella_0_1
http://www.euskaltzaindia.net/dok/euskera/49921.pdf
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La campanya per aconseguir-ho fou intensa, sobretot en premsa. París-Baleares, com a 

membre de l 'Associació de Premsa Forana de Mallorca des de 1984, rebia subvencions 

per part del Consell Insular de Mallorca, a canvi estava obligada a publicar publicitat 

institucional. Aquesta entrada de doblers era molt important per a la supervivencia de la 

publicació. Recordem que la seva única font de financament eren els socis i alguns 

anunciants. Per una publicació modesta, aquesta entrada era molt agrai'da, tant que 

moltes vegades per omplir de continguts, es repetien anuncis institucionals de manera 
1 4 5 

gratuita . 

Des de 1985 comencaren a publicar-se anuncis del Consell Insular de Mallorca, en els 

quals s 'explicava a la ciutadania les funcions del mateix i els serveis que oferia a la 

ciutadania. Aquest any es comencaran a publicar una série d 'anuncis explicatius de qué 

era el Consell Insular, i quins eren els seus departaments. Número rere número, 

apareixia un per un els seus departaments, especificant les funcions i serveis del mateix. 

Una altra publicitat interessant era l 'editada en commemoració de l 'estatut, explicant el 

significat del mateix a la població. 

Peró seran les campanyes iniciades arran de la publicació de la Llei de Normalització 

Lingüística les que rebran una certa contestació dins l 'associació, sobretot les relatives a 

l 'ús de les paraules propies de Mallorca. 

La campanya de normalització lingüística va reavivar antigues polemiques, com la 

pertinenca o no de la llengua al catala, utilitzant arguments contraris a la unitat de la 

llengua i acusant als seus defensors de "catalanistes", més preocupats per la política del 

Principat que per la própia. 

L'article "Las palabras y su 

significado" , de Juan Bauzá 

[Fig. 101] reflecta molt be aquesta 

postura contraria a les polítiques 

de normalització lingüística: 

Figura 101: Article Las palabras y su significado 

LAS PALABRAS Y SU SIGNIFICADO 
Cada época pairee que tiene sus mo

dismos peculiares que sólo se encienden 
de una manera convenrionaJ. ActuaJmen 
le se están popularizando utin serie de ex
presiones que guardan escasa similitud 
con la realidad que quieren significar. 
Una de las más corrientes, aquí, en Ma
llorca, que se puede oir y leer todos los 

días, es la normafització IlirtgüäTica. Bajo 
ese eufemismo lo que realmente se pre
tende imponer, en esta isla, es el uso for
zoso del catalán. Y no escatiman esfuer
zos para conseguirlo. Lo que habían los 
locutores de la televisión mallorquína no 
se compagina con lo que se dice en la ca
lle. La extorsión es apreciable Hasta a los 

Entrevista Antonio Simó Cárdenas, abril 2014 
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Los mallorquines normales —pero no normalizados— amamos a 
nuestra tierra y nuestra lengua que empezamos a oir en el regazo de 
nuestra madre. Con la lengua mallorquina —que es heredada de 
nuestros antepasados— nos sentimos muy a gusto y nos va de 
maravilla para entendernos en nuestra relación ambiental. Pero 
somos conscientes de que el mallorquín está restringido en el 
reducido contorno de la isla. Y no deseamos exportarlo más allá de 
nuestro litoral. Por eso, cuando queremos una relación más amplia 
empleamos el idioma castellano, que es el oficial en toda España; que 
es de largo alcance cultural; rico en expresiones, y utilizado por más 
de trescientos millones de personas en el mundo. 1 4 6 

La polémica d 'aquest article fou rebatuda, amb molta serenitat i sense entrar en 

acusacions personals, en l 'article La Guerra des Langues147. Escrit en francés, 

rememora la historia de persecució de la llengua catalana des de la Guerra Civil, i 

rememora la lluita dels cantautors catalans, els quals desafiaren la censura, moviment 

previ a l 'arribada de la democrácia. Peró en el mateix article es queixa de l ' imperialisme 

Catalá, sobretot en el vocabulari que es dona als fills a les escoles: 

Et c'est la, précisément, que les majorquins montent sur leurs 

grands chevaux. Ils refusent de renoncer a leur vocabulaire. Por 

eux le «padri» (grand pére en majorquin et parrain en catalan) 

ne peut pas devenir «avi». 

Considera que la TV3 realitza grans programes, pero no accepta els emesos per TV2 de 

Catalunya. Encara aixi, considera un fet intolerable la crema del repetidor d'Alfábia, el 

qual ha deixat en negre TV3. Amb aquest article s'intentará tancar una possible nova 

polémica davant les campanyes de normalització lingüística a la publicació. Aquest 

segon article no está firmat, peró coneixem l'autor, Antonio Simó Alemany. Delegat 

General de l 'Associació i encarregat darrer de la publicació d'articles i col-laboracions. 

Era habitual que davant temes polémiques, com el de la normalització lingüística del 

qual ens ocupem ara, es pronunciés de manera anonima per a tancar possibles polémics, 

en un to conciliador pero contundent. Podem afirmar que era la darrera veu, sempre 

intentant conciliar postures, pero sense evitar pronunciant-se de manera discreta pero 

ferma. 

146 París-Baleares, n. 321, gener-febrer 1989 
147 París-Baleares, n. 323, maig-juny 1989, sense firmar 
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9.7. París-Baleares com a membre de ¡'Associació de Premsa Forana de Mallorca 

Com ja hem esmentat en un punt anterior, la publicació s'adherirá a l 'Associació de 

Premsa Forana de Mallorca l 'any 1984. La premsa forana és la modalitat mallorquina de 

la premsa local que, com a grup de publicacions nombroses i diverses, esdevé un 

fenomen periodístic i cultural ben singular i característic de Mallorca, només 

comparable a la premsa comarcal de Catalunya i del País Valencia. 

La premsa local a Mallorca presenta una trajectoria de més de 125 anys. H a jugat, sense 

cap mena de dubte, un paper molt rellevant en la dinamització cultural, en la promoció 

de la cultura propia i també com a estimuladora del coneixement de la nostra historia 

local. El seu estudi és una eina fonamental per a comprendre la nostra historia. Un punt 

d'inflexió foren les jornades Els estudis i la premsa local al segle XXI, realitzades a 

Mallorca l 'octubre de 2009, promogudes per l 'Institut d 'Estudis Baleárics, publicades 

148 

en dos v o l u m s 1 4 8 . Aquests recullen més de cinquanta articles, els quals analitzen la 

intrahistoria i la historia moltes publicacions mallorquines i menorquines, avui algunes 

desaparegudes com París-Baleares. I tal com diuen en el seu proleg: 

I quan una mor, part de la seva historia també, ja que han estat notari 
dels petits successos de la gent anonima, protagonistes indiscutibles 
d'aquesta historia que narren. Per aquest motiu, aquestes publicacions 
han rebut, i deuen rebre per part de les institucions, la consideració 
d'entitats d'interés public, pel fet de realitzar una gran tasca social. 

Fent dos céntims sobre aquest tema, la premsa local o comarcal s'inicia a Mallorca en el 

segle XIX. La decana és la publicació Sóller, un cas estrany de longevitat, encara en 

actiu, fundada per Joan Marqués Arbona l 'any 1885, amb més d 'un segle ininterromput 

al servei de la informació local. Diferents publicacions aniran sorgint entre el darrer 

quart del segle XIX i durant tot el segle XX. Les seves motivacions són diverses, pero 

amb un objectiu comú, mostrar la realitat local dels pobles, omplint així un buit 

informatiu que la premsa ciutadana no cobria. El fet insular i la centralització 

administrativa en la capital, Palma, fara que les informacions estiguin majoritariament 

1 4 8 Company Mates, A. (2009). Els estudis i la premsa local al segle XXI. Palma: Institut d'Estudis 
Balearics. 
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dirigides a ella, j a que aglutina la gran majoria de població, serveis i activitats, 

convertint-se en centre indiscutible de l 'atenció informativa. Tant és així, que amb certs 

matisos, en ple segle XXI no ha variat molt la situació. 

Fent una mica de repás históric de la premsa forana, cal esmentar que després del fort 

tall que suposá l ' inici de la Guerra Civil, a la qual només sobreviuen unes poques 

publicacions, de les quals encara hi haurá que desaparegueren al cap de poc temps - L a 

Voz de Sóller i Pollensa o més endavant Andraitx-, Peró altres continuaren i arribaren 

fins a la transició democrática amb la mateixa capcalera (Sóller i Felanitx) o amb canvis 

-Voz i Voto, de Manacor, l 'agost de 1936 canviá la capcalera per Renacer-, després per 

Arriba (1938-68) i finalment per Manacor (1968-80). Al llarg del franquisme, les 

publicacions locals, igual que tota la premsa mallorquina, va perdre la pluralitat 

informativa i ideológica, només recuperada parcialment a les acaballes del régim 

És en aquest context de finals dels franquisme, quan es tornaren a recuperar els inicis 

d'aquella tradició periodística de la Part Forana. El 1975, la situació de les publicacions 

foranes era la següent: es mantingueren un conjunt de publicacions históriques com la 

centenária Sóller (des de 1885) i Felanitx (des de 1935), Bona Pau (des del gener de 

1952) i París-Baleares (des del gener de 1954). 

A aquestes, s'hi afegiren un conjunt de publicacions sorgides al llarg de la década dels 

seixanta en qué s 'havia comencat a eixamplar el panorama comunicatiu amb l 'aparició 

de noves revistes, com l 'artanenca Bellpuig (des de gener de 1960), la manacorina 

Perlas y Cuevas (des de desembre de 1960), la murera Algebelí (entre 1962 i 1970) i 

Ciudad de Alcudia (1968-70). Una vegada entrats dins la década dels setanta es produí 

un nou sorgiment de capcaleres, com Jovent (1970-71), Sant Joan (des de 1970), 

Envant o Enrera (1971-72) Flor de Card (des de 1972), Voramar (des de 1973), 

Apostol y Civilizador (des de 1974) i Dijous d ' Inca (des de 1974), dirigida per Gaspar 

Sabater. 

Peró també són anys complicats, desapareixent históriques com Andraitx o de nova 

creació com Algebí, la qual interromprá la seva publicació l 'any 1970 fins a 1983. 

Arribada la democrácia, la premsa forana creixerá, unint-se noves capcaleres a les quals 

varen sobreviure. Entre 1975 i 1979, sorgiren noves publicacions a Búger (Diari de 
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Buja), Porreres (Llum d'Oli), Lloret (Es Pi Gros), Deià (S'Encruia), Llubí (Pu-Put) i 

Pollença (El Gall). D'al tres revistes varen poder ser legalitzades. 

La promulgació de la Constitució Espanyola fomentà encara més l 'aparició de butlletins 

editats per entitats i associacions culturals, les quals empararen també la recuperació de 

publicacions com la revista Lluc, lligada a l 'Obra Cultural Balear, en un clar suport a la 

recuperació de la llengua i la cultura pròpies. 

L 'eclosió d 'aquest gran número de publicacions i el nou marc jurídic, impulsaran la 

creació d 'una associació, necessària per reivindicar el seu paper i aconseguir arreplegar 

forces. Es realitzaran reunions entre diferents responsables i finalment, es fundarà 

l'Associació de Premsa Forana de Mallorca l 'any 1978. L 'or igen d'aquesta associació 

cal cercar un any abans, quan Gaspar Sabater de la revista Dijous d'Inca i Rafel Ferrer 

de Perlasy Cuevas, plantejaren la possibilitat d 'agrupar les revistes editades als distints 

pobles de Mallorca. Durant el 1978, es varen dur a terme diferents trobades a Sineu, 

Manacor, Inca, Felanitx, Sóller i Artà, municipis amb una certa tradició de premsa local. 

En aquestes trobades s 'acordà la creació de l 'Agrupació de Premsa Comarcal, encara 

que finalment adoptà el nom actual d 'Associació de Premsa Forana de Mallorca. Això 

no obstant, l 'APFM, la qual s'inicia l 'any 1978, no veuria reconeguda la seva legalitat 

fins al 1980. Els seus objectius eren i encara són: representar, gestionar i defensar els 

interessos de les publicacions i, també, de potenciar el foment i la difusió de la llengua 

catalana, tot i que no totes les publicacions històricament associades han tingut el català 

com a llengua d 'ús habitual. 

Al llarg de la seva existència, l ' A P F M ha servit de continguts a les diferents 

publicacions com foren el seguit d'editorials conjunts per a totes les publicacions. El 

primer dels quals sorgí de la reunió de Sineu i duia per títol «Els pobles de Mallorca 

davant l 'autonomia» i el segon sorgí a Sóller amb el títol «L'ensenyament de la 

llengua». 

Però també s 'han anat duent a terme col·laboracions, entre les revistes, mitjançant la 

publicació conjunta d'articles de difusió cultural com és el cas d'estudis sobre la 

senyera catalana, la cultura popular mallorquina o també els estudis sobre el català a 
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Company i Mates, A. (1994). La revista "cort" durant la transició democrática. La Transició a Les Illes 
Balears, (141-163). Palma: Institut d'Estudis Baleárics. 

l 'estranger, o fins i tot entrevistes. Unes col-laboracions que a dia d'avui encara 

continuen. 

L ' A P F M va aconseguir financament, una de les seves prioritats, amb la recerca de 

convenis amb diferents institucions com el Consell Insular de Mallorca i la Conselleria 

de Cultura del Govern de les Illes Balears, per la normalització lingüística de les 

publicacions, mitjancant les campanyes de correcció de barbarismes dedicats a diferents 

temátiques: esports, motor, carrer, aliments, estudis, cos i salut, etc. Aquesta funció 

encara la manté avui en dia, i de fet ha aconseguit importants ajuts i subvencions que en 

alguns casos, suposen la major part del pressupost de moltes revistes. 

En el decenni de 1990, l ' A P F M experimentá un procés de consolidació en dos sentits 

ben diferenciats: per una banda continuava essent un exercici de periodisme no 

professionalitzat, amb publicacions sense finalitats lucratives i amb grans dosis de 

voluntarisme; i per altra banda la consolidació de setmanaris i quinzenaris, més 

professionalitzats i dedicats sobretot a continguts informatius i no tan culturals. 

En l 'actualitat l ' A P F M es troba immersa en un procés d ' innovació i d 'adaptació a les 

noves tecnologies que, de bon segur, contribuiran al procés de professionalització de la 

premsa forana. A la vegada es continua la tasca de consolidació de les publicacions 

associades i segueix ajudant a les noves revistes que van sorgint, en un moment de 

dificultats economiques afegit al fet de les dificultats per rebre suport institucional per 

mitjá de subvencions publiques. 

París-Baleares, s 'adherirá a l ' A P F M l 'any 1984. Considerada com una historica dins 

les publicacions de la premsa l o c a l 1 4 9 , no és un cas típic dins aquestes publicacions. 

Nascuda a Franca com a órgan de difusió d 'una associació d 'emigrants, compartirá 

molts de trets amb aquests tipus de publicacions, peró d'altres no. 
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1 5 0 Puigserver, R. 2012). La premsa Forana en el procés democratitzador de Mallorca (1975-1978). 
Revista Temps de comunicar. Monográfic Prensa Forana. Recuperat de http://www.cesag.org/ (25 d'abril 
2014) 

A l'article de Rafel Puigserver publicat a la revista digital Temps de Comunicar, La 

premsa Forana de Mallorca150, enumera caracteristiques d'aquesta premsa, les quals 

ens poden servir per a contextualitzar el nostre objecte d'estudi dins aquest grup. 

Les característiques que comparteix són: 

• Poca professionalització, sent la majoria de col-laboradors no professionals del 

periodisme, pero amb la collaboració puntual de persones d'aquest ámbit. 

• Heterogenei'tat en la seva periodicitat, subjecta moltes vegades a la disponibilitat 

economica del seu equip redactor. 

• Són editades per entitats o associacions amb finalitats no lucratives, com és el 

cas. Pero també hi ha hagut un procés de professionalització d'aquesta, on un 

grup s'ha dedicat a continguts informatius més locals, obtenen els seus ingressos 

de la venta i publicitat. Entre les publicacions professionals són poques encara 

que podem afirmar que la seva trajectoria esta ben consolidada. Són els casos del 

setmanari Sóller i de la Veu de Sóller, pero també del Punt Informatiu de 

Pollenga, Sa Plaga, 7 setmanari de Llevant, Cent per Cent, entre d'altres. La 

majoria de les quals utilitzen el catala com a llengua vehicular. 

• La premsa forana contribueix a la difusió de la cultura de la defensa del territori 

i presenta la realitat local des d'una perspectiva identitária, ecológica i 

majoritáriament des d'un vessant progressista. Aquesta darrera afirmació no es 

correspondria amb la publicació, ja que com hem vist, les aportacions eren 

heterogénies. 

Les característiques que no comparteixen: 

• Ambit de difusió local. Distribuida entre els socis de l'Associació Les Cadets de 

Majorque, distribui'ts aquests per diferents localitats de Franca i Mallorca 

majoritáriament, romp amb el localisme de la majoria d'elles. Hi ha publicacions 

que abasten tots els nuclis del municipi com és el cas de la desapareguda Sa 

http://www.cesag.org/
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Entrevista amb Miquel Company, juny 2014 

comuna (Selva, Biniamar i Caimari) o Es Saig d 'Algaida; d'altres només un 

nucli del municipi com és el cas de Can Picafort (Santa Margalida) i Porto 

Cristo (Manacor); i d'altres abasten tot el municipi, com és el cas de Llum d'oli 

de Porreres. Cal dir que hi ha hagut algun intent de fer premsa amb un caire 

comarcal, com és el cas de Manacor comarcal, L 'Observador del Pla de 

Mallorca o Part Forana, les tres en l'actualitat fora de l 'ámbit de l 'Associació 

de la Premsa Forana. 

Un dels actius més importants de les revistes de la Part Forana de Mallorca és la seva 

defensa del sentiment identitari del poble d 'on són. Aquesta característica no és 

compartida pel nostre objecte d'estudi, j a que será el grup dels Cadets qui conforma la 

identitat de la publicació. Peró la seva identificació final amb el municipi d 'Andratx, fet 

explicat, portaveu dels fets locals d 'un municipi, en aquest cas Andratx, contribuiria a 

considerar-la com a veu oficial d 'aquest poble i representant, al costat de la revista 

Ali151 

La majoria de les publicacions de l ' A P F M emprant la llengua catalana com a vehicular, 

jugant un important paper com a agents de normalització lingüística, sobretot en 

moment en el qual hi havia una certa demanda d 'apropar el coneixement de la llengua a 

la població en general. Vist des d 'aquesta perspectiva, el fet de publicar-se llicons de 

llengua catalana a la década dels anys cinquanta, aproparia la publicació a aquest grup. 

Peró la preséncia d'articles majoritáriament en francés i castellá l 'allunya del paper 

normalitzador i educador d'aquestes publicacions. Podem afirmar que hi havia, per part 

d 'un part dels Cadets la consciéncia d'alfabetitzar als seus socis en aquesta llengua, 

pero no podem comprendre tota la publicació com un referent en la defensa de la 

mateixa, ja que en época de democrácia no es va normalitzar en aquesta llengua com 

succeeix en tantes d'altres publicacions. Encara així, complia els mínims del 2 5 % dels 

seus continguts en aquesta llengua, requisit per a rebre subvencions de carácter oficial. 

La premsa forana s 'ha destacat, majoritáriament, per la seva contribució a la difusió dels 

valors democrátics, fet que podem corroborar en el nostre objecte d'estudi. Pero no en 

l ' impuls cap a l 'autogovern, j a que apareixen pocs articles relacionats. Comparteix 

l 'objectiu de donar a conéixer i potenciar la cultura própia de Mallorca i de les Illes, 
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objectiu primordial de l 'associació Les Cadets de Majorque des de la seva fundació. N o 

podem afirmar en cap cas dir que la publicació París-Baleares hagi estat una eina de 

normalització, de fer País, a diferéncia d'altres publicacions. Tampoc era el seu 

objectiu, j a que no neix amb la intenció de ser veu d 'un poble, sinó d 'un co l lec t iu molt 

concret, amb problemátiques molt concretes i no comparables a la de les altres. 

152 

La seva incorporació fou tardana, l 'any 1984 . N o participá activament a l 'APFM, ni 

tampoc guanya cap premi de la mateixa. A les seves 

págines, hi ha poques referéncies a la mateixa, més 

enllá de la publicació del seu logotip [Fig. 102] en 

cada un dels números. En el darrer número de 1984 

publiquen les bases del segon concurs periodístic de 
l ' a s soc iac ió 1 5 3 ; la preséncia del president del govern 

autonomic al sopar anual de l ' a s soc iac ió 1 5 4 ; la 

commemoració dels cents anys del Sóller155... hem 

comptabilitzat només d 'una dotzena de referéncies. Pero segons testimonis orals, el seu 

Delegat General, Antonio Simó, participava en les reunions anuals, pero sempre amb un 

paper molt d i scre t 1 5 6 . 

Una de les poques referéncies dins la publicació d 'aquestes reunions apareix l 'any 1985, 

moment en el qual existia un debat intern per aclarir les linies d'actuació de l 'APFM. 

D'aquesta r e u n i ó 1 5 7 , a la qual assistí el President del Consell Insular de Mallorca, 

destacaren dos temes. En primer lloc, el suport economic que rebrien les publicacions, 

mitjancant campanyes publicitáries del Consell Insular de Mallorca. Per una altre, la 

possibilitat d'organitzar el congrés de premsa forana, per a estructurar les linies de 

suport a les campanyes institucionals de foment de la llengua catalana. 

1 5 2 Company Florit M., Sánchez font G. (Eds.), L'associació de premsa forana de Mallorca (1978-1995). 
17 anys de premsa local.(1995). Sant Joan: Premsa Forana. 
1 5 3 París-Baleares, n. 296, novembre-desembre 1984 
1 5 4 París-Baleares, n. 298, marc-abril 1985 
1 5 5 París-Baleares, n. 300, juliol-agost 1985 
^ Op. Cit. 149 
1 5 7 París-Baleares, n. 299, maig-juny 1985 
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La posició de la publicació davant l 'associació i els seus principis queda reflectida en el 

darrer parágraf. Si una de les prioritats per a l 'associació era convertir-se en una eina de 

difusió de la llengua catalana, demanant a les institucions ajudes per a realitzar un 

congrés on poguessin establir línies d'actuació comuna, París-Baleares es deslliga 

completament d 'aquest propósit. Recorda que ells, al contrari que altres publicacions, 

no publiquen íntegrament en catalá. I el motiu era el seu public, resident 

majoritáriament a Franca. Per aquest motiu, es desmarquen, assegurant dins els seus 

objectius no apareix el ensenyar catalá, sinó difondre la Historia i els fets de Mallorca 

[Fig. 103] . 

La incorporació de la publicació París-Baleares fou circumstancial, pero legítima. Com 

hem argumentat, no encaixava 

plenament en els parámetres de 

158 

l 'APFM, peró no era un cas aíllat . 

Segons paraules de Sebastiá 

Gelaber t 1 5 9 , col-laborador i membre 

de l 'equip directiu en aquells anys, la 

incorporació es produeix per motius 

economics. El Consell de Mallorca 

estava promouen campanyes 

publicitáries a diferents mitjans 

escrits. Pero aquests es canalitzaven 

mitjancant l 'APFM. La falta d 'un 

engranatge major, la publicació no 

participa activament dins l 'APFM. 

Com ja hem senyalat, les referéncies a l ' A P F M foren escasses, menys d 'una dotzena. A 

l 'any 1986 publicaren un article del seu president, Biel Massot i Muntaner, titulat 

L'home... encara pensa160, referit a la necessitat vital de la paraula escrita, en 

consonáncia a un intent de vincular les diferents publicacions mitjancant articles 

Figura 103: Article Jeroni Albertí i la Premsa 
Forana 

Jeroni Albertí i la Prensa Forana 
El pasado miércoles 24 de abril, los representantes de las trein

ta y ocho publicaciones no palmesanas de Mallorca se reunieron 
en el Puig de Sant Miquel de Montuiri con el Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca, D. Jeroni Albertí, para cambiar impre
siones sobre los problemas de la ptensa forana. 

En primer lugar, Di Francisca Sancho, Jefe del Gabinete de 
Prensa, expuso a los asistentes el contenido de una camparía in
formativa programada para dar a conocer determinadas activi
dades del C,I,M„ campana que se va a llevar a cabo este año a 
través de la Prensa Forana. 

Después de una excelente cena, y del parlamento del Presi
dente de la Asociación de la Prensa Forana, D. Caries Costa, ex
poniendo las dificultades por las que pasan las publicaciones de 
la part forana, contestó el Presidente, Sr. Jeroni Albertí, ofreciendo 
toda la ayuda posible por parte del C.I.M., insistiendo en la gran 
labor que pueden llevar a cabo nuestras revistas a la hora de fo
mentar el uso del catalán en la vida diaria. 

Se habló también de la posibilidad de organizar, con el apo
yo económico del C.I.M. un Congreso de la Prensa Forana. 

Es importante señalar que casi el noventa por cien de lo pu
blicado en la piensa forana, lo es en catalán. No es el caso de 
«Paris-Baleares», puesto que nuestros lectores residen en su ma
yoría en Francia. No pretendemos enseñarles catalán, sino úni
camente hablarles de Mallorca. 

Op. Cit. 145 
1 5 9 Sebastiá Gelabert, agost 2011 
1 6 0 París-Baleares, n. 307, setembre-octubre 1986 
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comuns, iniciativa promoguda per l ' A P F M . 1 6 1 L 'any 1987 es publicá l 'article Crónicas 

de Prensa Forana162. El mateix any es publicaren dos articles en una nova secció 

anomenada Plomes Amigues, transcripcions d'articles publicats en altres publicacions 

de l 'associació. N o tingué continui'tat. 

Un dels fundadors de l 'APFM, Mossén Santiago Cortés, col-laborador de Dijous d'Inca, 

apareix citat en diferents ocasions a la publicació. Pero tan sols una vegada com a 

president de l 'Associació, en una notícia curta on s 'anunciava la seva d i m i s s i ó 1 6 3 , el 

mateix any que s'incorpora París-Baleares a l 'associació. Mossén Santiago Cortés era 

el Rector d 'Andratx, motiu pel qual apareixia sovint a la publicació, per la seva relació 

amb el poble. Pero no participá mai com a col-laborador, dada curiosa si pensem en la 

seva activa participació en l 'APFM. 

N o totes les publicacions adherides a l ' A P F M han presentat un paper rellevant en la 

mateixa, mantenint un paper discret. I una d 'aquestes fou el nostre objecte d'estudi, el 

qual mantingué la seva relació fins la seva desaparició, l 'any 1998. Hi ha constáncia 

d 'un petit recordatori de la seva desaparició a la junta de l ' A P F M del mateix a n y 1 6 4 . 

9.8. Eis darrers anys de la publicació 

La mort de Gabriel Simó l 'any 1989, després de 10 anys com a president i membre de la 

seva junta directiva des de l 'any 1954, comportará canvis en l 'organització de 

l 'associació i l 'elaboració de la publicació. El nou president Juan Verda, será 

l 'encarregat de les relacions amb els socis, mentre el Delegat General per a Balears, 

Antonio Simó, l 'encarregat de coordinar i gestionar l 'elaboració i distribució de la 

publicació. Catherine Savi, Secretaria General, será l 'encarregada de fer d 'enllac i 

gestionar les notícies dels socis francesos. La mateixa Catherine ens contá que j a no hi 

quedaven col-laboradors a Franca. De cada vegada li costava més recopilar notícies, 

pero contava amb un bon grapat de socis francesos que pagaven per rebre la publicació, 

gent major que enyorava la seva terra i gaudien de rebre aquesta publicació. Pero de 

1 6 1 Company Florit M., Sánchez font G. (Eds.), L'associació de premsa forana de Mallorca (1978-1995). 
17 anys de premsa local.(1995). Sant Joan: Premsa Forana, pág. 17 
1 6 2 París-Baleares, n. 310, marc-abril 1987 
1 6 3 París-Baleares, n. 294, juliol-agost 1984 
1 6 4 Op. Cit. 145 
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Un exemple és l'any 1990, on en els cinc primers nombres tan sols apareix dues croniques com 
l'exemple, a París-Baleares, n. 238, marc-abril 1990 
166 París-Baleares, n. 327, gener-febrer 1990 
167 París-Baleares, n. 333, gener-febrer 1991 
168 París-Baleares, n. 345, gener-febrer 1993 
169 París-Baleares, n. 353, maig-juny 1994 
170 París-Baleares, n. 360, juliol-agost 1995 

cada vegada eren menys. Des de la pérdua de Antoniette Perrigault, les cróniques de 

Franca eren molt més esporád iques 1 6 5 . 

La manca de col-laboradors era un fet. La majoria de números apareixen amb articles de 

Juan Bauzá, vicepresident; Juan Verda, President; Antonio Simó, Delegat per a Balears 

i Sebastiá Gelabert, corresponsal a Andratx. Hi havia persones que publicaven els seus 

poemes, escrits en castellá o catalá, com Jarque o Guillermo de la Rosa. Col-laboracions 

esporádiques de Cadets o persones interessades en temes concrets, com el cas Miquel 

Angel Font, el qual aprofitá per publicar un interessant article sobre la fauna i flora del 

municipi de Mar ra tx í . 1 6 6 

Omplir la publicació es convertí en un dels majors problemes per Antonio Simó, 

encarregat darrer de maquetar i dur a la impremta la publicació des de la malaltia del 

seu pare, Gabriel Simó, anterior president. A m b una única premissa, no entrar en 

polémiques, es publicava quasi qualsevol article de qualsevol tema, segons els gustos o 

necessitats de col-laborador corresponent, influenciats per l 'actualitat en la premsa 

diária del moment. 

Una miscel-lánia difícil de sistematitzar. Juan Bauza, vicepresident de l 'associació i 

prolífic col-laborador des de la década dels setanta, omplirá les portades amb els seus 

articles durant aquests anys. La temática del turisme continuará sent la seva preferida. 

Pero no són temes nous, pareixen més refregits d'altres époques, al contrari dels que 

publicava en la década dels seixanta. Solen ser articles de mitja página, on assenyala un 

tema d'actualitat, del qual dona la seva opinió, bastant conservadora per una altra banda. 

Exemples hi ha molts, com Recesión turística167, Demasiadas Loterias168, El problema 

de l'aigua169 o Divagaciones frivolas170. Articles d 'un col-laborador que analitza temes 

desinterés del moment, amb el seu particular punt de vista fins 1995. El seu to 

conservador i de carácter masclista comportará qualque reacció crítica contra ell. 
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A l'article Las Tareas Domésticas , critica molt durament la campanya estatal per 

aconseguir la igualtat en les tasques domestiques, una de les primeres campanyes 

dirigides a aconseguir la igualtat entre dones i homes realitzades en Espanya. Les 

paraules d 'aquest article són realment feridores per a les dones: 

Considero un error la tendencia actual de las mujeres en querer 
competir con los hombres en todos los puestos de trabajo fuera del 
hogar. Ese objetivo no perdurará con el paso del tiempo. Además es 
uno de los motivos de la alta tasa de paro que padecemos. La función 
de la mujer casada no es la de competir con el hombre; sino la de 
complementarlo. Está mejor dotada para ser su compañera que su 
camarada profesional. 

Una anónima Cenicienta [Fig. 104], respondrá en el següent número, bastant indignada 

davant d 'aquestes 

paraules. Encara 

així, i des de la 

perspectiva 

actual, 

paraules 

condemna 

suaus davant els, 

ara considerats, 

políticament 

incorrectes 

declaracions del 

col-laborador 

les 

de 

són 

Figura 104: Article Carta a "París-Baleares" 

Carta a "París-Baleares" 
Sr. Director. 
Soy a la ve/ mujer trabajadora 4cn 

un negocio familiar) y ama de casa 
con iiundo > tres hijos j cuestas Me 
ha sorprendido el escrito Je su colabo
rador Juan Kau ja ("Poris Rateares'' n* 
3 5 6 ) Ululado "Las tarcas domésticas" 
por vahos motivos: 

En primer lugar comparto con el 
Sr. Km.'.I la opinión de que los cien 
millones gastados por Asuntos Sociales 
SLII i.n 1,1 IMINRUINJ publicitaria "'destinada 

a lograr un reparto de trabajo* domés
ticos en los hogares entre los hombres 
y las mujeres" merecían un mejor 
empico. Un eslopan no liene fuerza 
sufuicntc para que el hombre vea la 
necesidad de compartir las tareas 
domésticas con su pareja. 

Creo que los hombres tienen que 
Comprender que el trabajo de la aula 
de casa es agotador, crispante, y nada 
agradecido. Después de estar media 
jomada en el comercio con mi marido, 
tengo que limpiar la casa, lavar y 
planchar la ropa, hacer la compra, pre
parar la comida, cuidar de los hijos y 
Jel nundo. No me queda tiempo para 
nada. Ellos llegan a comer, y no sola

mente no tienen una palabra de aliento 
para la cocinera (yo) que trata de 
superarse cada día. sino que dudo que 
sepan lo que comenl En cambio, mi 
mando espera que le agrade/ca los 
diez minutos al día que dedica a lavar 
los platos: lo cual le permite darse 
buena conc ienc ia puesto que "me 
a\uda en casa"! 

Algunos hombres son capaces de 
preparar un almuerzo, digamos que una 
paella, en una reunión de amigos. Que 
orgullosos se ponen cuando les alaban 
L \us dones para la cocina" delante de 
los amigos' 

Tampoco es justo culpamos a las 
mujeres del paro. No trabajamos sdlo 
por gusto. Trabajamos porque tenemos 
derecho a no estar arrinconadas en | a 

cocina; pero también porque los ingre
sos del marido no dan para llegar a 
fin de mes. 

En fin, si bien e s verdad que, 
como escribe el Sr. Bauzi, "Dios creo 
a la mujer absolutamente distinta del 
tu-NIHII-" (y bendita sea la diferencial, 
esta diferencia no debe servir de base 
para seguir manteniendo a la mujer 

encadenada al hogar como lo está 
desde hace cincuenta siglos. 

CXNICHHTA 

Juan Bauzá. Les seves col-laboracions comentaren a minvar a partir de 1996, degut a 

problemes de salut. 

Juan Verda, ara nou President de l 'associació, s 'havia caracteritzat pels seus articles 

d'historia local del municipi d 'Andratx. Interessants són els seus escrits sobre la historia 

de Sa Dragonera, de principis de la década dels anys vuitanta, on explica amb profusió 

la historia de la familia de faroners de Sa Dragonera. També ajudá a elaborar moltes de 

París-Baleares, n. 356, novembre-desembre 1994 
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les histories d 'emigrants, biografíes d 'aquells que una vegada morts, vol retre 

homenatge. Pero tots aquests escrits, estan plens de llicéncies literáries, entremesclant 

records propis, pensaments i opinions personals, que dificulten moltes vegades la seva 

lectura. La seva prosa pot no agradar-nos personalment, pero si presenta molts d'articles 

dedicats a emigrants mallorquins instal-lats a Franca a finals del segle XIX. Fotografíes 

antigues i records del passat s 'entremesclen amb la historia d 'aquells emigrants, font 

indiscutible per a aprofundir en aquest tema, com succeeix en els articles de la seva 

172 
série Un recuerdo al pasado [fig. 105], publicat al llarg de l 'any 1993. O les 

biografies de Cadets, com la de Gaspar Pujol des Traves 173 

Figura 105: Article Un Recuerdo del pasado 

U N R E C U E R D O A L P A S A D O 
Los primeros mallorquines en Francia por JUAN VERDA 

A partir del año 1953, año en que nuestro 
admirable y muy querido París-Baleares vio 
por vez primera la luz de su publicación por 
lo cual fue creado. En aquellas publicacio
nes a manera de «editorial» se recreaba 
nuestro llorado Presidente de «Les Cadets 
de Majorque» don Francisco Vich Palmer, 
transcribiendo sus apuntes e interesantes re
latos y estupendas anécdotas sucedidas a 
aquella ingente cantidad de emigrantes, los 
cuales, se dispusieron un día a dejar a nues
tra patria para irse a residir en otra, sin otros 
fines que el descubrirla, plantearse la posi
ción o el futuro de su vida y, en definitiva, 
en un dia más o menos lejano establecerse 
comercialmente en aquel vecino país. 

Personalmente yo no sé si a este riesgo 
también se le podía tratar de aventurar. No 
oc monnc r iprln ni 10 \/a on ol ri ircn rio ni ipc. 

Instantánea bellísima de la familia Pujol-Vich que se plasmó en su día como propietarios de Manosque-
Fruits. En el centro el mayor de sus dos hijos Jaime, actualmente propietario de «Le Provencal», -Bar Gla-
cier», Creperie, Salon de The", radicado en San Telmo. 

També gaudia de publicar historia sacra. Així, durant l 'any 1994 publicá una extensa 

biografia de Thérése de Lisieux, coneguda com a Santa Teresita, nascuda a Alecon 

l 'any 1873 i canonitzada l 'any 1997. O els seus escrits sobre festes i tradicions 

174 

religioses a l'Illa, com a Pascua de resurrección, en Lloret de Vistalegre. 

Col-laborador caotic i prolífic, escriu magnífics apunts sobre emigració, salpebrats amb 

historia sacra, descripcions de festes i tradicions mallorquines... tot dins un refregit dels 

1 7 2 Fotografía estreta de París-Baleares, n. 348, juliol-agost 1993 
1 7 3 París-Baleares, n. 330, juliol-agost 1990 
1 7 4 París-Baleares, n. 365, maig-juny 1996 



Capítol 9. La darrera etapa 455 

seus records d'infantessa a s'Arracó, enllestits amb temes del més pintoresc, com en el 
1 7 5 

seu article Y todo, todo, por elpasodoble torero. 

Les relacions amb les illes menors ja s'havien perdut a la década dels setanta. No 

apareixen referéncies directes a elles en anys posteriors. Per aixo crida l'atenció la 

publicació d'una carta del director de l'escola pública C.P. Pintor Torrent de Ciutadella 

a la publicació. En ella s'agraeix la noticia publicada en les croniques breus sobre la 

feina feta pels seus alumnes amb la mestre Jero Pujol, mestre de s'Arracó. Agraeix la 

feina realitzada per la mestra, i Juan Verda, president de l'associació, no pot més que 

mostrar la seva satisfacció per l'espléndida "fornada de mestres" que en els darrers anys 

havia deixat s'Arracó. 1 7 6 

Els pobles de Mallorca i la seva historia, cultura i tradicions continuaren apareixent a la 

portada de la publicació. Són reportatges escrits en francés, la majoria, els quals mostren 
1 7 7 1 7 8 

una imatge amable d'ells . També articles sobre Menorca tornen a aparéixer en 
1 7 9 

aquest viatge al patrimoni de les Illes. Llocs d'interés turístic, com El castell del rei , 

aconsegueixen articles extensos, acompanyats de fotografies impreses en bona qualitat. 
1 8 0 

Les platges de Mallorca són protagonistes en els números estivals. Són un recordatori 

de les possibilitats que Mallorca aporta de cara al turisme, on la temática de noves 

tipologies apareix freqüentment, com era el cas del Turisme rural 1 8 1 . Tots aquests 

articles no estan firmats, pel que suposem havien estat escrits per Antonio Simó, el qual 

no firmava la majoria dels seus articles durant aquests anys. Els temes turístics, en una 

publicació dirigida a un públic francés, no desapareixerá de les seves págines, encara 

que ja no tindrá la importáncia d'époques anteriors. 
També apareixen articles d'opinió sobre la situació del turisme a les Illes durant la 

182 

década dels noranta, no massa encoratjadors, com Les Vaches Maigres , els quals 

alerten de la crisi produida a principis dels anys noranta. La preocupació davant la crisi 
175 París-Baleares, n. 357, gener-febrer 1995 
176 París-Baleares, n. 340, marc-abril 1992 
177 París-Baleares, n. 356, novembre-desembre 1994 
178 París-Baleares, n. 331, setembre-octubre 1990 
179 París-Baleares, n. 342, juliol-agost 1992 
180 París-Baleares, n. 372, juliol-agost 1997 
181 París-Baleares, n. 361, setembre-octubre 1995 
182 París-Baleares, n. 332, novembre-desembre 1990 
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183 

es reflectirà en articles com Majorque et Turisme , on s'analitzen les causes de la crisi 

del sector. 

Les notes històrico-antropològiques també tindran cabuda en aquests darrers anys. 

184 

Articles com Ses Cases de sa Neu recorden un dels patrimonis més interessants de la 

Serra de Tramuntana, oblidat per a molts. Un altre exemple fou l 'article Les Molines de 
185 

Farine , dedicat a una altra joia del patrimoni cultural mallorquí. La història 

mallorquina també fou important, amb articles de qualitat divulgativa com Les taureaux 

de Costitx1*6. Les tradicionals matances també ocuparan espai, en articles escrits en 

1 8 7 1 8 8 

castellà i francès durant aquests anys. Enyorança en alguns per considerar que 

aquestes tradicions s 'estaven perdent en una societat cada vegada més preocupada per la 

instantaneïtat i no tant per les coses ben fetes. Productes tradicionals també reben 
1 8 9 

homenatge, com els bunyols o les figues, les quals eren un dels productes exportats 

més importats a França a principis de segle, com es descriu en Mallorca et les_figues190. 

La majoria d 'aquests articles no estan firmats. Homenatges a persones il·lustres del municipi 

d 'Andratx, com la pàgina dedicada al Mestre 

Tomeu E s t e v a 1 9 1 , cuiner de renom 

internacional, d'actualitat en els anys noranta 

pels llibres publicats per fascicles a Diario de 

Mallorca, els quals encara es troben sovint a 

totes les cases mallorquines. L'andritxol més 

internacional, Baltasar Porcel [Fig. 106], també 

aconseguirà molts d'articles, celebrant-se 

192 

conferències a la biblioteca municipal. . Però 

també efemèrides d'actualitat, com en l 'article 

Figura 106: Article Baltasar Porcel 
Pel . I . , del 

cv \a fer un concurs 
inlamil dc redacció i 
dc dihuix' "dibuixa 
la mascota dc la 
hiMu'ifA.i' S'hi pre-
vcnlarcn nuS de 70 
nines i nins del 
municipi i hi hagut1 

llibres dc regal per 
a tots cK partici
pants 

Dcsdc I.I uns 
mesos v'hj creat a 
la hihlioieca un 
C L U B DL L L C 
T O R S . i i in \ cl 
montenl *on JS lc* 
pfTMW» iiitercsvadcv 
l·l dilluns di.t 22 dc 
gener dc l<Wh 
vendrà a la hihltute-
ca a lc* . 'M 'm borcs 
l'escriptor local 
B A L T A S A R PORCI-.L J xerrar sobre I.i veta primera 
no vel l.i SOLNKCJRF . ^uanvadorj del premi ciutat dc 
P.ili·i.i del 1960. E» farà una tenúlia cnlrc cl\ assistenis 
sobre l'obra dc Porcel esmentada i cvpcrani resistència 
dc tot» vusaltrcv 

París-Baleares, n. 347, maig-juny 1993 
París-Baleares, n. 365, juliol-agost 1966 
París-Baleares, n. 352, març-abril 1994 
París-Baleares, n. 364, març-abril 1996 
París-Baleares, n. 233, gener-febrer 1991 

' Com a Matanzas, nostalgias, dins París-Baleares, n. 348, juliol-agost 1993, sense firmar 
París-Baleares, n. 362, noviembre-desembre 1995 
París-Baleares, n. 374, novembre-desembre 1997 
París-Baleares, n. 352, març-abril 1994 
París-Baleares, n. 363, gener-febrer 1996 

191 
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París-Baleares, n. 351, gener-febrer 1994 
París-Baleares, n. 358, abril-marc 1995 
París-Baleares, n. 337, setembre-octubre 1991 
Sebastiá Gelabert, entrevista agost 2012 
París-Baleares, n. 343, setembre-octubre 1992 
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dedicat a l 'Arxiduc Lluis Salvador, a l 'any dedicat a la seva figura , o al cinema en Un 

siecle de Cinema.194 Pero, curiosament, no es menciona en cap moment les olimpíades 

de Barcelona 92. L 'esport no fou mai una prioritat per els redactors d 'aquesta darrera 

etapa. 

La secció Crónica de Baleares continua publicant-se ininterrompudament. Pero la falta 

de corresponsals i la pérdua de socis en Mallorca la circumscriuen als municipis de 

Palma i Andratx. Pero les poblacions de Sant Elm, Port d 'Andratx, Andratx i s 'Arracó 

són j a les vertaderes protagonistes. A Palma residien molts de Cadets, pero relacionats, 

la gran majoria, amb el municipi d 'Andratx. Per aquest motiu, a part de petites noticies 

de política municipal significatives, les notícies estan relacionats amb les anades i 

vingudes de Cadets francesos: 

Nos bons amis M. et Mme. Jean Ochs, aprés avoir passé une grande 
partie de l'hiver en France et en Suisse, sont revenus á Majorque pour 
l'été; comme c'est leur habitude depuis de nombreuses années. C'est 
que le soleil de Sa Roqueta est irremplagable.195 

Les croniques del municipi d 'Andratx són gestionades per Sebastiá Gelabert, 

col-laborador incansable d 'aquesta i d'altres publicacions. I ens comentá, amb orgull, 

que mai cobrá per cap d'elles. Una vegada, el grup serra li pagá per una d'elles, i el 

retorná el doblers. La seva independéncia, considerava, passava per realitzar una feina 

altruista, pel simple gust d ' e sc r iu re 1 9 6 . Apassionat del teatre, realitzá una série d'articles, 

l 'any 1990 sobre el grup teatral A G A R A d'Andratx. Les croniques d 'Andratx, 

patrocinades per Music-Bar d 'Andratx, contaven des de noticies de politica municipal: 

"Se han iniciado las obras del nuevo local Social de la tercera edad de nuestra villa; 
197 

ubicado al antiguo casal de S'Almudaina" . 

La cronica social no podia faltar, commemorant-se matrimonis, comunions, bateigs i 

noces de plata o d'or: El passat dia 21 de febrer el matrimoni format per Bartomeu 
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198 

Balaguer i Catalina Porcel celebraren les seves noces de plata. Encara que seran les 

e sque l e s 1 9 9 les més freqüents, les quals també apareixen fora d 'aquesta crónica per a 

retre homenatge a la vida dels Cadets que j a no hi són. Notícies com troballes 

arqueologiques en Son M a s 2 0 0 , reunions dels donants de Sang d 'Andratx o notícies de 

futbol local també són habituals. 

Com en el cas d 'Andratx, les notícies per les localitats de Sant Elm, el Port d 'Andratx i 

s 'Arracó són similars, aportant-nos una verdadera cronica d 'aquests durant tots els anys 

que va publicar-se París-Baleares. La resta de localitats de l'illa, han desaparegut 

d'aquesta Crónica de Baleares. Pitjor fou la situació de la Chronique de France [Fig. 

107] , la qual quedá, com j a hem senyalat, a aparicions esporádiques, sobretot en els 
2 0 1 

mesos d'estiu , moment en el qual 

els Cadets francesos passaven les 

vacances en les seves localitats 

d'origen, on molts encara conserven 

propietats. 

La publicació s 'havia incorporat a 

l ' A P F M l 'any 1984, tal com hem 

esmentat en el punt anterior. Pero no 

podem considerar-la com un 

membre prototípic de la mateixa. Compartia alguns trets comuns, peró no l 'ideari pel 

qual es caracteritza en la seva fundació. Com ja hem senyalat, la seva adhesió i 

permanéncia es convertí en més bé anecdotica, j a que mai participá activament, 

deslligant-se de la seva lluita en pro de la llengua molt prest. Els problemes economics 

endémics de l 'associació, amb els seus habituals problemes per aconseguir cobrar les 

cotitzacions necessáries per pagar la publicació continuen en aquests anys. El cost 

continuava publicant-se en francs a la darrera página. La quota a Espanya era de 2.500 

ptas, l leugerament inferior. Durant tots aquests anys es publicaren sistemáticament el 

llistat de socis i les seves aportacions extraordináries, en la j a coneguda campanya Pour 

Figura 107: Chronique de France 

París-Baleares, n. 346, marc-abril 1993 
Com la de l'exemple, a París-Baleares, n. 357, gener-febrer 1995 
París-Baleares, n. 353, Maig-juny 1994 
Com la d'exemple, 355, setembre-octubre 1994 
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L'entrada per publicitat de Transmediterránia o Sa Nostra aconseguien sufragar part del 

cost. Pero les subvencions del consell, per la publicació d 'anuncis institucionals, eren 

els més substancials. Més d 'una vegada era aquesta subvenció la que permetia la seva 

supervivéncia, per aquest motiu no es varen donar de baixa de l 'associació de la premsa 
2 0 2 

forana 2 0 2 . Pero si no arribaven a temps, en moltes ocasions era el Delegat per a Balears, 

Antonio Simó, que sufragava els costos per a la impremta. 

Pero si podem afirmar que hi hagué una transformació evident en la publicació. Els seus 

continguts estan condicionats encara per la seva funció de butlleti de noticies d 'una 

associació d 'emigrants mallorquins a Franca. Aquest fet s 'evidencia en les croniques 

socials, la majoria de socis i familiars d'aquests. Dels articles divulgatius de llocs, 

historia i costums illencs, escrits en francés, per a donar a conéixer-los entre els socis 

francesos. Pero la falta de col-laboracions d'aquests creará la necessitat d 'omplir de 

continguts la publicació, obrint-se a escrits de carácter generalista, tal com hem anant 

explicant. I la procedéncia d 'aquestes col-laboracions, persones del municipi d 'Andratx, 

condicionen encara més aquests articles. 

Evidenciat j a des de principis de l 'etapa, en aquests darrers anys es multiplicaran les 

notícies sobre les activitats culturals del municipi. Juan Verda, col-laborador habitual, 

escriurá articles dedicats a les festes i tradicions del seu poble, s 'Arracó, com La 
203 

navidad arraconense. Una fiesta tradicional mallorquina , on explica les particulars 

celebracions i tradicions d 'aquest petit poble de la serra. Noticies locals, com el 

nomenament de la primera ba t l e s sa 2 0 4 d 'Andratx aconseguiran una plana sencera, amb 

una biografia de la primera dona a la historia del municipi en aconseguir el seu cárrec 

més important. Les festes dels Quintos d 'Andratx i s 'Arracó més veterans aconseguiran 
2 0 5 

també el seu espai, com el celebrat pels de la promoció de 1942 . Notícies amb 

carácter local que eren demandades per la propia gent del municipi, els quals 
2 0 2 Testimoni de Sebastiá Gelabert i Antonio Simó Cárdenas 
2 0 3 París-Baleares, n. 332, noviembre-desembre 1990 
2 0 4 París-Baleares, n. 336, juliol-agost, 1991 
2 0 5 París-Baleares, n. 341, maig-juny 1992 

la survie de París-Baleares, on apareixia el nom dels socis que abonaven tarifes 

superiors a les ordináries. 
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consideraven París-Baleares com la seva publicació local, a l'estil d'altres com Dijous 

a Inca o El Felanitxer a Felanitx. Per aquest motiu, les noves generacions desconeixien 

la vertadera natura de la mateixa, la d 'órgan de difusió de l 'associació d 'emigrants Les 

Cadets de Majorque. Aquesta nova faceta de publicació local no molestava als socis 

francesos, els quals aconseguien notícies locals de la seva estimada roqueta, difícils de 

aconseguir en els seus llocs de residéncia. 

Encara que la seva funció de difusora de l 'associació [Fig. 108] s 'havia desdibuixat per 

complet, recordem que no hi havia assemblees 

de socis des de 1962, la historia de l 'emigració i 

dels seus protagonistes continuará present en els 

seus continguts. L 'associació no está j a present, 

més que en el subtítol i en la contraportada, al 

costat de diferents anuncis publicitaris, tan 

necessaris per a la seva supervivéncia. Després 

Figura 108 Membret Associació 

PÄWS-BALEARES 
Organe nvcnsuel de l 'Auociation Amicale 
des Originairés et Descendants des Balea¬ 
res residant en France: 

«LES CADETS DE MAJORQUE» 
Siege Social: «La Grande Borde» 

ItVWO ALLOUÉ 

Association Et ränge re Au tornee 
par le Ministre de ['Interieur 

de la mort de Gabriel Simó, president a la década dels anys vuitanta, tan sols Juan 

Verda escriurá articles relacionats amb els Cadets emigrats. La campanya de 

recuperació de números antics, iniciada pel propi Gabriel Simó i continuada pel seu fill, 

havia reportat un bon balanc, aconseguint més de tres-cents seixanta nombres antics. 

Fins ara, llevat de la col- lecció completa ubicada a la Biblioteca Nacional de Franca, és 

la més completa aconseguida mai. Grácies a ella, es va accedir a molts d'articles antics, 

els quals es comencaren a reeditar, davant l 'escassetat de col-laboracions que es va anar 

produint al llarg d 'aquests darrers anys. 

A finals de l' any 1995, Antonio Simó Alemany es j u b i l a 2 0 6 . La seva dona, Carmen 

Cárdenas pateix de problemes d'esquena. La seva bona situació economica els permet 

traspassar el seu negoci, bar Isleño. Aquesta jubilació li reportará més temps lliure, el 

qual dedicá a la seva passió, París-Baleares. Entre la seva casa de Sant Elm i el seu pis 

de Palma, viatges i la cura de les seves nétes, empra el seu temps en l 'elaboració de la 

publicació. Són moments durs per a la mateixa. Juan Bauzá, un dels col-laboradors 

habituals, per problemes de salut, abandona l 'escriptura. D e cada vegada era més difícil 

trobar notícies amb les quals omplir de continguts la publicació. Una de les fórmules 

2 0 6 Records propis 
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207 
emprades per aconseguir-ho era reeditar antics articles, com Les rois de Majorque o 
miscel-lánies antigües com Echos de Majorque 208 

Pero també aprontaran per rememorar als primers Cadets a Franca. La jubilació va 

permetre a Antonio Simó la lectura d'antics articles editats a la publicació. Grácies als 

seus contactes, comencá a publicar histories acompanyades de fotografíes renovades, 

sobretot en la recerca dels pocs comercos que en aquell moment restaven oberts a 

Franca. 

Sebastiá Gelabert també iniciará una interessant secció, Records del passat [Fig. 109], 

on publicará antigues fotografies Figura 109: Secció Records del Passat 

RECORDS 
DEL PASSAT 
p e r Sebas t i á G e l a b e r t 

del poble d 'Andratx en aquests 

darrers anys. Una miscel-lánia de 

fotografies que mostren una 

important visió de la historia del 

seu poble. 

Histories del passat, les quals són 

aprofitades per recuperar imatges 

perdudes en els racons de les cases 

del municipi. Les histories dels Cadets, en un intent d'actualitzar la seva memoria, 

cronica social del municipi, on els seus habitants trobaren el seu propi mitjá local, a 

semblanca d'altres pobles illencs... 

Les línies de la publicació tornaven a consolidar-se una altra vegada, superant-se la falta 

de col- laboracions. Pero els problemes economics continuaven amenacant la 

supervivéncia de la publicació. La informatització de molts dels processos d'elaboració 

havia comencat en aquests darrers anys. Una base de socis informatitzada, l 'elaboració 

de la maquetació amb programes informátics. Una proposta de convertir-la en una 

publicació on-line estava damunt la taula, fet que hagués aconseguit abaratir costos i 

millorar la comunicació entre uns socis dispersos entre Mallorca i Franca. Projectes que 

París-Baleares, n. 364, marc-abril 1996 
' París-Baleares, n. 363, gener-febrer 1996 
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es varen truncar per un fet inesperat i trágic. El 24 d'abril de 1998 será una data funesta. 

El Delegat General de Balears i ánima de l 'associació en els seus darrers anys, Antonio 

Simó Alemany, sofrí un atac de cor. La seva pérdua fou el cop de grácia per a una 

publicació que havia esquivat la seva desaparició, aconseguint reinventar-se a si mateixa 

en diverses ocasions. 

Figura 110: Article ,4 todos "Les Cadets de Majorque" 

A *rüX)Ü3 SÍLJü¿J CAD'MU'B DE MAJÜJíQCÍJS^ 
Para el pres idente de "Les Cadets de Majorque" y 

t a m b i é n para todos s u s a s o c i a d o s , le ha l l e g a d o s u 
momento triste, funesto y rayano con la desesperación. El 
inesperado fallecimiento de nuestro gran amigo y Delegado 
General de Baleares D. Antonio Simó Alemany, yo diría 
más bien de un caballero extraordinario, de una personali
dad dotada de Estudios Superiores y, por supuesto , de 
plenos conocimientos lingüísticos adquiridos en las Escue
las Francesas , propias del lugar de su nac imiento en 
aquel país. Por decirlo de a lguna manera ad emás del 
desenvolvimiento que mantenía en su cargo como coordina
dor entre les "Cadets" franceses y mallorquines, fue siem
pre la "piedra angular", la sólida base en la cual se fun
d a m e n t a b a el ó r g a n o " P a r í s B a l e a r e s " de n u e s t r a 
Asociación. Su muerte inesperada repito, nos ha supuesto 
un mes, semanas y días por si nos hubiera sido posible el 
reencontrarnos con vías de reconciliación y solución para 
reconstruir la arboladura y velamen de un "barco" destro
zado y hundido para siempre. 

No ha podido ser. La ausencia del Sr. Simó nos lleva
ría a que sus más adictos lectores expandidos por toda 
Francia, s e quedarían sin continuación en saborear s u s 
especializados artículos plasmados en francés y español, 
sus bien logradas crónicas de Francia. En definitiva, cómo 
se nutrirían aquellos entusiastas "cadets". 

No se ha encontrado solución posible...!! 

Son estas las últimas lineas que os transmite vuestro 
presidente. Antes bien quiero despedirme manifestándoles 
todo mi agradecimiento compartiéndolo con nuestro vice
presidente D. Juan Bauza Bauza, con pérdida casi total 
de su vis ión, agradec imiento bien merecido a cuantos 
hicieron posible mediante sus esfuerzos y apartaciones en 
s u s colaboraciones y, como no, a todos los entus ias tas 
benefactores y que gracias a sus ayudas, la revista Par í s -
B a l e a r e s pudo tener hasta ahora su continuidnd. Noticia 
triste e s la que voy a resumirles. El presente número 
correspondiente a los meses de Mayo-Junio, 45 años de su 
publicación y N. 377 de su orden, será el que en contra 
nuestra voluntad pondrá punto y final n la referida publi
cac ión , la cual conl levará su total ext inc ión de "Les 
Cadets de Majorque". 

Pocos han sido los años que he regentado la presiden
cia de la Asociación, pero en el triste momento de mi 
despedida quiero enviarle todo mi agradecimiento a Mme. 
Catherine SAVI, Secrétaire (¡énérale de le Cadets pour la 
France, cuontiosos trabajos de admiración y. que nadie 
como ella, ha podido sobrellevar. 

D. Antonio Simó Alemany se nos ha ido para siempre. 
Nosotros también nos iremos, sin embargo para él so que
dará eternamente nuestro reconocimiento. 

JUAN .). PORSRI.l. (VERIJA, 
Presidente de "I^es ('«del» de Majoi-que** 

Les paraules del darrer president, Juan J. Porsell [Fig. 110] no deixen cap mena de 

dubte que havia estat l 'escac i mat. La personalitat d 'Antonio Simó Alemany, la seva 

feina, tenacitat i constáncia havien aconseguit fer sobreviure el llegat de son pare, 

Gabriel Simó. Havia mantingut l 'esperit de tants i tants de Cadets, amics i familiars 

d'aquells emigrants en terres franceses. Pero a la seva mort, j a no hi hagué ningú, no es 

trobá qui pogués o volgués continuar. La publicació apareixerá una darrera vegada, 

grácies a la feina del seu fill, Antonio Simó Cárdenas, reten homenatge al seu pare. Ja 

no apareixeran més números. Un any després, el president procedí a la clausura de 

l 'associació Les Cadets de Majorque, quaranta i cinc anys després de la seva fundació. I 

una part de la nostra historia col- lectiva morí també. 



UN ESTUDI DE CAS 

La família Simó- Alemany 





Esta es la historia de unos hombres y unas 
mujeres que vivieron en plenitd, salvándose así 
de una existencia vulgar. La he llevado en la 
memoria cuidándola para que el tiempo no la 
desgaste y es sólo ahora, en las noches calladas 
de este lugar, cuando puedo finalmente 
contarla. Lo haré por ellos y por otros que me 
confiaron sus vidas diciendo: toma, escribe, 
para que no lo borre el viento. 

Isabel Allende 

CAPÍTOL 10. UN ESTUDI DE CAS 

En aquest capítol —que conclou la quarta part de l ' Informe de recerca amb el recull 

interpretat d 'evidéncies documentals— es descriu extensament un estudi de cas basat en 

la historia de vida de la família Simó-Alemany. Es fa una análisi detallada dels orígens 

de la família, els trets biográfics claus, el seu recorregut vital, la seva relació amb 

l 'associació Les Cadets de Majorque, i els seus vincles amb la publicació París-

Baleares. La seva finalitat, —com hem reflectit a l 'apartat 1.5. del capítol 1 referit a les 

eines utili tzades—, és la de focalitzar el devenir de les persones més anonimes que 

protagonitzaren aquesta associació en unes persones concretes, amb nom i cognoms, 

amb perfils molt precisos, que visqueren un moment historic, i uns esdeveniments 

identificables, com a epíleg final a la recerca duta a terme amb aquesta Tesi doctoral. 

10.1. El plantejament general de la Historia de vida 

La micro-historia és una tendéncia historiográfica que busca, entre d'altres aspectes, 

fixar una análisi prenent l ' individu com a eix del seu quefer metodologic. En aquest 

sentit, les histories de vida1 poden contribuir a donar a conéixer detalls que en d'altres 

enfocaments no es possible focalitzar-ne tant l 'atenció i, en conseqüéncia, és molt 

possible que es perdin detalls que, d 'una altra forma, no perduren i s 'evaporen. Sense 

Bertaux, D. (1989). "Las historias de vida en el análisis social". Historia y fuente oral 1: 87-98 
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Marsal, J.F. (1969). Historias de vida y Ciencias Sociales. Dins J. Balán et al (1974). Las Historias de 
vida en Ciencias Sociales. Teoría y técnica. (pp. 43-63). Buenos Aires: Nueva Visión 
3 A l'apartat 10.3. d'aquest capítol es desvetllen els motius pels quals hem escollit aquesta família per a la 
confecció d'aquesta historia de vida. 

pretensions d'extrapolar-ne els seus resultats, el conjunt d 'aquestes histories de vida 

ajuden a establir un marc d'estudi major, en el qual el fet particular s'insereix dins el fet 

general, tot contribuint a teixir el discurs historie. 

Ja hem assenyalat al llarg d 'aquest treball que la publicació París-Baleares fou una font 

excepcional per a tractar temes tan diversos com emigració, associacionisme, 

ecologisme, transició democrática... temes que hem treballat mitjancant l 'análisi 

sistemática dels continguts apareguts a la publicació. 

Pero no hem d'oblidar que la publicació fou escrita per persones concretes, —els seus 

socis—, els quals reflectien les seves petites o grans vivéncies a la publicació — com si 

es tractés gairebé d 'un recorregut vital—, mitjancant croniques dels seus fets 

quotidians,. Fent una recerca sistemática, podem obtenir dades molt precises de 

persones i famílies, tot elaborant una biografia de les seves vides grácies a les seves 

aportacions del París-Baleares. 

La família Simó-Alemany escollida n 'és un bon exemple per entendre com la 

publicació pot ajudar-nos a comprendre millor l 'emigració mallorquina a Franca —per 

una banda—, i la relació que aquests emigrants establiren entre ells a través de 

l 'associació Les Cadets de Majorque —per l'altra. És per tots aquest seguit de motius 

que s 'ha resolt de finalitzar l 'análisi de la publicació mitjancant el recull biográfico-

documental d 'aquesta família concreta, la qual va estar molt vinculada a l 'associació 

des de la seva mateixa fundació fins a la seva extinció. 

10.2. La historia de la familia Simó-Alemany 

Com si es tractés d 'un arbre centenari, qualsevol historia familiar es remunta 

genealogicament als seus avantpassats perqué, com diu el poema La Balanguera del 

poeta Joan Alcover, " la soca s'emfila com més endins pot arrelaf. Los soques per 

excel-léncia de Mallorca són ses oliveres, amb troncs zoomorfics tan recargolats com 

espectres fantasmals a la nit, pero tan compactes i solids de dia que esdevenen per als 
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Tota historia comenga per un principi 

La nostra narració arrenca amb Gabriel Simó Alemany, —president de l 'associació 

entre els anys 1978 i 1989—, que es pot considerar el tipus de Cadet prototípic. 

Originari de S'Arracó, on nasqué l 'any 1913, era fill d 'Antoni Simó Alemany i Antonia 

Alemany Ferra. El seu pare, Antonio Simó Alemany, fou fuster i pare de tretze fills 4 . La 

família era d'extracció social molt humil, amb moltes dificultats economiques. La seva 

principal activitat fou fabricar mobles, pero la necessitat economica l 'obligá a realitzar 

petits treballs marginals, com ara la recollida de garballó en el seu terreny a Cala 

D 'Egos , entre d 'a l t res 5 . 

La crisi economica, la manca de feina i la seva afició per l 'alcohol, l ' incapacitá per a 

donar una estabilitat economica a la seva família 6 . Una família marcada per la tragédia, 

—tal com narrá el mateix Gabriel a una carta afectada, escrita a la seva mare difunta. 

Recordava a l 'epístola la vida d 'una dona que tingué dotze fills i una filla. La tragedia 

marcá la infancia dels seus fills. Sis més moriren abans de ser-ne adults; la resta 

abandonaren el poble, —com tants d'altres joves—, per tal d 'emigrar a Franca. El dia 

del naixement del darrer, moria la seva única filla. La pérdua dels fills marcá la vida 

d'aquesta dona. Els fills supervivents treballaren a Franca per altres, no per compte 

propi, abans d 'obrir els seus propis negocis de fruites o de restauració 7 temps després. 

París-Baleares, n. 302, novembre-desembre 1985 
París-Baleares, n. 319, juny 1988 
París-Baleares, n. 324, juliol-agost 1989 
París-Baleares, n. 59, gener 1959 

mallorquins una mena de transposició metafórica de les seves propies vides, amb l 'eco 

mut de les tramuntanades de desembre a l 'hivern i de les seques assolellades de juliol a 

l 'estiu. 

Aquesta soca de la qual varen sortir tantes branques, sorgeix temps enrere de les arrels a 

una terra per part d 'una família que, malgrat emigrá a terres del nord, sempre va saber 

quina n 'e ra el seu origen. Vet aquí, doncs, la seva historia. 
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Gabriel Simó partí molt jove a França, amb 13 anys, — c o m la majoria de joves de 

s 'Arracó. Treballà primer a Lyon i Grenoble com a cambrer. Tornà en diferents 

ocasions al seu poble tal de visitar a la seva família, casant-se amb Francisca Alemany 

Pujol dia 28 de desembre de 1933. 

Tornaren junts a França, on s'instal·laren primer a Boudeux, i després a Grenoble, on 

obriren el seu primer restaurant: —Restaurant des Escaliers" [Fig. 111], situat a la Rue 

du Vieux temple 11 d'aquell municipi. 

L ' any 1939 es traslladaren a Rouen, on 

obriren un nou restaurant, —Au beau baf\ 

situat a la Rue du orbe 110 d'aquella 

localitat. 

Els anys difícils de la guerra 

La seva família relatà que durant els anys 

de la guerra, Gabriel fou considerat pròfug 

de les autoritats franceses. Per aquest motiu vivia amagat, mai no sortint de la petita 

cuina on treballava. La seva dona s 'encarregava de l 'atenció dels clients. Per tal 

d'evitar-ne problemes, sota la barra del bar hi havia instal· lat un botó que encenia una 

llum a la cuina, cas de l 'arribada de la policia. En una ocasió, Gabriel hagué de passar 

tota una nit de neu al carrer, sense abric, atès que havia hagut de fugir d 'uns policies que 

havien irromput al bar amb la intenció de detenir-lo 8 . La situació de pròfug fou una 

història narrada per la seva dona, però pareix que Gabriel Simó fou buscat per les seves 

relacions amb la resistència francesa. Testimonis orals el situen com enllaç entre els 

exiliats espanyols, ajudant a les famílies a reunir-se, per tal de partir cap a l 'exili 

americà durant la Guerra 9 . 

Els fets d 'aquests complicats anys no els hem recollit de cap escrit, sobretot per la poca 

documentació existent. Són testimonis orals que han anat sortint d'entrevistes 

realitzades, de contactes establers al llarg de la investigació, que ens han ajudat a 

Entrevista amb Antoni Simó Càrdenas, abril 2014 
Entrevista a Miquel Ferragut Pujol, abril 2014 
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dibuixar la vida d'aquestes persones anterior a l 'aparició de la publicació; vides 

marcades per la guerra a Espanya primer, i per la Mundial després. 

El temps de la Guerra Mundial foren complicats per a la familia objecte d 'aquesta 

historia de vida. Com a emigrants, la sofriren doblement: per ser residents a Franca i per 

ser emigrants. La ruptura de relacions amb Espanya n ' impedi els viatges als seus pobles 

fins a la década dels anys cinquanta. Aquest fet produí histories dramátiques de fills 

separats dels seus pares al llarg de més de deu anys, atés que l 'esclat de la guerra els 

trobá de vacances amb els seus padrins al poble, — com el cas de Gaspar Ferrer, fill 

d 'un del tercer president de l ' a ssoc iac ió 1 0 —. Foren anys complicats, dels quals hi ha 

poques dades, pendent de realitzar-ne estudis més aprofundits. 

La família Simó Alemany 

sobrevisqué a la guerra. El seu 

fill, Antonio Simó [Fig. 112], 

s 'educá a l 'escola francesa i 

cursá estudis superiors. A 

diferéncia del seu fill, Gabriel 

Simó tan sols havia assistit a 

l 'escola d'infant. Amb tretze 

anys emigrá a Franca. Apassionat de l 'escriptura, aprengué de forma autodidacta a 

redactar en francés i en castellá. La seva relació amb Antoni Salva — d e malnom, 

—Rodella" —, escriptor de la Voz Arraconense a la década dels anys trenta, l ' inicia en el 

món periodístic, igual que altres joves arraconers de la seva generac ió 1 1 . La seva passió 

per l 'escriptura el féu autor de molts d'articles a les publicacions Voz Arraconense, 

Andraitx, i sobretot, París-Baleares. 

La seva relació amb el París-Baleares 

Entrevista a Miquel Ferragut Pujol, abril 2014 

París-Baleares, n. 35, febrer 1957. 
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L'aparició de l 'associació Les Cadets de Majorque l 'any 1953 i la seva publicació 

París-Baleares els trobá cómodament establerts a Rouen, on regentava, com hem dit, el 

seu restaurant amb éxit. El seu fill estudi ava a 

Y Institut Nacional d'Ensenyaments Técnics [fig. 

113], formant-se com a técnic electricista. Com 

tants d'altres joves nascuts i criats a Franca, la 

seva intenció no fou continuar amb el negoci 

familiar. 

Figura 113: La primera noticia de la 

familia Simó-Alemany 

R O U E N 

• En los exámenes verificados en el 
Institut« Nacional de Enseñanza Tec-
n.i • v ha destacado ron noti-s bri
llantes el joven don Antonio Sim.i. 
obteniendo el diploma de adtitud pro
fesional en t^nkokkfla electrica y ha 
recibido un prsjsü especial del Minis
tro francés do la Ensei'inza Fehriia-
mos el joven estudiante y la enhora-
b :-n.í .i sus padres nuestros amigos 
don Gabriel y esposa Ambdós s'associaren l 'any 1954, tal com ho 

podem deduir de la noticia sobre l 'obtenció del 

Títol de Técnic Electronic del seu fill. En aquest document es menciona l 'obtenció del 

premi especial del Ministeri Francés d 'Ensenyament, grácies a les excel-lents 

12 

qualificacions obtingudes . Aquesta petita vivencia, —compart ida en unes breus 

línies—, fou l'inici d 'una llarga relació amb la publicació, on les seves histories de vida 

es barrejaren amb les seves activitats com a co l laborador i membre de l 'equip directiu 

per part del pare primer, —Gabrie l—, i més tard del fill, —Antonio—. 

L 'any 1955, Gabriel es nomenat corresponsal de la ciutat de Rouen. A la secció de 

13 

s' Arracó del mes d'octubre sortia la visita feta pel matrimoni, —anunciada el mes 

anterior a la crónica de Rouen—. I j a s 'expressava la intenció per part de Gabriel de 

comencar a escriure articles, —semblants als publicats per sollerics—, sobre el seu 

poble natal, s 'Arracó, amb motiu del qual realitzá un seguit de fotos per tal d ' i l lus t ra r -

ne aquests futurs articles. 

Articles sobre la salut delicada de la seva d o n a 1 4 precedien al seu nomenament com a 

representant regional de l 'associació, —durant la celebració de la segona assemblea 

general de l 'associació a Pa r í s 1 5 —. Era un moment important per a l 'associació, atés 

que estava en un moment d 'expansió, demanant als seus socis que la divulguessin entre 

amics i familiars. El cas és que un dels germans de na Francisca, la dona de Gabriel 

12 París-Baleares, n. 8, setembre 1954 
13 París-Baleares, n. 20, octubre 1955 
14 París-Baleares, n. 25, marc 1956 
15 París-Baleares, n. 26, abril 1956 
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Simó, residia des de feia pocs anys a Venecuela. Per aquesta relació familiar, 

l 'associació i la seva publicació arribaren a América. 

Venecuela fou l 'únic país sud-americá amb presencia dins la publicació, com hem 

apuntat en capítols anter iors 1 6 . Hi havia breus notícies d'arribades i partides d 'amics i 
17 

familiar de Cadets a altres pai'sos com Méxic , pero eren notícies anecdótiques. El 

germá de Francisca Alemany, Pedro Alemany, emigra durant aquests anys a Venecuela, 

on obrí dos hostals a la ciutat de San Cristóbal. Pedro Alemany fou un enamorat de les 

lletres, —també deixeble d 'Antonio Salva, Rodella—. Molts foren els articles publicats 

en relació a les seves vivéncies al país americá, insólites dins el panorama balear. 

El seu nebot, Antonio Simó Alemany, 

técnic electricista, viatjá al país on 

residia el seu oncle per tal de realitzar 

les seves práctiques . Peró, en 

realitat, el vertader motiu fou la seva 

condició de profug de l 'exércit 

francés, anteriorment a l lud i t . La guerra a la colonia d 'Algéria havia comencat l 'any 

1954, i la seva mare no podia consentir que el seu únic fill hi anés. Per aquest motiu, 

l 'enviá amb el seu oncle a Venecuela l 'any 1956 [Fig. 114]. 

Figura 114: La del viatge d'Antonio Simó Alemany 
a Venecuela 
• En souhaitant bon voyage au jeune 
Antonie Simo partí en Anv-rique faire 
un stage de per fec t iunnrment twh .ni-
que, nous formons des vamix pour qu'il 
rV-ussisse p le inemont dans son entre-
pnse. 

Els anys daurats de l'Associació Les Cadets de Majorque 

Figura 115: Banquet Les Cadets de Majorque 

ALLOCUTION 
d. M. Gabriel SIMO 

Vice President 
c Moniieur le Minutre. 
«Mesdarr.es. Mess.eurv 
• Mes chen aran. 

Mentrestant, l 'activitat de 

Gabriel Simó a l 'associació 

augmentá, aprofitant les 

seves págines per millorar 

les condicions del seu poble, 

s 'Arracó. Recordem que 

L'emigració mallorquina a Venecuela és coneguda, amb exemples com el cas de l'ex-president del 
govern Francesc Antich, nascut a Caracas. Peró, com també en el cas francés, insuficientment estudiada. 
17 París-Baleares, n. 15, abril 1955 
18 París-Baleares, n. 27, maig 1956 

http://twh.ni-
http://�Mesdarr.es
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d 'aquest poble havien emigrat molts individus a Franca i, per tant, el nucli arraconer 

s 'havia fet fort a l 'associació. Gabriel [Fig. 115], —al costat del futur president 

Francisco Vich—, promogueren una campanya a les págines de París-Baleares l 'any 

1957 per tal d 'aconseguir diners i dur el teléfon a s 'Arracó, —el darrer poble en obtenir 

aquest servei, com hem referit anteriorment. La primera comunicació del poble, — com 

no podia ser d 'una altra manera—, fou amb Franca, dirigida Jean Coll, Francisco Vich i 

Gabriel Simó, tot tres presidents de l 'associació Les Cadets de Majorque al llarg de la 

seva historia, i tot tres originaris del poble de s 'Ar racó 1 9 . 

Figura 116: Esquela de la 
Mare de Gabriel Simó, 
Antonia Alemany Ferra 

La seva estanca a l ' illa l 'any 1958 fou molt activa. Representat de l 'associació en el 
20 

primer banquet celebrat a Mallorca, —acompanyat per Francisco Vich —, visitá 

nombrosos parents i amics. Pero sobretot, es retrobá amb el seu fill, que havia regressat 
2 1 

a l 'illa des de la seva estanca a Venecuela . Espanya era segura per aquesta visita, j a 

que durant molt d 'anys fou considerat profug de l 'exércit francés, com hem dit. El 

matrimoni retorná a Franca, pero per tal de comencar en un nou negoci a la ciutat de 

Darnetal, —mol t propera a Rouen—, també a la regió de 

Seine-Maritime. La família havia comprat el café de 

l 'Hotel "de Ville", situat a la rue Sadi-Carnot 9 2 2 2 

d'aquella localitat. L 'any 1959 fou un any de tristor per 

al matrimoni Simó. 

El mes de marc moria Antonia Alemany Ferra, nascuda a 
23 

s 'Arracó l 'any 1870 i mare de Gabriel Simó [Fig. 116]. 

Dels seus fills vius, tres residien a Franca. Antonio 

estava establert a Grenoble; Jean, a Lyon; Gabriel, a 

Darnetal; els altres tres, a Mallorca: Guillermo, a Palma; 

Juan i Francisco, a s 'Arracó. Gabriel publicá una carta 

molt sentida en honor a la seva mare. Amarada de 

sentiment, ens aporta forca informació de la trista vida 

d'aquesta dona, i de la terrible situació economica en qué 

bou'. 
como un 

d y cuida'o 
r . i ' j - < - . i r . . i 

París-Baleares, n. 37, abril 1957 
1 París-Baleares, n. 52, setembre 1959 
París-Baleares, n. 53, octubre 1959 

: París-Baleares, n. 54, novembre 1959 
1 París-Baleares, n. 59, abril 1959 

2 1 
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París-Baleares, n. 64, octubre 1959 
Entrevista Dolores Alemany, abril 2014 
Ibidem cit. 25 

va criar als seus fills, conseqüéncia per la qual tots emigraren en un moment o altra a 

Franca. 

El mes de setembre se 'n porta la mare de Francisca, Dolores Pujol Esteva, nascuda a 
24 

s 'Arracó l 'any 18 8 8 2 4 . Mare de cinc fills, tots emigraren també a Franca. Gracies a 
25 

l 'entrevista amb Dolors Alemany , coneixem un poc millor la historia dels germans de 

Francisca, — d e malnom, es Britlo—. El major, Pedro Alemany Pujol, es casa amb la 

filla d 'un important bodeguer de vi de Rouen. Pero la seva separació el portá a la 

llunyana Venecuela, —l 'ún ic arraconer en aquest país, tal com j a hem mencionat—. El 

seu germa petit, Juan, arriba a Franca durant la guerra civil, fugint del reclutament 

forcós de l 'anomenada —quinta del biberón" mallorquí. Amagat en un vaixell dirigit a 

Marsella, l 'esperá en aquesta ciutat el seu cunyat Gabriel Simó, el qual havia viatjat 

expressament des de Rouen per a esperar- lo 2 6 . 

Pareix que en aquests anys, Gabriel ajuda a moltes persones a passar la frontera, 

facilitant a les famílies exiliades de retrobar-se i organitzar-ne la seva instal-lació al 

país, o bé facilitar-ne el viatge al camí de l 'exili americá. El seu germa petit, Juan, 

abandona la feina a la botiga de la seva ex-cunyada, i compra un negoci de fruites a 

Rouen. Casat amb una mallorquina, la seva filla nasqué a Mallorca, pero visqué els 

primers anys de vida a Rouen. La mala salut de Juan l 'obligá a canviar d'aires, 

traslladant-se definitivament a Sant Elm a finals de la década dels cinquanta, on obrí un 

negoci de restauració. Una altra germana de Francisca, Dolores, regenta una tenda de 

fruites i queviures a Rouen amb molt d'exit, retornant a Mallorca a la década dels 

setanta, on es jubilaren gracies a importants inversions immobiliaries. El darrer germa 

Alemany també s ' ins ta l l á a Franca, pare de Catherine Savi, darrera delegada de 

l 'associació a Franca. 

El fet que Pedro Alemany emigrés a Venecuela canvia la vida del seu nebot, Antoni 

Simó. Tecnic electricista, l 'esclat del conflicte algeriá el féu fugir del servei militar 

francés, molt influenciat per la seva mare. Traslladat a Venecuela, conegué a la dona 
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que després fou la seva esposa, Carmen Cárdenas Ruiz. Els joves Antonio i Carmen 

celebraren el seu matrimoni a Venecuela dia 17 de setembre de 1960. La notícia 

aparegué al París-Baleares el mes de novembre, —mol t petita—, encetada amb un "nos 

acabamos de enterar" i desitjant felicitats als nuvis. La jove parella arribá a Mallorca 

27 
per tal d'instal-lar-s 'hi el mes de desembre . Els seus pares arribaren poc després, per a 

28 

gaudir una llarga temporada de descans a l ' illa . La següent noticia fou l 'arribada de la 

primera néta del vicepresident Gabriel Simó, —Francisca Simó—, nascuda el 14 de 

febrer de 1961. Curiosament, a la nota es felicitava més als padrins, que no pas als 
2 9 

pares . La abséncia de fotografies, de grans comentaris i efusives mostres de felicitació 

cap al nou matrimoni i recents pares, fou causat pel fet que el matrimoni no contá amb 

el vist-i-plau dels pares del nuvi, —sobretot la mare—, que no encaixá gaire bé aquest 

matrimoni, ni la xerrameca malintencionada subsegüent al poble. 

El nou matrimoni, — a m b una filla i sense recursos propis, fou ajudat per a instal- lar un 

negoci propi. Aquest 
Figura 117: Bar Isleño, adreca oficial de la publicació durant la 
darrera etapa establiment s ' inaugurá al 

mes de desembre de 
3 0 

1 9 6 1 3 0 , el mateix mes en 

qué retornen els pares a 

la localitat francesa de 
3 1 

Darnatel . La reforma 

del Bar Isleño [Fig. 

117], —sufragada pels 

pares d'Antonio 

S i m ó 3 2 — , estava situat a 

l 'antic bar de Can Bobo, 

davant el mercat de Santa Catalina a Palma. L 'any següent, la noticia d 'un nou fill amb el nom de Gabriel, omplí de goig a la família. 33 

2 7 París-Baleares, n. 77, desembre 1960 
2 8 París-Baleares, n. 79, febrero 1991 
2 9 París-Baleares, n. 80, marc 1961 
3 0 París-Baleares, n. 87, gener 1962 
3 1 París-Baleares, n. 88, febrer 1962 
3 2 Entrevista Francisca Simó, abril 2014 
3 3 París-Baleares, n. 91, maig 1962 
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La década dels anys seixanta 

fou una temps farcit de 

referéncies a la revista pel que 

fa a la vida del matrimoni 

Simó-Alemany [Fig. 118]. 

Noticies com ara petites 

operacions quirúrgiques de 

Francisca Alemany 3 4 ; l 'elecció 

de Gabriel Simó com a vocal 

de junta directiva de la 
35 36 37 

patronal de Rouen ; les vacances per a visitar als néts ; les visites als amics ; la 

multitud de referéncies a discursos i glosses de Gabriel a noces i banquets dels 
38 

Cadets ... eren anys, en definitiva, d 'anades i tornades continúes entre Darnatel i 

s 'Arracó, on la incessant activitat de Gabriel Simó s'evidenciá en cadascun dels 

números editats de la publicació. 

Val a dir que l 'associació fou molt important per a Gabriel Simó. Home inquiet, fou 

recordat amb molt d'estima, pero també amb una cert somriure condescendent pel que 
39 

fa a alguna de les seves activitats. L 'associació fou molt rellevant a la seva vida: ho 

demostra la quantitat de banquets i funerals que assistí en representació de l 'associació. 

Pero el cas és que també l ' inquietava molt la supervivencia de l 'entat. Una reunió entre 

ell, Juan Bonnin i Francisco Vich l 'any 1964 4 0 , girá entorn a la recerca d'estratégies per 

tal d 'aconseguir la continui'tat de la publicació, — a més d'aconseguir recaptar nous 

socis, necessaris per a la seva supervivencia—. També participa en col-lectes de diners 

per tal d 'aconseguir portar el teléfon a s 'Arracó l 'any 1957 4 1 , com j a hem referit, o bé 
42 

per... comprar una nova moto mobilette a les monges del poble! . Les seves 

Figura 118: Gabriel Simó i Francisca Alemany en 
Darnatel 

3 4 París-Baleares, n. 90, abril 1962 
3 5 París-Baleares, n. 98, gener 1963 
3 6 París-Baleares, n. 109 gener 1964 
3 7 París-Baleares, n. 120 gener 1965 
3 8 Entre molts d'altres, París-Baleares, n. 144, marc 1967 
3 9 Entrevista a Miquel Ferragut, abril 2014 
4 0 París-Baleares, n. 110, febrer 1964 
4 1 París-Baleares, n. 37, abril 1957 
4 2 París-Baleares, n. 131, gener 1966 
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La década dels 70 i la bonanga económica 

A la década dels anys setanta, —i després de la mort del delegat a Balears i 

vicepresident Juan Bonnin—, el fill de Gabriel Simó, —Antonio Simó—, comencá a 

gaudir d 'una major responsabilitat dins l 'associació. Nomenat tresorer i adjunt de la 
48 

delegació de Ba lears 4 8 , assumí el cárrec de Delegat General de Balears i la seva 

comptabilitat dos anys després 4 9 . El seu pare, —que havia allargat molt la seva estanca a 

Sant Elm—, torná a Franca el següent mes, visitant l 'Abbe Joseph Ripoll a Tancarville i 

departint sobre la marxa real de l ' associac ió 5 0 . Després d 'aquesta visita, es redactaren 

els articles sobre protecció del patrimoni a Mallorca, a més d 'engegar-se poc després la 

lluita pel salvament de Sa Dragonera. 

París-Baleares, n. 149, setembre 1967 
Entrevista Michel Ferragut, abril 2014 
París-Baleares, n. 145, abril 1967 
París-Baleares, n. 175, gener 1970 
París-Baleares, n. 189, abril 1971 
París-Baleares, n. 179, maig 1970 
París-Baleares, n. 199, marc 1973 
París-Baleares, n. 200, abril 1973 

col-laboracions li reportaren el reconeixement dels seus companys, que el premiaren 

amb la Medalla Cervantes, máxim guardó atorgat per l ' associació 4 3 . 

Les seves anades i tornades solien estar marcades per l 'arribada de l 'hivern i l 'estiu 

[Fig. 119]. Durant l 'hivern, gaudien de la companyia dels néts i amics a Mallorca. 

Durant l 'estiu, tornaven a la feina a l 'hotel de Daunier. Aquest ritme d 'anades i tornades 

es repetí en moltes altres famílies, que compaginaven llargs períodes de descans a les 

illes, amb les seves temporades de treballs a F ranca 4 4 . Pero el cas és que cada cop els 

seus viatges foren més breus a Franca, —intervals de menys de 15 dies, fins i t o t 4 5 — . 

Les seves ocupacions laborals impedien la seva total instal-lació a l'illa, on es 

comencaren a fer un xalet a Sant Elm a principis dels anys setanta 4 6 . La decisió d 'anar 

abandonant la vida activa a Franca es confirmá amb la notícia del traspás de la geréncia 
4 7 

del seu negoci a Darnatel l 'any següent . 4 7 
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Figura 120: 
Necrológica 

D e V e n e z u e l a 

La vida de la familia Simó-Alemany continua a les cróniques de la publicació. La mort 

de la sogra d 'Antonio Simó, Elba Cárdenas, — a 

Venecue la 5 1 —[Fig 120], fou una de les darreres 

noticies aparegudes d 'aquest pais. Fets com ara la 

celebració de l 'aniversari de bodes al local del 
5 2 

president Raphael Ferrer a Reims ; una excursió amb 
5 3 

els seus néts en tramvia a Sóller ; el seu 

combregament 5 4 ; una altra operació de Francisca 

Alemany 5 5 . . . foren les anécdotes, definitiva, del dia a 

dia d 'aquesta familia; exemples de moltes d'altres 

socis membres, que volien compartir aquestes petites 

El p a i t a d a d i a 13 d e a b r i l , f a l l e c i ó 
e n S a n C r i i l é b a L í V e n e z u e l a ) . • la 
« d a d d e Ae a f i « , D , ' El v a H u f s d e 
Card e n H A , triad r e d e n u e a t r o * m n i f o a 
" C a d e t e " D . M i r u e l A n t c i y d o ñ a 
C a r m e n L ' i r d r n B ü Kutx , y m a d r e tJO-

I ., ¿T* MIBILFN L I.H. C í - M . ' r i L 

alegries i tristors amb la resta de Cadets. 

L'any 1976 arriba amb bones 

notícies a la família una altre cop. 

Nasqué al mes de marc el darrer fill 

de la familia Simó Cárdenas, un nét 

no esperat que omplí de joia als 

seus padrins 5 6 [f ig. 121]. L'al tra fou 

el nomenament de Gabriel Simó 

57 
com a president de l 'associació , 

tot reconeixent-se aixi la seva llarga trajectoria dins l 'associació. Ins ta l la t s des de 1973 

a l'illa, la seva jubilació es presentava amb nous projectes. 

Gaudiren de viatges de plaer 5 8 , reunions d ' amics 5 9 ; del cotxe que guanyá en un 

sorteig 6 0 ; del nomenament com soci d 'honor de l 'associació hispana d 'escr ip tors 6 1 , etc. 

Figura 121: Naixement Antonio Simó Cárdenas 

* Los jovencilos Francisca y Biel 
Simó Cárdenas, hijos del Delegado 
General para Baleares de "Les Ca-
dets úc M a i M t i j L K ' " > su distinguida 
esposa Doña Carmen, propietarios 
del bar Isleño: tienen la alegría de 
participar, la llegada al mundo de su 
hermumto Toni. 

París-Baleares, n. 201, maig 1973 
París-Baleares, n. 208, gener 1974 
París-Baleares, n. 210, marc 1974 
París-Baleares, n. 224, novembre-desembre 1974 
París-Baleares, n. 229, juliol-agost 1975 
París-Baleares, n. 236, maig 1976 
París-Baleares, n. 239, septembre 1976 

Com ara el viatge a Londres, París-Baleares, n. 244, abril-maig 1977 
París-Baleares, n. 258, gener-febrer 1979 
París-Baleares, n. 257, marc 1981 
París-Baleares, n. 275, maig-juny 1981 

5 1 

6 1 
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També participà a les primeres eleccions democràtiques, —pel P S O E — , elegit com a 

regidor de cultura al primer govern municipal d 'Andra tx 6 2 . Però la seva agitada vida 

social no l ' impedia continuar dirigint la publicació, escrivint caramulls d'articles, 

glosses i poemes, com els publicats en les seves noces d ' o r 6 3 , o al combregament del 

6 4 

seu nét petit . 

Els anys 80 

Dia 19 d 'octubre de 1985 es publicà una llarga entrevista, —dues pàgines senceres—al 

Diario de Mallorca65. En aquesta entrevista tractava temes com ara els emigrants 

mallorquins a França; el treball d 'aquests emigrants en el país d'acollida; el menyspreu 

d 'alguns francesos; la participació mallorquina a la guerra, etc., però sobretot, la 

diàspora mallorquina al país veí: molts no retornaren i els seus fills i néts, —integrats 

totalment a la vida francesa, havien perdut les arrels mallorquines. El cas és que Gabriel 

Simó ho visqué com un fracàs personal, atès que l 'associació — a la qual havia dedicat 

mitja vida—, no aconseguí el propòsit inicial de no perdre els orígens per a les futures 

generacions. 

La vida continuà, però, i 

si fa uns anys les pàgines 

del París-Baleares 

anunciaven, —quasi 

d 'amagat—, el naixement 

de Francis Simó després 

de pocs mesos del 

casament sobtat dels seus 

pares, tocà ara el seu 

Figura 122: Glosa de Gabriel Simó pel casament de la seva néta. 
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propi casament. El padrí, —que havia demostrat un gran amor cap a la seva néta—, 

escriví un emotiu i bonic poema [Fig. 122], que llegí a les noces. Tots s 'emocionaren 

62 París-Baleares, n. 244, abril-maig 1977 
63 París-Baleares, n. 291, gener-febrer 1984 
64 París-Baleares, n. 294, juliol-agost 1984 
65 París-Baleares, n. 302, novembre-desembre 1985 
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vivament. Pero aviat la pérdua d 'una néta es veié recompensada amb l 'arribada de la 

primera besnéta, Carmen Suau S i m ó 6 7 ; i l 'any següent, Ana Cris. La mala salut de 

Gabriel era font de preocupacions familiars, fet que explica l 'oblit d 'anunciar aquest 

darrer naixement. 

El seu darrer article publicat es titulá "Cala Egos'. Tractava sobre la seva infantesa 

viscuda en aquesta cala, —en els mesos d'estiu—, on la família tenia una petita casa. 

Era un lloc árid, complicat per viure, una cala de pedra de gran pendent, plena de la 

típica vegetació costanera mediterránia. Amb molt d'enginy, el seu pare havia construit 

uns canals d'irrigació per un petit hort, el qual produia albercocs, codonys, raim... De la 

cala, pescá alguns crancs i peixos. Els pescadors del port d 'Andratx coneixien la seva 

mare, la qual els rebia amb pedres, acusant-los de robar-li el seu peix. Per aquest mitjá 

cert que aconseguien algun poal farcit de peix, gairebé d'estraperlo, — a més de caixetes 

de tabac dels contrabandistes—, pero el cas és que temien la dona que els escridassava, 

amenacant-los amb la denuncia. 

Pero la principal font d ' ingressos de la cala fou el 

garballó, que es recol-lectava en aquests mesos 

d'estiu, s 'assecava i era utilitzat per realitzar cistelles 

durant l 'hivern. Amb aquestes cistelles es pagaven les 

factures de la botiga del poble, on compraven arros, 

pasta i llegums. Es tractava de la botiga de poble 

situada a la part alta del poble, propietat de qui seria 

posteriorment la seva dona, Francisca. 

Un accident, —la ruptura del fémur i una dilatada 

vida—, foren les causes de la mort de Gabriel Simó 

Alemany, un dels presidents de Les Cadets de 

Majorque més estimats. Abundants foren les 

necrologiques, panegírics i els missatges de condol cap 

Figura 123: Dedicat a Gabriel 
Simó 

UN AN APRES 
Le jeudi 27 juillct 1989, vers 19 h. 15, 

notre regretlé Président, Gabriel Simó, g¡-
¡ait sur un lit, á la Cl¡ñique Mare Nos-
irum de Palma, á la suile d'une fracture 
de la handle survenue seize jours plus lót 
á San Telmo. II él ait, á ce moment, ac-
compagne de sa femme (qui ne le quit-

' París-Baleares, n. 304, marc-abril 1986 
París-Baleares, n. 313. Septembre-octubre 1987 

' París-Baleares, n. 319, juny 1988 
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Un any després de la seva mort, es publicá un article que en lloava la seva vida. A 

l 'escrit es narrá els seus darrers dies a l 'hospital. La seva gran preocupació, —segons 

l 'article—, fou la supervivencia de la publicació: al seu llit de moribund es preguntava 

qui escriuria les seves croniques, com continuaria l 'associació, qui cuidaria del seu 
70 

arxiu , etc. 

La seva vídua, —que mai no havia publicat cap article—, signá la biografia del seu 
71 

marit, en qué ens aporta moltes dades sobre la seva propia vida. [Fig. 123] Una 

biografia important: un recordatori a quasi cinquanta anys de matrimoni, en un moment 

en qué ella j a sentia els primers símptomes d'Alzheimer. Conscient de la seva malaltia 

—i no volent perdre del tot els seus records—, desitjá compartir-ho amb els seus amics i 

familiars mitjancant la publicació que l 'havia acompanyat des dels anys cinquanta. 

Francisca escriví que va néixer a s 'Arracó l 'any 1915. La seva família regentava la 

botiga de queviures al poble. N o hi havia en aquell moment molts diners, i per aixo la 

majoria de transaccions eren intercanvis de queviures, cistelles i fusta. El seu pare 

s 'encarregava d 'anar a Palma amb el seu carro tres cops a la setmana, sent-ne aquest 

mitjá de transport l 'únic del poble, i, també, la via d 'aconseguir diners per a les 

mercaderies intercanviades. Tot i que la seva família vivia dels guanys estalviats, 

malgrat no eren abundants, Francisca s 'encarregá dels seus germans petits i d 'ajudar a la 

tenda, deixant-la poc temps per anar a l 'escola. Aquest fet no fou considerat un 

problema a la família: com era una dona era propi creure que era millor prepara-la per a 

les feines de la llar. Per tant, el millor futur al qual podia aspirar era el matrimoni. 

El seu matrimoni, amb divuit anys, fou amb Gabriel Simó, d 'una família amb 

condicions economiques pitjors. De vacances en el poble, s 'enamoraren i casaren. Poc 

després partiren cap a Franca, on la majoria de joves de s 'Arracó hi havien emigrat, com 

hem referit, tot i que a la década dels trenta alguns retornaren. Primer anaren a Lyon, on 

Gabriel treballava de cambrer a la taverna Fénix. Abans de comencar la gestió del seu 

6 9 París-Baleares, n. 325, septembre-octubre 1988 
7 0 París-Baleares, n. 329, maig-juny 1990 
7 1 París-Baleares, n. 352, marc-abril 1994 

a la família, tot recordant la vida d 'uns dels Cadets més implicats a l ' associac ió 6 9 . 
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propi local a Bordeus, — o n nasqué el seu fill Antonio l 'any 1936—, treballaren a un 

hostal a Grenoble. 

L'oportunitat torná a tocar a la seva porta i es traslladaren a Rouen per tal d 'administrar 

L'Hotel de l'ecu de France, propietat d 'una germana de la mare de Francisca. En aquest 

hotel visqueren la Segona Guerra Mundial. Foren anys complicats, —sobretot per a 

Gabriel—, que estava buscat per les autoritats nazis amb la intenció de deportar-lo a 

Alemanya. Acabada la guerra, canviaren de negoci dues vegades més. L 'any 1954 entrá 

a la seva vida l 'associació Les Cadets de Majorque, establint-se nous llacos d'amistats 

amb mallorquins d'altres indrets de Franca. L 'any 1973 retornaren definitivament a 

l 'illa de Mallorca, tot retirant-se a una casa davant Sa Dragonera, illot al qual es dedicá 

a defensar amb passió per evitar-ne la seva urbanització, mitjancant la publicació i 

organitzant i participant en accions més directes. Fins i tot, fou membre electe del 

primer ajuntament democrátic d 'Andratx. 

Els darrers descendents de la família Simó-Cárdenas 

La historia de la família Simó-Alemany es traslladá en els anys noranta a la família 

Simó Cárdenas, formada per Antonio, fill de Gabriel i la seva dona. Carmen no 

participá molt en l 'associació. Mai acabá de perdonar la rebuda feta per molts 

d 'arraconers a la seva arribada a l'illa. La seva condició d 'emigrant venecolana li va dur 

a molts comentaris malintencionats. Tot i aixo, sempre acompanyá al seu marit a les 

activitats de l 'associació, que s ' incrementaren substancialment després de la mort del 

seu pare Gabriel. 

Antonio Simó havia ajudat a l 'associació des de la década dels anys setanta. El bar 

Isleño fou lloc de trobada de molts Cadets, a més del punt d' informació i rebuda dels 

números de la publicació. Pero l 'anima mater durant la década dels vuitanta fou el seu 

pare, que morí amb la preocupació i la por per la supervivéncia del París-Baleares, com 

hem referit. El seu fill, —segurament per la memoria del pare—, no la va deixar 

desaparéixer i comencá la coordinació de la publicació, sobretot després de la seva 

jubilació l 'any 1995. 
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Altres fites importants de la seva vida foren el 
72 

casament del seu fill Gabriel , el combregament de 
73 

les seves nétes [fig. 124], o la mort de la seva mare 
74 

Francisca . Home discret, menys amics de les 

reunions que son pare, treballá incansablement per a 

la revista. Encarregat de les finances, de la recepció 

dels articles, la seva maquetació, distribució,... la 

manca de col-laboradors, —mol ts massa majors per 

ajudar o j a desapareguts—, féu que fins i tot els 

problemes económics els sufragues de la seva propia butxaca. Es convertí en l 'esperó de 

la publicació, el darrer Cadet amb temps i empenta per tal d 'aconseguir la sortida 

editorial del París-Baleares cada dos mesos. La seva sobtada mort, pero, amb seixanta 
75 

anys, conduí a la desaparició definitiva de la publicació . 

La seva familia, logicament, quedá destrossada. Pero tant, l 'associació, com la seva 

publicació, sofrí el cop de gracia. Una de les grans pors d 'Antonio Simó Alemany fou la 

desaparició de la publicació a la seva mort, —la mateixa que tingué el seu pare. Els 

darrers anys havien estat molt difícils; els seus costos eren cada vegada més inassolibles 

i la manca col-laboracions, angoixant. Fins i tot hi havia un projecte de convertir-la en 

una revista digital, fet que hagués aconseguit disminuir-ne la pressió. Pero la seva 

inesperada mort acabá amb aquest projecte. 

El seu fill Toni recorda com publica el darrer número, —el 377—, [fig. 125]en honor al 

seu pare, que no volia que desaparegués amb ell. Pero en contactar amb els 

col- laboradors més estrets, no va trobar ningú que volgués o pogués continuar amb la 

seva tasca. Tots eren bastants majors i no s 'aconseguí la seva continuitat. Un any 

després, el darrer president Juan Porcell — d e malnom — Verda"—, firmá el tancament 

l 'associació. I aquesta historia de quaranta cinc anys va concloure. 

Figura 124: Comunió nétes 
Antonio Simó Alemany 

72 París-Baleares, n. 360, juliol-agost 1995 
73 París-Baleares, n, 361, septembre-octubre 1996 
74 París-Baleares, n. 370, abril-maig 1997 
75 París-Baleares, n. 377, juny-juliol 1998 
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Figura 125: El último adiós 

EL UI 
La asociación PARÍS-BALEARES 

se viste de luto una vez más para 
despedir al que fue su Tesorero y 
Delegado General en Baleares. Anto
nio SIMÓ ALEMANY, hijo de Gabriel 
SIMÓ ALEMANY (antiguo presidente 
de la asociación) y de Francisca ALE
MANY PUJOL, falleció el pasado 
viernes 24 de abril en su domicilio, 
por causas naturales. El sábado 25 
de abril se celebró en la iglesia de 
S'Arracó un funeral en su memoria, 
donde familiares y amigos dimos el 
último adiós al que fue un gran 
hombre, amigo de todos, cuyo único 
objetivo en la vida fue darlo todo a e r a q 
los demás sin pedir nada a cambio. final 
Fue una persona excepcional que que c 
dedicó toda su vida a su familia y y en 
amigos; durante muchos años se pre- hecho 

.TIMO ß 

ue su muerte nu representa 
de la revista, por ello, los 
uedamos en un último esfi 
memoria a su muerte h< 
este número para que allí 

J3IOS 
No sé que será de la revista sin 

él, él era uno de los pilares que la 
sostenían, tal vez éste sea el último 
número. Los que quedamos ya no 
tenemos fuerzas para ponernos al 
frente, ni tampoco tenemos su vigor, 
ni su entusiasmo. Aunque tal vez, 
cuando hayamos superado este duro 
golpe recuperemos las fuerzas y deci
damos seguir adelante en honor a su 
memoria y a la de otros tantos que 
dedicaron su vida a la asociación y a 
lo que para muchos significa. 

Sin más palabras la revista 
PARIS-BALEARES, y yo personal-

ra el mente, que soy su hijo y su ayudan-
wcos le nos despedimos para siempre de 
lerzo una gran persona que estará siempre 

m o s en nuestro corazón, y rogamos a Dios 
don- q U e | 0 acoja en su seno. 

10.3. Un epíleg final en to més personal 

Al llarg d 'aquest capítol hem intentat mantenir el rigor historic, objectivant les troballes 

mitjancant evidencies documentals. Pero reconeixem que ha estat difícil per la propia 

implicació personal i familiar: des de l 'any 1994 també n 'he format part, de la família, 

per la meva relació de parella amb Antonio Simó Cárdenas, nét de Gabriel Simó i fill 

d 'Antonio Simó. 

L 'atzar és capriciós i inesperat, i la Historia de vegades s'escriu grácies als seus 

designis. La ciéncia moderna no considera una variable válida l'atzar, j a que 

necessáriament els fenomens físics o socials responen (o han de respondre) a relacions 

causals possibles. Pero tot investigador reconeix que, — a la seva feina—, moltes 

vegades la troballa casual d 'una dada, un document o un fet, representa una mirada nova 

sobre el fenomen estudiat. Citant Paul Aus te r 7 6 , — per exce l l énc ia l 'escriptor de l 'atzar 

i la contingéncia—, hom tampoc no creu en les casualitats, pero sí en els fets quotidians, 

les bifurcacions sorgides dels esdeveniments més anodins, de les decisions més 

pelegrines.... Un caramull de circumstáncies que marquen el nostre present i ens ajuden 

a trobar pistes per comprendre millor el nostre passat. 

Un dels referents temátics fonalmentals de l'obra de l'autor nord-americá és la seva referéncia a l'atzar, 
als fets fortuits o casuals que amaren les nostres vides de vegades amb fatalitat o de vagades amb la 
novetat de la sorpresa inesperada. 
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És del tot segur que l 'arbre de la familia Simó Cárdenas continuará, — " l a soca s'enfila 

com més endinspot arrelar", de la cita alcoveriana—, pero és del tot segur que els seus 

fruits j a no apareixeran en forma de petita crónica a cap publicació. La mort de l'esposa 

d 'Antonio Simó, —un any després—, a la qual se l 'havia trencat el cor per la pérdua del 

seu marit; el naixement d 'un nou nét, la boda del seu fill petit, tot plegat quedará j a en 

mans de la memoria de l 'oblit que cap página escrita no recollirá.... O potser sí. 

El cas és que el fill petit del darrer Secretari General, Antonio Simó, n 'heretá la 

col-lecció, del París-Baleares, enquadernada en vuit volums vermells. Primer el seu 

padrí, després el seu pare, havien realitzat una important tasca de recopilació de 

números endarrerits de la publicació París-Baleares. Exceptuant-ne tretze números, es 

tracta de la col-lecció més completa a les Illes. Romangué oblidada en un armari, 

guardada com una reliquia de familia, ates que els fets més rellevants de la nissaga 

familiar estaven recollits a l ' interior de les seves págines. L 'única col-lecció sencera 

estava en aquells moments a la Biblioteca Nacional de Franca, com hem apuntat al 

capítol 1. 

Al llarg d 'aquest apartat hem intentat mantenir el rigor históric, citant les fonts per a 

totes les afirmacions expressades. Ara —si ens és permesa la ll icéncia— canviem la 

segona persona del plural per la primera del singular: des de l 'any 1994 j o també n 'he 

format part d 'aquesta história, tal vegada com una espectadora , per la meva relació 

sentimental amb el fill petit, Antonio Simó Cárdenas. 

Recordo al seu pare escrivint en una vella máquina, maquetant la publicació en la taula 

del menjador, el repartiment que férem per Andratx dels números endarrerits... Peró en 

realitat j o en coneixia poc, de la história de la revista. En tot cas, creia que es tractava 

d 'una publicació local; una mena de hobby del meu sogre. Record, ara amb certa rábia, 

com es celebraren les XIX Jornades d 'Estudis Locals l 'any 2000 sobre El moviment 

associatiu a les Illes Balears. Molts de companys de carrera aportaren comunicacions. 

Jo no. I resulta que tenia davant meu una associació, les Cadets de Majorque. Peró el 

desconeixia tot d'ella en aquell moment. 
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Ja llicenciada, la investigació mai no em cridà especialment l 'atenció. Les meves 

aspiracions es reduïen al món de la docència. Però el cas —fortuït o atzarós, a la manera 

austeriana— féu que la necessitat d 'aconseguir punts per a la llista d'interins m 'an imés 

a presentar la meva primera comunicació a unes Jornades d'estudis, celebrades al 

municipi d 'Andratx l 'any 2005. I vet aquí que recordant al meu sogre, vaig agafar uns 

dels volums i em dirigí al despatx del meu professor Sebastià Serra. Ell j a coneixia 

l 'existència de la publicació i la seva relació amb l 'emigració francesa. Havia intentat 

tenir-hi accés per mitjà del meu sogre, però ell s'hi negà. Per aquest motiu no hi havia 

pogut investigar. La seva sorpresa fou gran quan li vaig mostrar un dels volums, dient-li 

que la resta estaven a ca meva. I més gran en fou la meva quan, en qüestió de menys 

d 'una hora, estava matriculada al Programa de Doctorat: la publicació en qüestió no 

donava per un article, —segons el professor Serra—, sinó per a tota una tesi! 

La importància de la conservació del 

nostre patrimoni, en aquest cas 

periodístic, sempre ha estat una 

preocupació personal. Era evident que 

disposar en exclusiva de la font, a ca 

meva, per aquesta investigació, ha estat 

un luxe. Però sempre he pensat que no 

era el lloc adequat per a conservar-la. 

Però el propietari era la meva parella, i li 

corresponia a ell prendre la decisió sobre el seu destí. I amb el beneplàcit dels seus 

germans, decidí iniciar les gestions per a donar-la a la Universitat de les Illes Balears 

[fig. 126], a canvi de la seva incorporació a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, tal 

com succeí el juliol de 2012, moment des del qual és d 'accés públic i gratuït a la seva 

pàgina web. 

Figura 126: Conveni per digitalitzar la publicació 
París-Baleares 

CONVENI 

'París-Baleares', 
també ala Biblioteca 
Digital de les Balears 

• La Rectora de la U1B. doctora 
Montserrat CASAS, i el senyor An-
tonio Ricardo Simó Caxdenas sig
naren ahir un conveni que per

metrà la digitalització de la publi
cació periòdica Perís-Boltaw. 
editada entre 1954 i 199S per l'as
sociació Les Cadets de Majorque, 
d'emigrants balears residents a 
França, El senyor Antonio Ricardo 
Simó Carden as cedeix 1 a col-lecció 
completa de la publicació amb la 
finalitat que laUniversiut. a través 
del Servei de Biblioteca i Docu
mentació, la preservi, la digitalitzi 
i la inclogui a la Biblioteca Digital 
de les Illes Balears, 

I així fou com començà els viaranys —insòlits, atzarosos, contingents— d'aquesta 

investigació, i així com es donà —paradoxalment casual t ambé—, una nova empenta a 
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Una publicació que estava destinada a l'oblit en un calaix d'una casa particular va obtenir una nova 
vida l'any 2013, quan Antonio Simó Càrdenas, donà la seva col·lecció a la UIB. Tan sols hi havia una 
condició: la seva digitalització i posterior publicació a la web de la biblioteca virtual de la Universitat de 
les Illes Balears. D'aquesta manera es compliren el seus desitjos. L'acte de presentació fou dia 13 de 
juliol de 2012. L'adreça per trobar tots els seus números digitalitzats és http://ibdigital.uib.cat. 
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la publicació , tot redescobrint dades gairebé desconegudes d 'una emigració que havia 

estat quasi oblidada. Allò que nosaltres pensàvem inicialment un simple butlletí 

d ' informacions locals, en realitat fou una font força rellevant per a conèixer l 'emigració 

mallorquina a França. Aquesta és l 'explicació dels motius que m'empenyeren a escriure 

aquesta Tesi doctoral, i aquesta és la forma com he de concloure necessàriament (i 

feliçment) aquesta història de vida de la família Simó-Alemany, ara j a definitivament 

lligada a mi per motiu doble. 

http://ibdigital.uib.cat
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Méme s'il n'estpas question 
pour moi de me placer 
comme representant attitré 
de la microhistoire, je pense 
que cette dernière est un 
projet qui est loin d'étre 
épuisé. 

Carlo Ginzburg 

CAPÍTOL 11. CAMÍ DE LES CONCLUSIONS.... 

Amb aquest apartat final, volem presentar punts d'arribada, estrafent la cita de 

Ginzburg, en relació a les qüestions inicials que —en forma de preguntes generals— 

motivaren la recerca. En un segon moment, presentarem respostes a les hipòtesis 

plantejades, basant-nos en els tres eixos temàtics marcats: l'associació Les Cadets de 

Majorque, la publicació París-Baleares, i pel que fa a la font en si mateixa. En un tercer 

moment, ens referim als aprenentatges personals assolits gràcies al present estudi. 

Finalment, exposarem idees per a noves recerques, complementàries després del camí 

recorregut, esbossant futurs punts de partida en la mateixa línia apuntada en aquesta 

recerca. 

11.1. Les qüestions inicials 

Al començament d'aquest treball (capítol 1), ens plantejàrem un seguit de qüestions 

inicials a manera de punts de partida. Sense voluntat de ser exhaustius, però sí 

sistemàtics, destacarem les afirmacions a les quals hem arribat al llarg d'aquesta 

recerca. Ofereixen perspectives àmplies de resposta a la pregunta que la generà. Quatre 

foren, doncs, les idees-força amb les quals iniciàrem la investigació, que esmentem a 

continuació. 
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La primera, es tractava de conéixer quina era la motivació per tal de crear una 

associació a Franca, formada per un grup heterogeni d 'emigrants mallorquins a la 

segona meitat del segle XX. 

La segona, es pretenia conéixer qui foren les persones que conformaren els Cadets i 

com es varen relacionar entre ells. També calia esbrinar si es relacionaren tot seguint els 

models associatius d'altres grups espanyols assentats a Franca, o no. 

La tercera qüestió plantejada fou endinsar-nos en les motivacions profundes d'aquelles 

persones per tal de crear-ne l 'associació, desvetllant si es tractava d'aglutinar els seus 

membres geográficament dispersos. o també per fer-la servir per a altres interessos.. 

La quarta, calia indagar si aquestes persones prioritzaven el fet de donar a conéixer les 

illes a les generacions nascudes a Franca, o també buscaven transmetre la millor imatge 

de les Illes als francesos. 

Comencarem, descrivint de manera detallada les troballes a les quals hem arribat, 

seguint enumerativament els quatre punts esmentats. 

La primera, com hem dit , es tractava de conéixer quina era la motivació per a crear 

una associació a Franca per part d 'un grup de mallorquins. D 'aquest punt podem 

afirmar que: 

a) A la década dels anys cinquanta hi ha una reactivació de les xarxes migratóries 

espanyoles dirigides a Europa. El fet s 'explica per dues variables. La primera: la 

necessitat de má d 'obra que sofreix Europa, conseqüéncia de les greus pérdues 

humanes derivades de la II Guerra Mundial , en un moment de reactivació económica. 

La segona: les necessitats d 'un pais destrossat per una Guerra Civil i una llarga 

postguerra, sobrada de má d 'obra i mancada de recursos económics. L 'obertura de 

fronteres de l 'Estat espanyol, que havia aconseguit millorar-ne les seves relacions 

internacionals , fomentá una emigració legal dirigida a Europa occidental, tot i que 

l 'emigració i l l ega l fou molt més intensa. 
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b) L'arribada d 'aquests emigrants a territori francès, especialment a París , provocà un 

cert rebuig dins la societat francesa. Aquests emigrants formaren primer grups 

informals, i després associacions; recurs que els va permetre accedir a un seguit d 'eines 

fonamentals per al seu procés adaptatiu. El paper del règim franquista, que afavorí les 

associacions de caràcter no polític , s 'explica per tres motius. El primer: fomentar 

l 'enviament de remeses de diners, necessàries pel desenvolupament econòmic del país. 

El segon: fomentar el mite del retorn. El tercer: evitar el contacte d'aquests emigrants 

amb associacions polítiques, establertes als països receptors. 

c) Aquesta proliferació de noves entitats d'emigrants, amb el vist-i-plau de les 

autoritats , fou propiciatori per a crear una associació d 'emigrants illencs. I diem illencs 

expressament i no mallorquins, referint-nos al fet que els estatuts de creació de 

l 'associació convidaven a tots els emigrants i descendents de les Illes Balears. D 'aquí 

rau el nom de la publicació, París-Baleares. Ara bé: tot i que n 'estava oberta a tothom, 

la immensa majoria fou originària de Mallorca, fet que corrobora el nom de 

l 'associació, Les Cadets de Majorque. 

d) La creació de l 'associació es contextualitza en un moment d'efervescència 

associativa a França per part dels emigrants espanyols. Aquest fet animà a un petit grup 

d'emigrants mallorquins, instal·lats i integrats en la societat francesa, a començar la 

recerca d'altres persones en la mateixa situació, formant la seva pròpia associació. 

Aquesta mostrà singularitats envers a les seves coetànies. Les dades aportades per la 

nostra font i les entrevistes realitzades pareixen mostrar poques incorporacions illenques 

a aquest flux migratori durant aquests anys, en els quals s 'estaven obrint noves 

oportunitats laborals a les Illes, preparant-se el per al futur boom turístic. Seria necessari 

un estudi complementari de fonts estadístiques per arribar a conclusions en aquest punt. 

e) La gran diferència amb les noves associacions d 'emigrants creades a França fou 

l'origen dels emigrants. N o eren pas nouvinguts, sinó que es tractava més aviat 

d 'emigrants establerts des d'antic, amb negocis propis , i un bon grau d'integració en la 

societat francesa, que els acceptà i considerà més o menys favorablement. El corrent 

migratori illenc s'inicià en el darrer terç del segle XIX, a diferència d'altres processos , 

lligat a l 'exportació de la taronja, creant-se xarxes comercials de distribució de fruites i 
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l 'obertura de restaurants economics. Aquests negocis es varen anar expandint a través 

de les principals rutes de comunicació fluvials i terrestres de Franca al llarg de la 

primera meitat del segle XX. Per aquest motiu, el grup migratori estudiat estava ben 

assentat al territori a la década dels cinquanta, peró dispers i desconnectat els uns dels 

altres. 

El segon dels plantejaments inicials era conéixer qui foren les persones que 

conformaren els Cadets i com es varen relacionar entre ells, al mateix temps que calia 

esbrinar si aquests individus seguiren d'altres models associatius, o bé de semblants pel 

que fa a la resta d 'emigrants espanyols. D 'aquest punt podem afirmar que: 

a) Com ja hem assenyalat, una dotzena d 'emigrants mallorquins residents a París, 

iniciaren els trámits, i la recerca de més emigrants en la seva situació, per tal de crear 

l 'associació Les Cadets de Majorque l 'any 1953. Coneixem els seus noms, les seves 

intencions, i part dels seus itineraris personals. Els primers contactes es realitzaren amb 

cartes personalitzades, tot i que hi ha la incertesa de si existí o no un butlletí informal, 

citat a la publicació com el número zero de París-Baleares . N o hi ha constáncia física, 

malgrat tot, d 'aquest text preliminar. Els promotors foren molt conscients de la 

dispersió geográfica dels emigrants illencs, motiu pel qual es féu la recerca epistolar 

prévia a la publicació del primer número del París-Baleares. La recerca dels membres 

del col-lectiu visualitzá una realitat: la dispersió del collectiu per tot el territori 

francés. 

b) Aquesta dispersió era una singularitat específica enfront de les altres associacions, 

que comptaven amb un agrupament geográfic major. Coneguts són els casos de París, 

on el col-lectiu emigrant espanyol no balear es concentrava en barris de la periferia, 

facilitant l 'obertura de centres de reunió. Aquesta situació també es doná a altres ciutats 

importants. Com hem conegut grácies a la publicació, la concentració en ciutats i pobles 

no era habitual entre els emigrants illencs. Existia un pacte tácit entre ells, en el sentit de 

no fer-se la competéncia obrint negocis similars en un mateix lloc. Aquest fou la causa 

de la gran dispersió geográfica de l 'emigrant balear, que ubicá els seus negocis per 

quasi tot el territori francés, correlacionat amb una xarxa de distribució comercial 

important. 
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c) El París-Baleares, com a publicació , no s'editá formalment fins al gener de 1954. 

L 'elecció d 'una publicació com a órgan difusor de l 'associació s 'ha d 'entendre dins 

d 'una tradició de premsa associativa i local a les Illes. La premsa local, com j a hem 

explicat amb dades abundants , tenia una gran tradició a Mallorca i a Menorca. Tradició 

de premsa i dispersió geográfica, són les premisses que permeten afirmar que la creació 

de la seva publicació fou la solució presentada al gran problema de l'associació: la 

dispersió geográfica. Si durant l 'any 1953 es realitzá una tasca epistolar per buscar als 

emigrants dispersos per Franca, j a referida , a partir de 1954 disposaren d 'una eina més 

eficac: el París-Baleares. Aquesta eina es convertí en una carta de presentació 

excepcional, per bé que aconsegui reunir a un gran nombre d'emigrants, a més d 'amics i 

familiars en altres indrets del món. 

La tercera qüestió plantejada fou indagar sobre les motivacions per tal de crear 

l 'associació, en el sentit de saber si del que es tractava era d'aglutinar als seus membres 

geográficament dispersos, o si també estava al servei d'altres interessos. D 'aquest punt 

podem afirmar que: 

a) Al primer número de la publicació aparegué una carta signada per l 'equip directiu 

que assegurava que la publicació naixia amb la intenció de ser el lligam simbólic dels 

Cadets. Els problemes económics, que sorgiren sovint , no foren motiu de queixa per a 

la supervivéncia de l 'associació, sinó més aviat per a la publicació. El fet que, a la 

década dels noranta, el butlletí fos més conegut per si mateix, que no pas per 

l 'associació, reforja aquest argument. Peró la desaparició de la publicació, motivada 

per la manca de mitjans humans i no económics , confirmaria que la publicació fou el 

lligam de l'associació. 

b) Tot i així, el seu lligam inicial amb el Foment del Turisme de Mallorca i l 'Oficina de 

Turisme Espanyola a Franca, ens van fer plantejar-nos altres motivacions. Es tractava en 

realitat d 'una possible campanya de prestigi de l 'emigrant mallorqui davant dels nous 

emigrants espanyols. El cas és que l 'associació rebé una bona acollida per part de les 

autoritats franquistes, que acceptaven, i fins i tot fomentaven, aquest tipus 

d'associacions a l 'estranger. L'arribada, peró, de la seva publicació a les Illes, — o n les 

lleis eren molt més restrictives en qüestions de premsa i associacionisme—, sempre ens 
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ha resultat un fet sorprenent. Plantejada aquesta qüestió en el treball, podem afirmar 

que, necessáriament, es produí una mena de vist-i-plau en forma de connivencia per 

part de les autoritats illenques envers la publicació. Pero aquest maridatge també es 

produi envers l 'associació, j a que amics i familiars residents a les illes s'hi adheriren 

sense problemes aparents, malgrat que es tractava d 'una associació estrangera, la qual 

cosa necessáriament hagué de generar certes suspicácies per part de les autoritats. 

c) La clau per tal d 'aconseguir aquesta connivéncia de les autoritats franquistes era 

l 'existéncia de diferents persones de prestigi relacionades amb el projecte, les quals 

avalarien tant l 'associació com la publicació en un primer moment. Una d'aquestes 

persones era Matias Mut Oliver. Mut fou Director de l 'Oficina de Turisme Espanyola 

de París entre els anys 1949 i 1964, i formá part dels primers equips directius. El seu 

perfil: persona de prestigi, reconeguda pel régim, treballador del sector turístic, 

funcionari de carrera, lligat a l 'associació Fomento del Turisme de Mallorca com a 

secretari a la década dels quaranta, membre dels primers equips directius dels Cadets, 

etc. Aixi, la seva biografia concordaria amb el perfil d 'alt nivell necessari per a 

promoure i prestigiar l 'associació i la publicació davant les autoritats franquistes. 

d) Un altre punt a favor per tal d 'aconseguir la connivéncia de les autoritats franquistes 

era el punt 11 dels seus estatuts —Toute discussion ou manifestation politique, 

religieuse ou étrangére au but ¡'Association est formellement interdite—, fet que es 

confirma en els continguts de la publicació fins ben arribada la democracia. I encara en 

aquesta etapa, sempre s'intentá evitar, o almenys postergar-ne, polémiques entre els 

Cadets. Per tant, no era una publicació que pogués molestar el régim, ideologicament 

parlant. I encara en aquesta etapa, sempre s'intentá evitar, o al menys postergar-ne, 

polémiques entre els Cadets. Per tant, no era una publicació que pogués molestar al 

regim, ideologicament parlant. Per establir unes relacions adequades amb aquestes, es 

creá la figura de Delegat General per a Balears, l 'any 1957, fet que coincideix en el 

temps amb un viatge de Matias Mut a les Illes. Podem afirmar la relació de causa-efecte 

entre els dos fets. Per un cantó, el coneixement de les autoritats franquistes locals de 

l 'associació i els seus llacos amb un funcionari d'alt nivell com era Mut Oliver. Per un 

altre, la creació d 'una figura visible per a les autoritats, que establia un control de 

l 'associació i mantenia bones relacions amb el régim. D'aques ta manera, l 'associació 
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aconseguia una clara preséncia neutral, formalment parlant, evitant-se problemes en la 

seva distribució. 

e) Podem afirmar que l 'ús principal que es doná a la publicació fou fer d'enllag entre els 

socis. Fou el seu lligam simbolic — com hem dit, a manca d 'un espai físic propi— el 

mitjá principal de comunicació, on podien conéixer els fets més rellevants dels seus 

amics i familiars, pero també el lloc on exposar els seus. Pero també el real, l 'eina amb 

la qual aconseguien notícies actualitzades dels seus pobles d'origen, dins miscellanies 

redactades per col-laboradors illencs. Fou un vehicle de coneixement, un lloc on trobar 

un coneixement major sobre els seus llocs d'origen, les seves tradicions, la seva historia 

i la seva cultura, pero també l 'esséncia propia de l 'associació, fet que es corroborá al 

desaparéixer aquesta poc després de la publicació. 

La quarta qüestió que ens plantejárem inicialment —ja referida— era esbrinar si la 

publicació prioritzava donar a conéixer les illes a les generacions nascudes a Franca, o 

també cercaven millorar la imatge de les Illes de cara als francesos. D'aquest punt 

podem afirmar que: 

a) La publicació París-Baleares, com d'altres publicacions semblants, tan sols estava 

disponible per subscripció directa. Pero aquest fet no implicava que estigués 

circumscrita a un grup tancat, j a que coneixem com era llegida en els bars de diferents 

localitats. La seva incidéncia no es pot valorar, pero sí que podem afirmar que era 

coneguda, convertint-se en un mitjá de propaganda de les Illes en un grup major de qué 

propiament rebia la publicació. 

b) Existí clarament una relació entre l 'associació i el fet turístic, tal com constatem al 

llarg de l 'análisi de la segona etapa. El cas és que molts dels mallorquins ins ta l la t s a 

Franca es dedicaven a l 'hoteleria. És més, coneixem casos d 'alguns Cadets que 

retornaren a les Illes a finals dels cinquanta per a obrir negocis en aquest sector. Els 

articles relacionats amb el turisme foren abundants, escrits per experts en la matéria com 

A. Vidal Isern. La visió del fet incipient del turisme fou, per tant, molt important en els 

textos publicats durant la segona i bona part de la tercera etapa, demostrant que els 
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11.2. Pel que fa a l'associació Les Cadets de Majorque 

Estructurem en vuit punts generals les troballes a les quals hem arribat d 'acord amb les 

tres fases en qué hem classificat l 'análisi de l 'associació. 

Primera etapa 1954-1958 

1. Per a les hipótesis plantejades envers als membres de l 'associació, podem afirmar que 

l 'associació Les Cadets de Majorque nasqué en resposta a una necessitat vital per part 

dels emigrants balears a Franca. Aquests emigrants podien o no haver sentit aquesta 

necessitat amb anterioritat, peró l 'arribada de nous fluxos migratoris, —que feien 

perillar la seva posició en relació a l 'opinió pública francesa—, els motiva a crear 

aquesta associació. 

2. Aquesta associació aglutiná emigrants arrelats a Franca des d'antic, la majoria amb 

negocis propis de restauració i expenedories de fruita. A la publicació no evidenciem 

l 'arribada de nouvinguts a la década dels cinquanta, ni la seva assimilació com a Cadets. 

Sense descartar-ne casos aillats, podem afirmar que l 'associació aglutiná a un emigrant 

de classe mitjana, establert des d'antic i amb forts llacos amb el país. 

3. El model d 'associació del grup estudiat no concorda gairebé gens amb el prototip 

d'associació d 'emigrants espanyoles a Franca de creació en la década dels cinquanta. 

Aquestes solien vincular-se a una seu física — a m b un lloc, un horari i una adreca—, fet 

que no tenien els Cadets. Tot i així, també mantenien bones relacions amb les autoritats 

franquistes residents a Franca, — c o m hem dit—, que participaren no tan sols de 

Cadets s 'interessaven per aquest sector productiu, especialment pel que fa a les dades i 

infraestructures, a més del seu impacte a les Illes. 

Resoltes fins aquí les qüestions inicials, estem en condicions ara d 'abordar el resultat de 

les nostres investigacions en relació a les hipótesis plantejades, en tres vessants 

principals: pel que fa a l 'associació Les Cadets de Majorque; pel que fa a la publicació 

París-Baleares, i pel que fa a la publicació en si mateixa. Són les següents: 
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l 'associació, si no també dels seus ápats, on hi hagué preséncia d'autoritats oficials, com 

ara consols, representants de l 'Oficina de Turisme i agregats laborals. 

4. La constitució de l'associació mai no pretengué aconseguir objectius de carácter 

polític, j a que donem per suposat un ample ventall ideologic entre els seus socis 

components. Aixo, pero, no influi en els inicis de l 'associació, mostrant-se com un grup 

bastant homogeni durant la primera etapa (1954-1958), pero suposem desavinences no 

reflectides en les seves págines més enllá de les exposades. 

Segona etapa 1959-1975 

5. Al comencament de la segona etapa es denota als editorials un certa tibantor entre els 

socis, atés que hi hagué diverses crides a la fraternitat com a eix fonamental per tal 

d 'aconseguir dur a l 'associació a bon terme. Els canvis a la capcalera, on es va ometre al 

president fundador, com també canvis en la línia dels articles, confirmarien que en 

aquesta segona etapa si hi hagué dissensions internes. Una de les premisses de 

l 'associació era la seva no finalitat politica, com hem dit, pero tampoc no existi una 

finalitat estratégica ni economica. Mai no tingué ánim de lucre ni d'altres motivacions 

espúries. Els cárrecs directius i les col-laboracions eren totalment altruistes, fins al punt 

de ser deficitária en molts de moments, tal com hem exposat sistemáticament. Pero a 

principis de la década dels seixanta, el nou equip directiu introduí una concepció nova: 

la finalitat estratégica. Si fins aquell moment els ideals apareguts als editorials eren de 

fraternitat i companyonia entre els socis, aparegué un nou objectiu: fomentar-ne les 

relacions comercials. Els emigrants crearen xarxes de distribució de mercaderies 

mallorquines a Franca, fet que explicaria l' éxit i gran expansió territorial de les seves 

expenduries de fruites i restaurants, fet que confirmem en l 'ampla distribució de Cadets 

pel territori francés. La publicació mostrava publicitat de negocis mallorquins i 

francesos, tant de productes com de serveis. Interessants foren aquells relacionats amb 

el turisme, que mostraven paquets de vacances pels socis francesos. 

6. Mitjancant l 'análisi atenta del grup observárem que membres de la nova junta 

directiva de 1959 afirmaven que els mallorquins mai no havien deixat d'aprofitar 

l'amistat per tal de fer negocis, aprofitant-ne la relació de proximitat entre aquestes 
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dues variables —amistat i negocis—, peró sense interferéncies entre l 'una i l 'altre. 

Aquest nou objectiu no fou del gust d 'alguns socis; circumstáncia insinuada en alguns 

editorials. Aixó conduí al fet que les relacions entre els membres no fos pas del tot 

idíl-lica, ates que aparegueren articles que mostraren antics recels i rancúnies entre els 

emigrants balears. Pareix que aquest malestar provocá els primers distanciaments entre 

alguns membres d 'equips directius anteriors. Explicació també, que junt amb altres 

variables, explica el seu camí cap a la decadencia de la mateixa, encara que sobreviurá 

dues decades més, grácies al treball de col-laboradors puntuals. 

Tercera etapa 1976-1998 

7. De l 'análisi dels estatuts i del funcionament intern de les reunions de l 'associació 

podem concloure com els emigrants balears a Franja aprengueren —al llarg dels anys— 

a constituir-se i organitzar-se collectivament en base a valors democrátics, 

circumstáncia que es va fer palesa a la segona etapa i sobretot a la tercera. Amb 

independencia de les seves particulars posicions polítiques individuals, i el no 

posicionament polític j a esmentat de l 'associació, el cas és que la conjuntura de viure en 

un pais democrátic vehiculá implicitament formes d'organització interna basades en 

valors —com ara la discrepáncia, el consens, l 'acord, la renuncia de posicions en favor 

de la majoria, la presa conjunta de decisions e tc .— ben allunyats dels valors de 

l 'Espanya franquista de l 'época. Aquesta constatació, avalada per nombroses evidencies 

documentals, explicaria que la formació de la consciencia democrática dels seus socis 

no vingué en exclusiva per la via del magisteri de 1939, o l 'abséncia de llibertats fins a 

1975, sinó per observació directa per la via del mimetisme democrátic de la seva 

experiencia associativa en la societat democrática francesa. 

8. La perdua progressiva de socis i la seva fragmentació, comportá la perdua del 

dinamisme social de l 'associació a partir de la década dels anys setanta. La minva en els 

actes conjunts, sobretot els més multitudinaris, ens assenyalen la important decadencia 

que sofri l 'entitat al llarg de la década dels vuitanta, desapareguda j a qualsevol activitat 

més enllá de la publicació a la decada dels noranta. 
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Estructurem també aquí en vuit punts generals les troballes a les quals hem arribat 

d 'acord amb les tres fases classificatóries de l 'análisi de la publicació. 

Primera etapa 1954-1958 

1. Per a les hipótesis plantejades envers a la publicació, podem afirmar que el vertader 

rerefons d 'aquest butlletí fou donar a conéixer les tradicions, la cultura, la historia, la 

literatura i fins i tot la llengua de les Illes als emigrants residents a Franca. Era l 'objectiu 

prioritari a la primera etapa. La publicació era la millor eina per a solucionar la distancia 

geográfica entre els seus membres, que perdurá al llarg de tota la seva vida. Recordem 

que l 'associació tingué membres en tres continents: Europa -Franca, Espanya, Bélgica, 

Anglaterra i Monaco - , América -Venecuela , E U A i Canadá - i África -Algér ia i Marroc 

quan encara eren colónies franceses-. 

2. Les temátiques que es plantejaven a la publicació eren diverses, peró sempre dirigides 

als interessos dels Cadets. Hem emprat constantment la paraula miscel-lánia, atés que 

en conjunt seria la definició del que era —periodísticament parlant— el París-Baleares. 

Els temes de divulgació histórica i cultural predominaven a la primera etapa, peró no 

desapareixeran ni a la segona (1959-1975) ni a la tercera etapa (1976-1998). És a dir: el 

seu taranná quant a continguts era de factura més divulgativa que no pas científica. 

Aquesta afirmació la basem en el fet que a la primera etapa hi ha signatures de 

professors universitaris, entre altres, els quals foren substituides per la de periodistes 

especialitzats. Les formes sempre es varen cuidar molt; d'aquí rau la cura i nivell dels 

seus col-laboradors, persones de cert prestigi en els seus ámbits d'actuació. Dins aquest 

vessant, val a dir que el turisme fou un aspecte cada cop més important per als Cadets, 

com també a tots els illencs. Els inicis de la publicació foren cronológicament 

convergents al desenvolupament del turisme de masses, en paral-lel a la segona etapa. 

Els problemes del sector als anys vuitanta i noranta, també foren reflectits a la tercera 

etapa. 

11.3. Pel que fa a la publicació París-Baleares 
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Segona etapa 1959-1975 

3. Com a organ de difusió de l 'associació, la visualització dels seus actes foren 

ámpliament referits a les dues primeres etapes, moments en qué la publicació mostrá 

més dinamisme. Assemblees, noces, ápats i d'altres esdeveniments foren celebrats amb 

textos eloqüents i fotografíes al-lusives. Fins i tot, l 'any 1963 les notícies de les 

reunions dels socis i les seves croniques foren gairebé els únics continguts del París-

Baleares. 

4. La difusió dels actes privats dels Cadets —naixements , noces, defuncions... — foren 

publicitats a les seccions de crónica social, dividida entre Franca i Balears. Aquestes 

seccions, subdividides en localitats, apareixeran des del primer número. En un primer 

moment, tan sols mostraven els fets propis dels Cadets, pero a la segona etapa també 

fou utilitzada per a mostrar d'altres tipus de petites notícies locals. 

5. La producció literária i poética també fou important, sobretot el génere líric. Poemes 

clássics en les tres llengües foren habituals, pero sobretot els poemes publicats pels 

mateixos socis, que aprofitaren aquest espai per a expressar els seus sentiments en 

forma de vers. La majoria de textos literaris eren en castellá i catalá, tot i que també hi 

havia textos en francés. La llengua catalana, minoritária en relació a les altres dues, fou 

en canvi molt present en el génere literari poétic. Tal volta aquest tipus d'escriptura, de 

taranná més sentimental o d 'épica més íntima , n 'explicaria aquest fet. 

6. De totes les temátiques exposades, la que trobem més fascinant és la migratoria. 

Recordem que la publicació fou escrita per emigrants per a emigrants, pero també per 

als seus amics i familiars. Una xarxa completa de persones que havien vist la seva vida 

afectada per un fet que modificá de dalt a baix les seves trajectories vitals. N o és pas 

gens estrany, doncs, que els interessés, i molt, recordar-ne i t ransmetre 'n aquesta 

historia. Per aquest motiu, podem afirmar que París-Baleares és una font indispensable 

per a conéixer l 'emigració mallorquina a Franca. 
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Tercera etapa 1976-1998 
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7. La publicació París-Baleares fou el termdmetre de la decadéncia de l 'associació a 

partir dels anys 80, j a que la desaparició de localitats i els seus continguts, mostraven 

ben clarament el tipus d ' implicació minvant dins l 'associació. Si a principis d 'aquesta 

etapa es cercaren col-laboradors que poguessin aportar notícies del major nombre de 

localitats illenques, realitzant misce l lán ies locals, en aquesta etapa se 'n prescindi. La 

realitat pareix mostrar que les localitats sense corresponsal propi es deslligá de la 

publicació. I l 'equip redactor prescindi d 'aquestes col-laboracions misce l lániques . 

Motiu pel qual, a la tercera etapa, parlem d 'un replegament de continguts focalitzats 

básicament al municipi d 'Andratx, atés que fou principalment aquesta localitat —i 

Palma—, les que apareixeran a la secció anomenada Crónica de Balears. Pel que fa 

Franca, les localitats anaren disminuint més lentament, desapareixent les al-lusions de 

temática francesa durant mesos a la década dels noranta, en paral-lel a la desaparició de 

socis en el seu territori. Les firmes de prestigi foren substituides per les de socis 

col-laboradors, els quals monopolitzaren — a m b les seves opinions i preferéncies— els 

interessos de la publicació. 

8. La pérdua creixent de socis i la seva fragmentació comportá la desacceleració de 

l 'empenta de la publicació a partir de la década dels anys setanta. Aquest fet assenyala 

la decadéncia que sofri l 'entitat al llarg de la década dels vuitanta, evaporada ja 

qualsevol activitat de l 'associació més enllá de la publicació a la década dels noranta. 

Les seccions de croniques seran les úniques que manifestaran l 'esperit de l 'associació, 

aquest reduit a la seva mínima expressió. 

11.4. Pel que fa a la font en si mateixa 

A banda de l 'associació i la publicació com a dimensions claus de l 'estudi, calia també 

obtenir algunes idees de síntesi pel que fa a la font en si mateixa. Per aixo, enumerem 

seguidament en quatre punts les troballes a les quals hem arribat: 

1. Sense cap mena de dubte, com a font periodística en si mateixa era una publicació 

oberta. Especialistes de renom hi publicaren articles, com també periodistes i 
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col-laboradors d'altres mitjans, sobretot en les seves dues primeres etapes. La majoria 

dels que signaven les cróniques, peró, eren persones sense formació periodística de cap 

mena; en tot cas lletraferits ocasionals, amarats pel gust d'escriure a deshores i l 'afany 

de vehicular-ne les vivencies, els quals acapararen les págines de la publicació en la 

seva darrera etapa. Formalment parlant, la publicació tenia una presentació acurada i 

atractiva per al lector, de factura clássica amb capcalera i presentació a quatre columnes, 

titulars centrals a la portada, editorial a la segona página, actualitat, seccions, 

comunicats, índex i contraportada. Tot plegat amb gran quantitat de fotografies 

al-lusives, fotografies de personatges 

2. La majoria de textos dels socis estaven redactats amb un estil incisiu, narrativament 

ben escrit, peró amb una prosa un pel afectada i estandarditzada, propia d'aquell temps. 

Hi ha una cura important en el llenguatge, amb poques faltes ortográfiques. Recordem 

que a causa de la diglóssia consuetudinária de les Illes, molts dels socis escrivien en una 

llengua que no era la seva, i el producte resultant era una mica edulcorat i postís, també 

perfectament habitual a l 'época en la mateixa premsa local balear. Una caracteristica 

que sempre es va cuidar molt de la publicació fou la part tecnica. La seva presentació 

sempre fou acurada, moderna i llegible. La intenció era realitzar una publicació de 

qualitat, que aviat n ' incorporá la imatge gráfica. A diferéncia d'altres, es tingué cura 

dels detalls; fet que es pot corroborar amb l 'abséncia d'errades de maquetació 

significatives en els seus quaranta-quatre anys. L'ortografia i la gramática, de les quals 

sí observem mancances, també s'intentá tenir cura, considerant-se, en general, que 

presentá un bon nivell en les tres llengües emprades. 

3. L 'única premissa j a citada a l 'hora de redactar fou la no significado política, motiu 

pel qual segurament existí una autocensura previa i una certa revisió de continguts 

abans de la publicació. Per aquest motiu no sofrí entrebancs amb les autoritats 

franquistes. N o cal dir que a Franca aixó mai no hagués estat un problema ates que era 

una democrácia consolidada. 

4. Aquesta tendencia de no significació política es veié, peró, truncada a principis de la 

democrácia espanyola. Els col-laboradors, més que parlar d ' idees politiques stricto 

sensu, si que aportaren la seva visió de com devia ser l 'adveniment de la nova 
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democrácia. Tot i que trobem alguna referéncia a l 'objectiu primerenc de no polititzar ni 

polemitzar dins la publicació, la democrácia obrí la porta a articles més diguem-ne 

ideolögics, on els col-laboradors publicaven les seves opinions sobre temes d'actualitat. 

Sense poder assenyalar una línia editorial definida, tot i així cal remarcar que 

majoritáriament presentaven un enfocament conservador. Aixó s'explica, creiem, pel fet 

que no era tant per la publicació en si, —atés que es nodria sovint de col-laboracions 

diverses—, sinó més aviat per l 'edat i les característiques dels col-laboradors. Es 

tractava habitualment de persones majors, gent que havia viscut la dictadura, acostumats 

des de decennis a callar, consentir i no dir res (malgrat potser alguns no estesin 

d'acord). Tanmateix, per bé o per mal, fou durant aquest període d 'abséncia de llibertats 

que molts havien prosperat, i per aquest motiu el regust d 'alguns articles o opinions 

tenien un baf indefectiblement acomodatici o conservador (i fins i tot caldria de titllar de 

reaccionari en relació al tema de la llengua). 

11. 5. Aprenentatges assolits com a rol d'investigadora 

Com no pot ser d'altra manera, la mateixa tasca d'investigar ha suposat importants 

aprenentatges que confirmen la cita de Ginzburg que encapcala aquest capítol, en el 

sentit que entre el punt de partida i el d 'arribada no només es fa un recorregut o es 

transita un camí —poques vegades lineal, o progressiu—, sinó que també podem 

afirmar que comporta una transformació personal com a individu, en aquest cas j o com 

a investigadora. Ara que j a estem a prop de posar punt final al treball, aquest és el 

sentiment de qui n 'escriu aquestes ratlles. Per aixó, hem cregut interessant suggerir 

alguns aprenentatges personals que han afavorit el desenvolupament de la investigació. 

Són els següents: 

1. El desenvolupament metodológic basat en la microhistöria és una potent eina de 

treball per a esbrinar aspectes histórics que sovint queden ignorats quan es tracta 

d 'elements col-laterals o aparentment anecdótics. Creiem que aquests fets són de vital 

importáncia en l 'estudi realitzat. Mai no hem pretés tractar el fet ínfim com un assumpte 

marginal. El motiu rau en el fet que estic convencuda que es tracta sovint d' histöria 

anönima que ofereix la possibilitat d 'apropar-nos al dia a dia de persones concretes, la 

vida de les quals permet detectar el batec de corrents históriques de més llarg abast. 
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L'estudi des d 'aquesta práctica historiográfica ens ha permés contribuir a completar 

aquesta visió, i val a dir que l 'aprenentatge personal resultant ha estat molt enriquidor. 

El compromís personal amb aquest enfocament va més enllá de les propies preferéncies 

personals: es tracta d 'una convicció i una aposta ferma per un tipus de recerca historica 

que faci del passat quelcom més entenedor, engrescador i accessible a les noves 

generacions. 

2. Hem constatat amb aquest estudi que el fet d'aprofundir a l ' interior de microgrups 

com el cas analitzat permet observar detalls que posen al descobert una tipologia de 

teixit social que de vegades s 'ha menystingut com irrellevant en termes historics. La 

permeabilitat que atorga aquest tipus d'accés ofereix una magnífica oportunitat per 

escurcar les distáncies entre els marcs conceptuals teorics i les petites histories de vida 

que s'hi desvetllen, de manera que tot reescrivint aquí les seves histories s 'ha contribui't 

a perllongar les vides d 'unes persones que, d 'una altra manera, n 'haurien quedat 

oblidades. En aquest sentit l 'aprenentatge és doble: per la sort d 'haver pogut tenir 

l 'oportunitat d 'accedir a aquesta font gairebé inédita, i pel privilegi que m ' h a suposat 

ser-ne portaveu privilegiada de les seves veus. 

3. En un to més personal, estic en condicions d'afirmar també que la propia mirada 

sobre el fet investigat ha canviat substancialment des que es va comencar fins avui. 

Aquest aprenentatge ha estat decisiu atés que ha suposat autoreflexionar sobre 

conductes i histories personals, el desvetllament de les quals ha constitui't en si mateixa 

una descoberta personal intensa. En realitat, s 'ha de reconéixer que són tantes les 

qüestions suscitades, que en el fons hom aprén que aquesta espiral o bucle inacabat de 

preguntes i respostes (que donen lloc a noves preguntes), és el fonament de tota actitud 

de recerca i constitueix el motor de tot historiador. Aixo ha contribuit a renovar el meu 

compromís amb la tasca investigadora, i també a enfortir el propi compromís amb 

l 'empresa de fer més accessible els continguts historics en el treball diari amb els 

alumnes com a professora a Secundária. 
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Val a dir que els plantejaments inicials i les hipótesis han estat superades per altres 

qüestions, aparegudes durant la recerca. Després de mostrar les troballes i els propis 

aprenentatges assolits, també cal fer pales alguns aspectes que la recerca ha posat al 

descobert, i no s 'han pogut abordar. Aixó, en comptes de ser una limitació, creiem que 

és un esperó per tal que d'altres puguin agafar-ne el relleu i prosseguir en l'itinerari 

tracat. Les sintetitzem a continuació amb quatre punts generals: 

1. Som conscients que han quedat abundants aspectes per desvetllar. Aquest fet queda 

més palés després de la realització de la vintena d'entrevistes efectuades, de les quals 

han aparegut innumerables contactes. Arran de la recerca ens hem adonat que la 

publicació és una font básica per a conéixer l 'emigració illenca a Franca, peró no per a 

avaluar l ' impacte dels retorns. Fets com ara l 'emigrant retornat; el seu entorn familiar 

escindit; el corol-lari del fill que passa les vacances a Mallorca peró és francés, el 

francés que decideix instal-lar-se a Mallorca...; históries, itineraris, genealogies, en 

definitiva, que no tenien cabuda en aquest treball, peró que queden pendents d'estudi. 

S'ha recopilat material i contactes suficients que permetrien, en un treball posterior — 

potser des de la Historia oral—, esbrinar amb més aprofundiment la história de 

l 'emigració mallorquina a Franca des de la perspectiva dels retorns, qüestió ara per ara 

gairebé inedita entre els estudis existents. 

2. En el decurs d 'aquesta recerca ens hem adonat que hi ha mancances en estudis 

estadístics i quantitatius d 'emigrants económics i politics illencs a Franca. Existeixen 

les dades estadistiques, peró no era l 'objecte d 'aquest estudi. Com hem plantejat, existi 

una emigració politica, la qual segurament s'integrá en el grup d 'emigrants económics, 

trobant un grup més o menys homogeni d 'emigrants illencs assentats a Franca a la 

decada dels anys cinquanta, amb la particularitat del seu dispersament geográfic. Eren 

emigrants amb un bon coneixement del frances, apres fácilment per les semblances amb 

el catalá; comerciants coneguts en el seu entorn; amb fills educats a l 'escola pública; 

emigrants integrants plenament en el seu entorn, i ámpliament acceptats pels seus vei'ns, 

a diferencia dels nous emigrants arribats. En qualsevol cas, peró, queda pendent aquesta 

línia de recerca pel que fa al vessant més polític dels emigrants illencs a Franca. 

11.6. Nous temes oberts arran de la investigació 
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3. Tot explorant encara més la relació de connivéncia entre alguns membres destacats 

afectes al régim amb la publicació (com ara el cas de Matias Mut Oliver), cercaren 

possibles intencions ocultes per part de les autoritats franquistes a Franca a fi de 

millorar la imatge dels emigrants espanyols en aquell país. La hipótesi — n o 

desvetllada— d 'una associació d 'emigrants integrats, ben valorats en el seu entorn 

social, que pogués afavorir la imatge dels espanyols, no ha estat suficientment 

constatada, per la qual cosa queda en l 'ámbit de la sospita no confirmada per a futures 

recerques en aquesta línia. 

Són tantes, en definitiva, les noves qüestions a encetar (o aprofundir-hi més) arran de la 

investigació, que la seva enumeració aquí no pretén ni fer-hi prop donar-la per conclosa. 

En qualsevol cas, volem acabar aquest capítol —que finalitza els continguts d 'aquest 

treball— amb un pensament de Ginzburg que expressa prou bé aquest ampli horitzó de 

fronts oberts: 

La historia és un relat, escriu-lo 
La historia és un repte, afronta 'l 

La histöria és una aventura, esgota-la 
La histöria és la histöria, defensa-la 

* * * * 



CONCLUSIO 

1. París-Baleares fou una publicació, la qual era l 'órgan de difusió de l 'associació 

Les Cadets de Majorque desde l 'any 1954 i 1998. 

2. La publicació París-Baleares fou l 'eina de comunicació i eix central de la xarxa 

social dels Cadets de Majorque. 

3. Les Cadets de Majorque fou una associació d'emigrants mallorquins, oberta a 

tots els emigrants i descendents illencs residents a Franca l 'any 1953, la qual 

desaparegué poc després de la seva publicació, l 'any 1999. 

4. Els objectius claus de l 'associació foren desenvolupar, mitjancant la publicació, 

el foment abans citat de lligam entre els socis, i la transmissió de les tradicions, 

la cultura, la historia, i la literatura de les Illes a les noves generacions. 

5. Es tractá d 'un grup dispers i heterogeni, que convertí la seva publicació París-

Baleares en el seu lligam simbólic. El seu primer número aparegué el gener de 

1954, editat a Cahors, Franca. L'abril de 1965 l 'edició es traslladá a Palma, fins 

a la seva desaparició, al juny 1998. Pocs mesos després es tancá oficialment 

l 'associació. 

6. La revista aconseguí una bona acollida per part de les autoritats franquistes, que 

fomentaren les associacions de tipus étnic entre els emigrants económics de la 

década dels anys cinquanta en Europa. 

7. La seva distribució a les Illes necessáriament s 'explica pel seu apoliticisme i per 

les bones relacions establertes per persones claus amb el régim franquista. 

8. L'associació dinamitzá la vida social dels emigrants illencs a Franca a la década 

dels seixanta, peró no aconseguí la vinculació dels més joves, iniciant-ne la 

pérdua de socis a principis dels anys setanta. 



508 CONCLUSIONS 

9. En el seu moment de máxim esplendor, aconseguí una expansió territorial 

transcontinental, amb preséncia a Europa -Franca, Espanya, Bélgica, Anglaterra 

i Monaco - , América -Venecuela , E U A i C a n a d á - i África -Algér ia i Marroc 

quan encara eren colonies franceses-. 

10. Els articles i continguts de la publicació evolucionaren al llarg dels seus 

quaranta-quatre anys, des de la divulgació, a les notícies de carácter més local. 

L 'aparició a la publicació d'aspectes com ara l 'ecologisme i la protecció del 

patrimoni a principis de la década dels anys setanta mostraren influéncies 

franceses democrátiques. 

11. La publicació presentá sempre una acurada maquetació, amb una constant 

intenció de millora i modernització en la mateixa. Hi ha sempre una cura 

especial en la seva redacció, cercant un cert nivell en els seus continguts, 

aconseguint firmes de prestigi en el camp universitari en la primera etapa, més 

periodístiques en la segona. I en la tercera, seran col-laboradors propis els que 

elaboraran la gran majoria dels seus continguts, pero sense oblidar-se d 'un 

estándard de qualitat en tots ells. 

12. Publicació trilingüe, en castellá, catalá i francés, llengües habituals dels Cadets. 

L'ús i pervivéncia de la llengua catalana al llarg de tota la publicació es produí 

sempre en minoria enfront de les altres dues llengües d 'ús comú entre els socis, 

el castellá i el francés. 

13. Els articles i l 'ús de la llengua catalana, sobretot al llarg de la primera etapa, és 

un rara avis en la década dels anys cinquanta, moment en el qual hi havia certa 

toleráncia, pero circumscrita a un grup reduit de persones. 

14. Les relacions comercials també tingueren el seu espai tant a la publicació com a 

l 'associació. La primera mitjancant, majoritáriament, per la publicitat. La segona 

per l 'establiment de relacions formals i informals entre els membres de 

l 'associació, objectiu afegit a la mateixa a finals de la década dels cinquanta. 
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15. El turisme i la imatge projectada de les Illes a les seves págines fou un eix 

central en els seus continguts. L 'associació mantingué vincles amb Foment del 

Turisme de Mallorca, convertint-se en una eina de propaganda turística pel 

mercat francés, encara que no podem concretar el seu vertader impacte en el 

mateix. 

16. -La seva incorporació a l 'Associació de Premsa Forana de Mallorca no significá 

que canviés el seu objectiu de ser Organ de difusió de l 'Associació Les Cadets 

de Majorque. S'enfocá en la seva darrera etapa com a premsa local, pero mai no 

es presentá formalment com a tal. 

17. La decadéncia de l 'associació, deficitária economicament des de finals de la 

década dels anys seixanta, féu minvar la seva preséncia a les Illes, deixant-se 

com a representativa tan sols del municipi d 'Andratx a la seva darrera etapa. I la 

seva redacció en mans d 'un grup redui't de socis, la qual cosa limitá els 

continguts en la seva darrera etapa. 

18. L 'edat avancada dels socis i la mort del darrer Delegat Provincial per a Balears 

forcá la seva desaparició, pel fet de no trobar persones disposades a continuar 

amb les tasques d 'edició de la publicació. 

19. Desapareguda la publicació, ánima i lligam de l 'associació, aquesta desaparegué 

inexorablement. Si en un primer moment, la majoria de socis eren residents a 

Franca, aquests havien minvat, igualant-se en nombre als illencs. Encara així, a 

la seva desaparició, mantenia la seva preséncia en Franca i Mallorca. 

20. Recuperada i estudiada en els darrers anys, una série completa de la publicació 

fou donada l 'any 2012 a la UIB, amb el compromís de la seva digitalització i 

posterior difusió. Avui está disponible a la xarxa dins la Biblioteca Digital de les 

Illes Balears de la UIB. 

2 1 . Segons dades aportades pel Servei de Digitalització de la UIB, l 'any 2013 la 

publicació París-Baleares fou descarregada un total de 57.167 vegades, amb 
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2.84% del tráfic, convertint-se en la sisena més consultada, d 'un total de 

cinquanta-sis publicacions disponibles. L ' any 2014, des de l '1 de gener fins el 

17 de juny fou descarregada un total de 33.298, convertida en la cinquena 

col-lecció més visitada, amb un 3,54% de les descarregues. 
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Taula 1: Localitats de Balears aparegudes a la secció Crónica de Mallorca durant el 

primer any de la publicació París-Baleares. 

Any Poble Articles 

1954 Alaró 1 

1954 Algaida 3 

1954 Andratx 9 

1954 Artà 9 

1954 Banyalbufar 2 

1954 Binissalem 3 

1954 Bunyola 1 

1954 Cala Rajada 1 

1954 Calonge 1 

1954 Campos 5 

1954 Capdepera 1 

1954 Ciutadella 1 

1954 Consell 1 

1954 Deià 1 

1954 Eivissa 1 

1954 Esporles 1 

1954 Felanitx 4 

1954 Galilea 1 

1954 Inca 6 

1954 La Pobla d'Uialfàs 4 

1954 Lloseta 1 

1954 Llubí 1 

1954 Llucmajor 6 

1954 Manacor 5 

1954 M a ó 3 

1954 Maria 1 

1954 Menorca 2 

1954 Montuïri 1 

1954 Muro 11 

1954 Palma 11 

1954 Petra 3 

1954 Pollença 4 
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Any Poble Articles 

1954 Porreres 5 

1954 Port d'Andratx 1 

1954 Port de Pollenca 1 

1954 Sant Joan 1 

1954 Sant Llorenc del Cardassar 2 

1954 Santa Margalida 3 

1954 Santanyí 4 

1954 s'Arracó 8 

1954 Selva 1 

1954 Sencelles 4 

1954 Sineu 2 

1954 Sóller 6 

1954 Valldemossa 1 

1954 Vilafranca de Bonany 2 
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Taula 2: Localitats de Franca aparegudes a la secció Crónica de Mallorca durant el 
primer any de la publicació París-Baleares. 

Any Publicació Localitat Articles Departament 

1954 Romans 1 Ain 

1954 Salon 1 Ain 

1954 Hirson 1 Aisne 

1954 Laon 5 Aisne 

1954 Alger 2 Algéria 

1954 Fort de l'eau 1 Algéria 

1954 Manosque 1 Alpes de Haute Provence 

1954 Cannes 1 Alpes Maritimes 

1954 Saint-Girons 1 Ariége 

1954 Troyes 6 Aube 

1954 Angouléme 1 Charente 

1954 La Rochelle 2 Charente-Maritime 

1954 Brest 1 Finistére 

1954 Bordeaux 6 Gironde 

1954 Creon 1 Gironde 

1954 Saint-Gaudens 1 Haute Garonne 

1954 Lannemezan 2 Hautes Pyrenees 

1954 Pierrefite-Nestalas 1 Hautes Pyrenees 

1954 Semeac 1 Hautes Pyrenees 

1954 Tarbes 2 Hautes Pyrenees 

1954 Rennes 1 Ille et Vilaine 

1954 Saint Malo 1 Ille et Vilaine 

1954 Chateauroux 1 Indre 

1954 Tours 1 Indre et Loira 

1954 Nantes 6 Loire Atlantique 

1954 Montereau 3 Loiret 

1954 Rochefor sur Loire 3 Maine et Loira 

1954 Angers 3 Maine-et-Loira 

1954 Chalons-sur-marne 3 Marne 

1954 Epernay 2 Marne 

1954 Reims 11 Marne 

1954 Tangei 1 Marroc 

1954 Nancy 2 Meurthe et Moselle 

1954 Lorient 7 Morbihan 

1954 Dunkerque 1 Nord 

1954 Compiégne 1 Oise 
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1954 París 11 Paris 

1954 Etaples 1 Pas de Calais 

1954 Perpignan 1 Pyrennes-Orientales 

1954 Chambery 2 Savoie 

1954 Charleville 1 Savoie 

1954 Le Havre 1 Seine Maritime 

1954 Rouen 4 Seine Maritime 

1954 Epinal 2 Vosges 
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Taula 3: Empreses anunciants 1954. 

Empresa Total anuncis Localitat 
Agence Générale Henry Collot 5 Seine 
Atlantic Hotel 9 Palma 
B. Llobera 12 París 
Bar Restaurant Palermo 9 Palma 
Bar Wepler 13 París 
Bodega la marina 8 París 
Brasserie Balzar 13 París 
Brasserie de Lorraine 5 Reims 
Brasserie La maléne 12 París 
Brasserie Lipp 12 St Germain 
Brasserie Lorraine 1 St Germain 
Café Casa Mahonés 9 Palma 
Copacabana Hotel 7 Palma 
Forn de Plassa 6 Palma 
Gran Hotel Alcina 7 Palma 
Gran Pensión la Lonja 8 Palma 
Grand Café Restaurant Marseilla 8 Reims 
H. Restaurante el Guia 7 Sóller 
Henry Collot & Cie 7 Clichy 
Hotel Lamartine 3 París 
Hotel Mundial 8 Palma 
Hotel Peninsular 6 Palma 
Hotel Perú 7 Palma 
Hotel Regina 7 Palma 
Hotel Restaurant Repla 10 Palma 
Imprimerie A. Dhiver 1 Cahors 
Imprimerie P.A. Casasnovas 5 París 
José Vicens 9 Choisy-le-Roi 
Maison de commission 6 París 
Marque Palma 13 París 
Micasar Ja 6 Marseille 
Minaco 6 Palma 
Nacional Hotel 8 Palma 
Pensión Menorquina 7 Palma 
Pensión Sol 6 Palma 
Restaurant Las Baleares 9 París 
Restaurante Triton 9 Palma 
Salon Bar Riskal 6 Palma 
Sastrería Nueva York 9 Palma 
Sebastien Sastre 11 París 
Traductions Mme Betouliéres 11 París 

Total empreses 41 
Total anuncis 321 
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Taula 4: Empreses anunciats 1965 

Empresa Total anuncis Localitat 
Comptoir de Change et numismatique 1 París 
Hotel Brismar 1 Port d'Andratx 
Agence de Voyages "Alcover" 19 Le Havre 
Agence de Voyages "Alcover" autocars 6 Le Havre 
Antoine Ferra 16 Etaples 
Antoine Miro fils 9 Chateaurenard de-
Antonio Alemany Serra 1 S'Avracó 
Au Faisan Dore 12 Bourg-en-Bresse 
Aviaco 2 Palma 
Avion Quotidien Perpignan-Palma 3 Palma 
Baby-Taileries (Mulet&Cia) 13 París 
Bar Restaurant Dragonera 1 Palma 
Brasserie Balzar 1 París 
Brasserie de Lorraine 8 Reims 
Ca'n Quet 1 Deia 
Casa Prima 12 S'Arracó 
Coiffures pour Dames 10 París 
Dauner. Confiteria y fàbrica de turrones 2 Perpignan 
Descours&Fils 13 Lyon 
Empire Restaurant 9 Reims 
Haute Couture 13 París 
Hotel Bahia 2 Eivissa 
Hotel Bahia 1 Sant Antoni 
Hotel Cormoran 10 Reims 
Hotel-restaurante Miquel 12 Perpignan 
L. Vicente de oro 2 París 
L'Algérie et la Tunisie 13 París 
L'Espagne a Paris 2 París 
Micasar Ja 11 Marseille 
Miró Solkem 1 Palma 
Miró Solkrem 12 Palma 
Mme Garau Mateu 13 Rennes 
Nacional Hotel 13 Palma 
Pensión Mundial 2 Deia 
Perlas Manacor 13 Manacor 
Restaurant "La grotte" 13 Lyon 
Restaurant Aumage 13 Marseille 
Restaurant Barcelona 11 París 
Rutas escondidas de Mallorca 3 Palma 
Transmediterrànea 13 París 
Voyages B.P. 10 Perpignan 

Total empreses 39 
Total anuncis 323 
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Taula 5: Empreses anunciants 1980 

Empresa Total anuncis Localitat 

Ca'n Palmer-Phillips 6 Andratx 

Baby-Tuleyres (Mulet&Cia) 6 París 

Coiffures Pour Dames 6 París 

Au Faisen Doré 6 Grenoville 

Brasseire de Lorraine 6 Reims 

Hotel-Restaurent Du Point Neuf 6 Agen 

Bar Isleno 6 Palma 

Café Nuevo 6 Sóller 

Muebles Casado 6 Andratx 

Le Tourisme Frances 6 Le Havre 

Confiteria Dauner 6 Perpignan 

Expedition Georges Coll llegums 6 Cavaillon 

Restaurant de l'etoile 6 Marseilla 

Companyia Transmediterrania 6 Palma 

Es Canyís Restaurant 6 Sóller 

Imprenta Troncoso 6 Palma 

16 

Total anuncis 96 

Taula 6: Empreses anunciants 1997 

Empresa Total anuncis Localitat 

Sa Nostra 6 Palma 

Bar es Molí 6 Sant Elm 

Garden Art 6 S'Arracó 

Music Bar 6 Andratx 

Contrucciones Miguel Alemany 6 Andratx 

Concesionario Suzuki-Renault 6 Andratx 

Germandat Donants de Sang 6 Andratx 

Empresa Pompas Funebres 6 Andratx 

Òptica Jena 6 Palma 

Seguros Bilbao 6 Andratx 

Psicólogo Juan Miguel Roca 6 Palma 

Ferreteria Can Mateu 6 Andratx 

Consell de Mallorca 12 Palma 

Can Palmer 6 Andratx 

Mi Casar 6 Marsella 

Pescados Paquita 6 Andratx 

Auberge de l'Eclause 6 Nevers 

Total empreses 17 

Total anuncis 108 
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Taula 7: Relació de localitats aparegudes a la secció Crónica de Mallorca i Crónica de 
Menorca als anys 1954 i 1957. 

1954 1957 

Alaró Alaró 

Algaida Alcudia 

Andratx Algaida 

Artà Andratx 

Banyalbufar Artà 

Binissalem Banyalbufar 

Calonge Binissalem 

Campos Caimari 

Ciutadella Cala Rajada 

Felanitx Calvià 

Inca Campanet 

La Pobla d'Uialfàs Campos 

Llucmajor Capdepera 

Manacor Ciutadella 

Maó Consell 

Menorca Costitx 

Muro Deià 

Palma Eivissa 

Petra el Molinar 

Pollença Felanitx 

Porreres Formentor 

Sant Llorenç del Cardassar Inca 

Santa Margalida La Pobla d'Uialfàs 

Santanyí l'Arenal 

s'Arracó Les Salines 

Selva Llucmajor 

Sencelles Manacor 

Sineu Maó 

Sóller Maria 

Vilafranca de Bonany Marratxi 

Muro 

Palma 

Peguera 

Pollença 

Porreres 

Port d'Andratx 

Port de Pollença 

Puigpunyent 

Sant Elm 

Sant Joan 

Sant Llorenç del Cardassar 

Santa Eugènia 

Santa Margalida 

Santanyí 

s'Arracó 

Selva 
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Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Valldemossa 
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Taula 8: Distribució dels membres per Departaments Francesos 

Departament Membres 
Ain 1 

aisne 5 

Allier 3 

Alpes de Haute Provence 4 

Ardennes 3 

Ariège 64 

Aube 6 

Aveyron 1 

Bas-Rhin 1 

Bouches-du-Rhòne 36 

Calvados 3 

Charente 3 

Charente-Maritime 4 

Cher 18 

Còte-d'Or 6 

Còtes-d'Armor 2 

Creuse 2 

Deux-Sèvres 3 

Dordogne 0 

Doubs 12 

Dròme 1 

Eure 1 

Eure-et-Loir 1 

Finistère 22 

Gard 35 

Gironde 27 

Haute-Garonne 4 

Haute-Loire 0 

Haute-Marne 0 

Haute-Savoie 2 

Hautes-Pyrénées 2 

Haute-Vienne 9 

Haut-Rhin 7 

Hauts-de-Seine 41 

Hérault 5 

ille-et-vilaine 1 

Indre 6 

Indre-et-Loire 1 

Isère 5 

Le Havre 1 
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loire 2 

Loire-Atlantique 12 

Loiret 21 

Loir-et-Cher 1 

Lot-et-Garonne 5 

Maine-et-Loire 4 

Marne 8 

Marroc 2 

Meurthe-et-Moselle 5 

Meuse 1 

Morbihan 4 

Moselle 8 

Nord 4 

Oise 2 

Pas de Calais 9 

Puy de Dome 8 

Pyrénées Orientales 8 

Rhone 12 

Saone-et-Loire 5 

Savoie 4 

Seine-et-Marne 1 

Seine-Saint-Denis 3 

Somme 1 

Territoire de Belfort 14 

Var 4 

Vaucluse 5 

Vendée 1 

Vienne 1 

Vosges 4 

Yveline 4 
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Gráfic 9: Mapa de distribució dels membres per departaments francesos 
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Taula 10: Llistatdels Benefactors per departaments 1965-1975 

Departament Benefactors 

Ain 2 

aisne 12 

Allier 1 

Alpes de Haute Provence 4 

Ariége 22 

Aube 2 

Aveyron 2 

Bouches-du-Rhöne 18 

Calvados 7 

Charente 2 

Cötes-d'Armor 3 

Dordogne 2 

Doubs 5 

Eure 1 

Finistére 9 

Gard 20 

Gironde 5 

Haute-Garonne 2 

Haute-Loire 2 

Haute-Marne 2 

Haute-Savoie 1 

Haute-Vienne 4 

Haut-Rhin 1 

Hauts-de-Seine 9 

Hérault 2 

Ille-et-Vilaine 1 

Indre 2 

Isére 4 

loire 1 

Loire-Atlantique 3 

Loiret 10 

lot 1 

Maine-et-Loire 1 

Manche 4 

Marne 9 

Morbihan 10 

Moselle 5 

Nord 4 

Oise 3 

Pas de Calais 2 

Pyrénées Atlantiques 1 

Rhöne 9 

Saöne-et-Loire 1 
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Sarthe 1 
Savoie 1 

Seine-Maritime 19 

Seine-Saint-Denis 2 

Somme 2 

Territoire de Belfort 4 

Var 2 

Vaucluse 3 

Vienne 2 

Vosges 1 

Yveline 1 

Gráfic 11: Mapa distribució benefactors 1965-1975 
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Taula 12: Distribució per regions dels membres 1955-1965 

Regió Membres 

Alsace 8 

aquitaine 32 

Auboncourt-Vauzelles 1 

Auvergne 1 1 

Basse-Normandie 3 

Bourgogne 1 1 

Bretagne 28 

Centre 49 

Champagne-Ardenne 16 

Franche-Comté 27 

Haute-Normandie 19 

Tle-de-France 48 

Languedoc-Roussillon 48 

Limousin 1 1 

Lorraine 18 

Midi-Pyrénées 7 1 

Nord-Pas-de-Calais 13 

Pays de la Loire 1 7 

Picardie 8 

Poitou-Charentes 1 1 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 35 

Rhöne-Alpes 26 
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Gráfic 13: Distribució per regions dels membres 1955-1965 
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Taula 14: Distribució per regions dels benefactors 1965-1975 

Regió Benefactors 
Alsace 1 

aquitaine 8 

Auvergne 3 

Basse-Normandie 1 1 

Bourgogne 1 

Bretagne 23 

centre 1 2 

Champagne-Ardenne 13 

Franche-Comté 9 

Haute-Normandie 20 

íle-de-France 1 2 

Languedoc-Roussillon 30 

Limousin 4 

Lorraine 6 

Midi-Pyrénées 27 

Nord-Pas-de-Calais 6 

Pays de la Loire 5 

Picardie 1 7 

Poitou-Charentes 4 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 1 1 

Rhöne-Alpes 18 
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Gráfic 16: Distribució per paisos membres 1955-1965 
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ANNEXOS 

íúmeros i mides de la publicació París-Baleares 
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DEPOSIT LEGAL 
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24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 

TARAT 

TARAT 
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200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 

ABRIL 
MAIG 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
NOVEMBRE 
DESEMBRE 
GENER 
FEBRER 
MARC 
ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
GENER 
FEBRER 
ABRIL 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
FEBRER 
ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
FEBRER 
MARC 
MAIG 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
GENER 
MARC 
ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
GENER 
MARC 

AGOST 

MAIG 

AGOST 

NOVEMBRE 

MARS 

JUNY 
AGOST 

DESEMBRE 

MARS 

MAIG 

AGOST 

DESEMBRE 

ABRIL 

AGOST 

NOVEMBRE 

FEBRER 

MAIG 

AGOST 

NOVEMBRE 

FEBRER 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 

24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
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252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
GENER 
MARC 
ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
GENER 
MARC 
ABRIL 
JUNY 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 

MAIG 

AGOST 

NOVEMBRE 

FEBRER 

MAIG 

AGOST 

NOVEMBRE 

FEBRER 

MAIG 

AGOST 

OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
ABRIL 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
ABRIL 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

8 
8 
8 

12 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
24,5X33,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 

ESPECIAL 
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303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 

GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 
SETEMBRE 
NOVEMBRE 
GENER 
MARC 
MAIG 
JULIOL 

FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 
OCTUBRE 
DESEMBRE 
FEBRER 
MAYO 
JUNY 
AGOST 

1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1994 
1994 
1994 
1994 

22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
22X31,5 
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355 SETEMBRE OCTUBRE 1994 8 22X31,5 
356 NOVEMBRE DESEMBRE 1994 8 22X31,5 
357 GENER FEBRER 1995 8 22X31,5 
358 MARC ABRIL 1995 8 22X31,5 
359 MAIG JUNY 1995 8 22X31,5 
360 JULIOL AGOST 1995 8 22X31,5 
361 SETEMBRE OCTUBRE 1995 8 22X31,5 
362 NOVEMBRE DESEMBRE 1995 8 22X31,5 
363 
364 MARC ABRIL 1996 8 22X31,5 
365 MAIG JUNY 1996 8 22X31,5 
366 JULIOL AGOST 1996 8 22X31,5 
367 SETEMBRE OCTUBRE 1996 8 22X31,5 
368 NOVEMBRE DESEMBRE 1996 8 22X31,5 
369 GENER FEBRER 1997 8 22X31,5 
370 MARC ABRIL 1997 8 22X31,5 
371 MAIG JUNY 1997 8 22X31,5 
372 JULIOL AGOST 1997 8 22X31,5 
373 SETEMBRE OCTUBRE 1997 8 22X31,5 
374 NOVEMBRE DESEMBRE 1997 10 22X31,5 
375 GENER FEBRER 1998 8 22X31,5 
376 MARC ABRIL 1998 8 22X31,5 
377 MAIG JUNY 1998 8 22X31,5 
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Taula 18: Relació dels membres dels Cadets entre els anys 1955-1968 

número nom localidat Departament Regió Pais 

1 35 Antoine Timoner Agen Lot-et-Garonne aquitaine Franca 

2 35 Gabriel Vich Agen Lot-et-Garonne aquitaine Franca 

3 35 Raymond Porcel Agen Lot-et-Garonne aquitaine Franca 

4 23 M. Bover Airvault Deux-Sevres Poitou-Charentes Franca 

5 52 Antonio Roig Piza Alaro Illes Balears Illes Balears Espanya 

6 57 MM. Samuel Vilaire Alcudia Illes Balears Illes Balears Espanya 

7 52 Antonio Fernandez Ales Gard Languedoc-Roussillon Franca 

8 35 Bernardo Llompart Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

9 35 Gabriel Gomila Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

10 35 Gillermo Ballester Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

1 1 35 Guillermo Amengual Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

1 2 35 Guillermo Vanrell Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

13 35 Juan Pou Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

14 35 Juan Ramis Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

15 35 MelcFiior Ribas Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

16 35 MM. Antonio Oliver Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

1 7 35 Rafael Jaume Algaida Illes Balears Illes Balears Espanya 

18 20 Antoine Puigserver Alger Algérie Algérie Algérie 

19 20 Francois Vidal Alger Algérie Algérie Algérie 

20 20 Joseph Ferrer Alger Algérie Algérie Algérie 

2 1 20 MM. Jean Bannassar Alger Algérie Algérie Algérie 

22 23 Pedro Orfila Alger Algérie Algérie Algérie 
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23 45 Guillermo Alemany Alger Algérie Algérie Algérie 

24 45 MM. Jorge Coll Borras Alger Algérie Algérie Algérie 

25 52 Magdalena Bonnin Serra Alicante Valéncia Valencia Espanya 

26 23 MM. Guillermo Ferra Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

27 35 Francisco Creixell Alemany Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

28 45 Baltazar Porcel Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

29 45 Guillermo Porcel Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

30 65 Gabriel Tomas Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

3 1 65 Margarita de Bonnin Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

32 52 Julián Ginard Andratx Illes Balears Illes Balears Espanya 

33 20 MM. Jean Alemany Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Franga 

34 45 Juan Mulet Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Franga 

35 65 Pablo Coll Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Franga 

36 20 Ramon Alemany Angouléme Charente Poitou-Charentes Franga 

37 52 Guillermo Vich Angouléme Charente Poitou-Charentes Franga 

38 65 M. Covas Angouléme Charente Poitou-Charentes Franga 

39 65 Gabriel Pons Argueil Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 

40 24 MM. Damián Canals Armentiéres Nord Nord-Pas-de-Calais Franga 

4 1 24 Pierre Gual Arras Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais Franga 

42 23 Jacques Llaneras Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

43 45 Jean Vidal Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

44 45 Michel Bauza Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

45 57 Barthélémy Pons Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

46 57 Laurent Pons Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

47 65 Jean Moranta Audincourt Doubs Franche-Comté Franga 

48 20 Martin Mayol Autun Saöne-et-Loire Bourgogne Franga 

49 52 Jacques Rosselló Autun Saöne-et-Loire Bourgogne Franga 
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50 20 Robert Colom 

5 1 23 Antoine Coll 

52 23 M. Castaner Bernat 

53 23 Antonio Gil Cladera 

54 23 Jacques Capo 

55 45 Mateo Palmer 

56 52 José Bonnin 

57 57 Doctor Juan Antich 

58 57 Guillermo Porcel 

59 65 Guillermo Perpinia 

60 23 Antoine Timoner 

61 45 Mme Vve Martin Cifre 

62 23 Morell 

63 20 Raphael Barceló 

64 24 Antoine Colom 

65 35 Mlle Bernadette Segui 

66 35 Raymond Frontera 

67 45 Jacques Ségui 

68 45 Miguel Perelló 

69 45 Pierre Coll 

70 52 Henri Vicens 

7 1 57 Jean Ferragut 

72 65 Barthélémy Oliver 

73 65 Gaby Esteva 

74 65 Jacques Ignacio 

75 65 Joseph Oliver 

76 65 MM. Sébastien Puig 

Avignon 

Avignon 

Avirey-Lingey 

Bab el Oued 

Bab el Oued 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

Barcelona 

Bayeux 

Beaurepaire 

Beauvais 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Belfort 

Vaucluse Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 
Vaucluse Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Aube Champagne-Ardenne Franga 

Algérie Algérie Algérie 

Algérie Algérie Algérie 

Catalunya Catalunya Espanya 

Catalunya Catalunya Espanya 

Catalunya Catalunya Espanya 

Catalunya Catalunya Espanya 

Catalunya Catalunya Espanya 

Calvados Basse-Normandie Franga 

Quebec Canada Canada 

Oise Picardie Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 

Territoire de Belfort Franche-Comté Franga 
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77 23 J. Reynes Bernat Besangon Doubs Franche-Comté Franga 

78 52 Antoine Pujol Besangon Doubs Franche-Comté Franga 

79 23 M. Pons Forteza Béthune Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais Franga 

80 20 Antoine Vicens Beziers Hérault Languedoc-Roussillon Franga 

81 23 M. Mayol Billy-Montigny Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais Franga 

82 52 Antonio Valles Binisalem Illes Balears Illes Balears Espanya 

83 52 Juan Miguel Pons Binisalem Illes Balears Illes Balears Espanya 

84 52 Juan Vidal Amengual Binisalem Illes Balears Illes Balears Espanya 

85 24 Matias Pujol Blainville Quebec Canada Canada 

86 24 Mlles Riallin Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis Tle-de-France Franga 

87 24 MM. Jounen Bois-Colombes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

88 20 André Obrador Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

89 20 Antonio Coll Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

90 20 Antonio Puig Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

91 20 J. Server Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

92 20 Jorje Esteva Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

93 20 Joseph Trias Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

94 20 Juan Colom Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

95 20 MM. Frangois Gamundi Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

96 20 Pedro Esteva Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

97 20 Pierre Oliver Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

98 20 Vicens et Bernat Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

99 23 Antonio Miguel Sancho Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

100 23 Frangois Ferrer Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

1 0 1 23 Lorenzo Mulet Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

102 23 Miguel Martorell Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

103 23 Mme Marguerite Croisy Bordeaux Gironde aquitaine Franga 
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104 35 Jacques Guignard Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

105 52 Jaime Jaume Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

106 57 Juan Valent Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

107 57 Julián Sureda Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

108 57 Mme Vve Pierre Oliver Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

109 65 André Gelabert Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

1 1 0 65 Bartolomé Ripoll Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

1 1 1 65 Michel Homar Bordeaux Gironde aquitaine Franga 

1 1 2 20 MM. Michel Jaume Bourg-en-Bresse Ain Rhöne-Alpes Franga 

1 1 3 35 C. Bover Bourges Cher Centre Franga 

1 1 4 52 Bartolomé Arbona Bourges Cher Centre Franga 

1 1 5 52 Antonia Coll Solom Bourges Cher Centre Franga 

1 1 6 52 Antonio Morell Bauza Bourges Cher Centre Franga 

1 1 7 52 Cristóbal Arbona Bourges Cher Centre Franga 

1 1 8 52 Damián Colom Bourges Cher Centre Franga 

1 1 9 52 Juan Alberti Estades Bourges Cher Centre Franga 

120 52 Juan Bover Bourges Cher Centre Franga 

1 2 1 52 Pedro Ballester Bourges Cher Centre Franga 

122 57 Jaime Colom Bourges Cher Centre Franga 

123 65 Frangois Arbona Bourges Cher Centre Franga 

124 45 Pedro Alemany Brest Finistére Bretagne Franga 

125 57 Antonio Mari Brest Finistére Bretagne Franga 

126 57 Antonio Munar Brest Finistére Bretagne Franga 

127 57 Pedro Esteva Brest Finistére Bretagne Franga 

128 57 Pedro Tugores Brest Finistére Bretagne Franga 

129 57 Ramon Company Brest Finistére Bretagne Franga 

130 65 Antonio Mari Brest Finistére Bretagne Franga 
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1 3 1 65 Jenaro Riguero Brest Finistére Bretagne Franca 

132 65 Ramon Villa Brest Finistere Bretagne Franca 

133 57 Antoine Pericas Bruxelles Bélgica Bélgica Bélgica 

134 57 Matéo Adrover Bruxelles Belgica Bélgica Bélgica 

135 57 Ramon Adrover Bruxelles Bélgica Bélgica Bélgica 

136 57 Andrés Cabot Buñola Illes Balears Illes Balears Espanya 

137 52 Cristóbal Mairata Pons Caimari Illes Balears Illes Balears Espanya 

138 52 Gabriel Flaquer cala rajada Illes Balears Illes Balears Espanya 

139 52 Vicente Nadal Bosch cala rajada Illes Balears Illes Balears Espanya 

140 23 Mme Vve Llabres Calais Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais Franca 

1 4 1 65 Antonio ordinas Campanet Illes Balears Illes Balears Espanya 

142 65 Damien Marc Campanet Illes Balears Illes Balears Espanya 

143 65 Guillermo Femenia Campanet Illes Balears Illes Balears Espanya 

144 65 José Reines Reus Campanet Illes Balears Illes Balears Espanya 

145 65 Pedro Marc Campanet Illes Balears Illes Balears Espanya 

146 57 Juan Amer Liado Campos del Puerto Illes Balears Illes Balears Espanya 

147 52 Residencia Japimer C'An Pastilla Illes Balears Illes Balears Espanya 

148 52 Pedro Vaquer Obrador capdepera Illes Balears Illes Balears Espanya 

149 20 Jean Planas Carqueiranne Var Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

150 23 Jacques Oliver Cassis Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

1 5 1 20 Mme Desfayes Castres aisne picardie Franca 

152 23 Jean Morey Esteva Castres aisne picardie Franca 

153 23 Crespi Cavaillon Vaucluse Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

154 23 M. Oliver Cavaillon Vaucluse Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

155 23 P. Trias Cerbére Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franca 

156 57 Honorio Pons Chailly-en-Biere Seine-et-Marne Haute-Normandie Franca 

157 23 M. et Mme Guillaume Sastre Chálons-sur-Marne Marne Champagne-Ardenne Franca 
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158 23 M. et Mme Vicens Chälons-sur-Marne Marne Champagne-Ardenne Franga 

159 23 Mme Balle Chälons-sur-Marne Marne Champagne-Ardenne Franga 

160 35 MM. Bernard Castaner Chambéry Savoie Rhöne-Alpes Franga 

1 6 1 57 Tony Cruz Chambéry Savoie Rhöne-Alpes Franga 

162 65 Gaspar Palmer Chantenay Loire-Atlantique Pays de la Loire Franga 

163 23 Mathias Noguera Charleville Marne Champagne-Ardenne Franga 

164 65 Guy Crespi Chäteaurenard Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

165 65 Sébastien Oliver Chäteaurenard Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

166 24 Mlle Mariette Frontera Chäteauroux Indre Centre Franga 

167 57 Amable Martinez Chäteauroux Indre Centre Franga 

168 57 Juan Colom Chäteauroux Indre Centre Franga 

169 52 Gabriel Alemany Chateau-Thébaud Loire-Atlantique Pays de la Loire Franga 

170 23 Coll Chatellerault Vienne Poitou-Charentes Franga 

1 7 1 35 Martin Léon Allés Ciudadela Illes Balears Illes Balears Espanya 

172 23 Clément Homar Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

173 23 MM. Coll Pére et Fils Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

174 24 MM. Salvador Llinäs Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

175 57 Antoine Pujol Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

176 57 Gabriel Calafell Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

177 57 MM. Antonio Colom Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

178 65 Antoine Enseffat Clermont-Ferrand Puy de Döme Auvergne Franga 

179 20 Michel Planas Clermont-l'Hérault Hérault Languedoc-Roussillon Franga 

180 24 Lucien Deroy Compiégne Oise Picardie Franga 

1 8 1 65 Rafael Ensenat Grau Deauville Calvados Basse-Normandie Franga 

182 57 B. Bernat Decazeville Aveyron Midi-Pyrénées Franga 

183 65 Raymond Thirion Dieuze Moselle Lorraine Franga 

184 23 Suau Dijon Cöte-d'Or Bourgogne Franga 



ANNEXOS 573 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

1 9 1 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

2 1 1 

45 G. Estarellas 

45 Julien Bibiloni 

45 MM. Gabriel Mulet 

45 Mme Garcias 

52 Julien Bibiloni 

45 Oliver et Fils 

20 Bernardo Alemany 

35 M. Mas 

23 Rafael Mera 

57 Bartolomé Amengual 

57 Santiago Pérez 

20 Mateo Solivellas 

20 Laurent Ferrel-

35 Louis Massanet 

52 Lucas Coll 

52 Mme Rosa Colomar 

20 Antonio Ferra 

20 José Ferra 

65 Jacky Ferragut 

35 Ramon Alemany 

65 Juan Pou Jaume 

65 Bartolomé Bernat 

35 Luc Gourdon 

24 Mme Vve Palmer 

20 Alain Tuduri 

20 Antoine Bagur 

20 Frangois Oliver 

Dijon 

Dijon 

Dijon 

Dijon 

Dijon 

Dinard 

Dohis 

Dombasle 

Dunkerque 

El Arenal 

El Arenal 

Epernay 

Epinal 

Epinal 

Epinal 

Epinal 

Etaples 

Etaples 

Etel 

Felanitx 

Felanitx 

Fondettes 

Fontaine 

Forcalquier 

Fort-de-l'Eau 

Fort-de-l'Eau 

Fort-de-l'Eau 

Cöte-d'Or 

Cöte-d'Or 

Cöte-d'Or 

Cöte-d'Or 

Cöte-d'Or 

Ille-et-Vilaine 

aisne 

Algérie 

Nord 

Illes Balears 

Illes Balears 

Marne 

Vosges 

Vosges 

Vosges 

Vosges 

Pas de Calais 

Pas de Calais 

Morbihan 

Illes Balears 

Illes Balears 

Indre-et-Loire 

Isére 

Alpes de Haute Provence 

Algérie 

Algérie 

Algérie 

Bourgogne Franga 

Bourgogne Franga 

Bourgogne Franga 

Bourgogne Franga 

Bourgogne Franga 

Centre Franga 

picardie Franga 

Algérie Algérie 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Champagne-Ardenne Franga 

lorraine Franga 

lorraine Franga 

lorraine Franga 

lorraine Franga 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Bretagne Franga 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Centre Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Algérie Algérie 

Algérie Algérie 

Algérie Algérie 



574 ANNEXOS 

2 1 2 20 Gabriel Pons 

213 65 Jean Simo 

214 65 Yves Muray Crespi 

215 23 Jean Florit 

216 23 J. Mayol 

2 1 7 35 Jacques Pons 

218 45 Bernard Cuvas 

219 20 JOSEPH Bernat 

220 45 Bonnin Lasalle 

2 2 1 52 Antoine Aguiló 

222 24 Bartolomé Pons 

223 52 Antoine Ferrer 

224 20 Mathias Palmer 

225 52 Hotel « Ses Sevines » 

226 52 Hotel Moray 

227 52 Hotel San Antonio 

228 52 José Boned 

229 52 Pension «Esmeralda» 

230 52 Rafael Llobet 

2 3 1 52 Residencia « Catalina » 

232 52 Hotel « Bahía » 

233 65 Miguel Martinez 

234 23 Mme Pical Mayol 

235 65 M. Alberti 

236 23 M. Gabriel Llobera 

237 57 Guillaume Pujol 

238 35 Camille Leparoux 

Fort-de-l'Eau Algérie Algérie Algérie 
Fort-de-l'Eau Algérie Algérie Algérie 

Fort-de-l'Eau Algérie Algérie Algérie 

Frévent Pas de Calais Nord-Pas-de-Calais Franga 

Gennevilliers Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

Gennevilliers Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

Grenoble Isére Rhöne-Alpes Franga 

Guebwiller Haut-Rhin Alsace Franga 

Gueret Creuse Limousin Franga 

Gueret Creuse Limousin Franga 

Hérimoncourt Doubs Franche-Comté Franga 

Hérimoncourt Doubs Franche-Comté Franga 

Hirson aisne picardie Franga 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Ibiza Illes Balears Illes Balears Espanya 

Inca Illes Balears Illes Balears Espanya 

Issoire Puy de Dome Auvergne Franga 

Izeaux Isére Rhöne-Alpes Franga 

Izeaux Isére Rhöne-Alpes Franga 

La Baule-les-Pins Loire-Atlantique Pays de la Loire Franga 

La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique Pays de la Loire Franga 
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239 20 Gabriel Esteva La Martinerie Gironde aquitaine Franca 

240 52 Raphael Fernandez La Mulatiére Rhöne Rhöne-Alpes Franca 

241 20 Mathias Alemany La Rochelle Charente-Maritime Poitou-Charentes Franca 

242 57 Juan Carbonell Landernau Finistére Bretagne Franca 

243 20 Mathias Palr~sr Lannemezan Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées Franca 

244 23 M. Valcaneras Lanxargues Hérault Languedoc-Roussillon Franca 

245 20 Bartolomé Palmer Laval Isére Rhöne-Alpes Franca 

246 65 Paul Busquets Le Blanc Indre Centre Franca 

247 20 Jean Morell Le Bouscat Gironde aquitaine Franca 

248 20 Madeleine Morell Le Bouscat Gironde aquitaine Franca 

249 35 M. Paul Frontera Le Creusot Saöne-et-Loire Bourgogne Franca 

250 52 Jean Bujosa Le Creusot Saöne-et-Loire Bourgogne Franca 

2 5 1 24 Mme Francoise Crutel Le Grand-Quévilly Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

252 35 Antoine Flexas Le Grand-Quévilly Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

253 20 Barthélémy Coll Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

254 23 Armaldo Martin Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

255 23 Christophe Mir Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

256 23 Mateo Valles Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

257 23 Sébastien Alcover Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

258 23 Sébastien Martin Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

259 57 Antoine Mir Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

260 65 Ramon Saura Le Havre Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

261 45 Mlle Martorell Le Pecq Yveline íle-de-France Franca 

262 20 Michel Bauza Le Puy Doubs Franche-Comté Franca 

263 35 Mme Esteva Les Martigues Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

264 65 Bonaventure Fuster Les Sables-d'Olonne Vendée Pays de la Loire Franca 

265 57 Juan Llabrés Lesneven Finistére Bretagne Franca 



576 A N N E X O S 

266 23 Amédée Noguera Lille Nord Nord-Pas-de-Calais Franga 

267 35 José Coll Alcover Lille Nord Nord-Pas-de-Calais Franga 

268 20 Raphael Porcel Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

269 45 Antoine Nicolau Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

270 45 Castagner Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

2 7 1 45 M. Estarellas Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

272 45 Mme Bouchemousse Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

273 45 Mme Cuart Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

274 45 Trias fils Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

275 45 Trias Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

276 52 G. Estarellas Limoges Haute-Vienne Limousin Franga 

277 52 José Fontiroig Real Lloret de Vista Alegre Illes Balears Illes Balears Espanya 

278 57 Miguel Mateu Lloseta Illes Balears Illes Balears Espanya 

279 35 Damián Garcías Lluchmayor Illes Balears Illes Balears Espanya 

280 35 Damián Puigserver Lluchmayor Illes Balears Illes Balears Espanya 

281 52 Señorita Magdalena Sastre Lluchmayor Illes Balears Illes Balears Espanya 

282 65 Rafael Fullana Lluchmayor Illes Balears Illes Balears Espanya 

283 23 M. Bartolomé Font Lluchmayor Illes Balears Illes Balears Espanya 

284 35 Martin Miro Longwy- Bas Meurthe-et-Moselle Lorraine Franga 

285 20 Mme Marie Caimari Lorient Morbihan Bretagne Franga 

286 24 Mme Francisca Mayol Lorient Morbihan Bretagne Franga 

287 57 Mme W e Marguerite Alemany Lorient Morbihan Bretagne Franga 

288 23 E. Santa Maria Lunel Hérault Languedoc-Roussillon Franga 

289 23 Martin Cardell Lunel Hérault Languedoc-Roussillon Franga 

290 35 Francisco Miro Luneville Meurthe-et-Moselle Lorraine Franga 

291 24 Juan Simó Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

292 24 MM. Pedro Ros Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 
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293 35 Antoine Marroig Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

294 35 Gabriel Jover Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

295 35 MM. Gabriel Vives Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

296 45 Raphael Fernandez Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

297 52 Antoine Vidal Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

298 57 Laurent Lopez Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

299 57 Pierre Pujol Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

300 65 Jean Garau Lyon Rhöne Rhöne-Alpes Franga 

301 65 Damien Pons Mallemort Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

302 23 M. Jaime Pujol Manosque Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

303 20 Alfred Rotger Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

304 20 Barthélémy Coll Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

305 20 Juan Arbona Bauza Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

306 20 M. Ballester Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

307 20 M. Colom Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

308 20 M. Pons Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

309 20 M. Roig Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

310 20 M. Sastre Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

3 1 1 20 M. Terrassa Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

3 1 2 20 Mateo Ferragut Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

313 20 Michel Arbona Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

314 20 Michel Ferragut Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

315 20 Pedro Bauza Rullan Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

316 20 Pons et Arbona Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

317 20 V. Colom Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

318 20 Vidal Fils Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

319 35 Antonio Riera Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 
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320 35 J. Pol Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

3 2 1 35 MM. Matéo Segui Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

322 45 André Paris Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

323 45 Jean Arbona Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

324 45 Laurent Vert Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

325 52 Gaspar Moya Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

326 52 José Arbona Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

327 52 Théodore Balaguer Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

328 52 Vives Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

329 65 Antoine Canellas Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

330 65 Jacques Pons Marseille Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

3 3 1 20 Joseph Castaner Mesnil-sous-les-Cötes Meuse Lorraine Franca 

332 23 MM. Mayol y Coll Metz Moselle Lorraine Franca 

333 35 Mme Guasp Mitry-le-Neuf Deux-Sévres Poitou-Charentes Franca 

334 35 Antoine Alberti Montbéliard Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

335 23 Antonio Balaguer Montbéliard Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

336 23 Mora Mont-de-Marsan Saöne-et-Loire Bourgogne Franca 

337 23 Laurent Mascaró Montereau Loiret centre Franca 

338 24 Gabriel Bonnin Montlucon Loiret centre Franca 

339 35 Antonio Mayol Montlucon Loiret centre Franca 

340 35 Jean Alberty Montlucon Loiret centre Franca 

341 45 Antoine Miro Montlucon Loiret centre Franca 

342 45 Barthélémy Trias Montlucon Loiret centre Franca 

343 45 GtÉIlácrme Sastre Montlucon Loiret centre Franca 

344 45 M. et Mme Dubizet Montlucon Loiret centre Franca 

345 45 Michel Fernandez Montlucon Loiret centre Franca 

346 45 Michel Fuster Montlucon Loiret centre Franca 



ANNEXOS 579 

347 52 Luis Guasch Montlugon Loiret centre Franga 

348 52 Michel Rosselló Montlugon Loiret centre Franga 

349 57 Barthé- lémy Vives Montlugon Loiret centre Franga 

350 57 Jacques Lebourg Montlugon Loiret centre Franga 

3 5 1 57 Jean A. Ducrocq-Trias Montlugon Loiret centre Franga 

352 65 Jean-Michel Fuster Montlugon Loiret centre Franga 

353 65 Miguel Mardon Montlugon Loiret centre Franga 

354 20 Jean Llinäs Montpellier Allier Auvergne Franga 

355 57 MM. A. Pujol Montreuil Eure-et-Loir centre Franga 

356 45 MM. Antonio Alemany Morgat Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

357 65 Bernard Alberti Moulins Allier Auvergne Franga 

358 65 Jean Mayol Moulins Allier Auvergne Franga 

359 65 Jean Forteza Moutiers Savoie Rhöne-Alpes Franga 

360 20 Ballast Oliver Mulhouse Moselle Lorraine Franga 

361 23 J. Coll Mulhouse Moselle Lorraine Franga 

362 45 Jean Roig Mulhouse Moselle Lorraine Franga 

363 65 Michel Negre Mulhouse Moselle Lorraine Franga 

364 20 MM. Mathieu Colom Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

365 23 Antoine Marroig Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

366 23 Frangois Puig Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

367 23 Pierre Arbona Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

368 35 Gabriel Torres Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

369 45 Benito Roca Nancy Haut-Rhin Alsace Franga 

370 24 Van Pelt Nanterre Meurthe-et-Moselle Lorraine Franga 

3 7 1 20 Anita Alemany Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

372 20 Manuel Cantos Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

373 20 Miguel Pastor Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 
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374 23 Antoine Alemany Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

375 23 Gabriel Moll Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

376 23 Guy Torres Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

377 23 Jean Alemany Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

378 23 Michel Bauza Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

379 23 Mme Vve Simo Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

380 23 Pierre Bosch Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

381 23 Pierre Salva Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

382 23 Ramon Ros Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

383 23 Raymond Nicolau Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

384 24 Capdevilla Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

385 24 Grégoire Payeras Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

386 24 MM. Antoine Payeras Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

387 24 MM. Antoine Vich Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

388 35 Jean Miro Trias Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

389 52 Bartolomé Esteva Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

390 52 Martorell Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

391 52 Mathieu Palmer Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

392 65 Antonio Vines Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

393 65 B. Pujol Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

394 65 Bernardo Mateo Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

395 65 Gabriel Pujol Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

396 65 Ignacio Puigserver Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

397 65 Jaime Balaguer Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

398 65 José Trias Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

399 65 Juan Coll Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

400 65 Juan Flexas Nantes Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 
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401 65 Martin Barceló 

402 65 Matéo Gaímes 

403 65 Michel Bauza 

404 57 José Palou 

405 65 Gabriel Terrades 

406 45 Antonio Cantallops 

407 52 Pierre Rotger Llabrés 

408 45 Pierre Tarterat 

409 52 M. Jean Esteva 

410 52 Pierre Tarterat 

4 1 1 57 Jean Bourgeois 

412 57 Miguel Oliver 

413 57 MM. Pierre Idoux Oliver 

414 57 Montserrat Oliver 

415 65 Miguel Alou 

416 65 Bartolomé Ensenat 

417 45 Miss Juanita Pujol 

418 45 MM. Pedro Mandilego 

419 20 Sebastien Palmer 

420 24 Matée Sitjar 

4 2 1 57 MM. Juan Quetglas 

422 57 Gaspard Pujol 

423 52 Señorita María Alemany 

Nantes Hauts-de-Seine 

Nantes Hauts-de-Seine 

Nantes Hauts-de-Seine 

Nantes Hauts-de-Seine 

Nantes Hauts-de-Seine 

Neufchäteau Bélgica 

Neuvy-sur-Barangeon Cher 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

Nevers Loire-Atlantique 

New-Jersey Estats Units 

New-York Estats Units 

New-York Estats Units 

Nimes Gard 

Nimes Gard 

Nimes Gard 

Noyon Seine-Saint-Denis 

Olivia Minessota 

Tle-de-France 

Tle-de-France 

Tle-de-France 

Tle-de-France 

Tle-de-France 

Bélgica 

centre 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Pays de la Loire 

Estats Units 

Estats Units 

Estats Units 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Tle-de-France 

Estats Units 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Bélgica 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Estats 

Units 

Estats 

Units 

Estats 

Units 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Estats 

Units 
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424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

23 Damián Piza 

45 Jean Pol 

20 Juan Cuiscafre Cabrer 

20 Miguel Nadal Comas 

20 Mme Francisca Sastre Massot 

24 José Palmer 

24 Juan Alemany 

24 Pedro Porcel 

35 Casa Constesti 

35 Don B. Miquel 

35 Ignacio Cifre 

35 Jaime Garcés 

35 Juan Gamundi 

35 Juan Miguel Catan 

35 Matías Covas 

45 Alta Costura 

45 Antonio Bonnin Serra 

45 Banca March S. A 

45 Bernardo Roca Vich 

45 Imprenta Lulio 

45 José Ferra Daviu 

45 Juan Bonnin 

45 Juan Juan 

45 Pedro Juan Aguiló 

52 Almacenes « La Primavera » 

52 Ana Vich Bosch 

52 Antonio Alemany Esteva 

Orléans 

Orléans 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Loiret 

Loiret 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

centre 

centre 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Franga 

Franga 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 



A N N E X O S 583 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

52 Antonio Carlos Vidal Isern 

52 Antonio Frau Reus 

52 Antonio Juan (Pelcni) 

52 Antonio Martorell 

52 Antonio Salva 

52 Banca March 

52 Cristóbal Palou 

52 Francisco Bon.iin 

52 Ignacio Ramon 

52 Jaime Massot 

52 Juan Guiscafrer Cabrer 

52 Juan Manera 

52 Juan Pujol 

52 M. Creen 

52 Matias Massot 

52 Miguel Miro 

52 Miguel Mora Sureda 

52 Reina Bar 

52 Vicente Cardona 

52 Vicente Terrasa Umbart 

52 Vicente Trias 

57 Antonio Comas 

57 Antonio Pomar 

57 Antonio Romero 

57 Bartolomé Rosselló 

57 Dr. Bernardo Rovira Marqués 

57 Fotografia Santy 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Palma de 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Mallorca 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 
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478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

57 Gabriel Llabrés 

57 Guillermo Bover Ribas 

57 Jaime Dols 

57 Jean-Paul Aguilo 

57 José Bover 

57 José Simo 

57 Julián Rado 

57 M. Moyä 

57 Miguel Pons Pol 

57 Vicente Flexas 

57 Sastreria Calas 

65 Antrnio Barceló 

65 Francisco Cortes 

65 Gabriel Covas 

65 Gabriel Palmer 

65 Gaf riel Estallas 

65 Ignacio Cifre 

65 Jaime Vich Ripoll 

65 Miguel Bosch 

65 Miguel Juan Mulet 

65 Miguel Ochogavia 

65 Paul Boulanger 

52 Mlle María Rosa Sedo Garcia Tunon 

20 Antoine Vicens 

20 Guillaume Bosch 

20 J. Maresa 

20 Jean Llamonas Font 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca 

Palma Nova 

París 

París 

París 

París 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Ariége 

Ariége 

Ariége 

Ariége 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 
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505 20 Mlle Yvonne Tournier París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

506 20 Mme Sastre Rullän París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

507 20 Pierre Bennassar París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

508 20 Raymond Lecourt París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

509 23 Antonio Pomar París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

510 23 Arnaldo Mir París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

5 1 1 23 Jean Ferrer París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

5 1 2 23 Michel Mulet París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

513 23 Mlle Thérése Fuster París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

514 23 Paul de la Fabrégue París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

515 24 Antoine Ripoll París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

516 24 Antoine Vicens París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

517 24 Frangois Oliver París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

518 24 Mlle A. Ripoll París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

519 24 Mlle Anne- Marie Deroy Flexas París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

520 24 Mlle Frangois Desmoulins París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

5 2 1 24 Mlle Giséle Pascual París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

522 24 MM. Antoine» Vicens-Biscafe París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

523 24 MM. Crespi et Serra París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

524 24 Monique Foussat París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

525 35 Antonio Beltran París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

526 35 Fernando Saura París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

527 35 Gabriel Bauza París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

528 35 Jean Beltran París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

529 35 José Alemany París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

530 35 Mlle Lucette Leroy París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

5 3 1 35 Mlle Sonia Glazyrine París Ariége Midi-Pyrénées Franga 
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532 35 Mme Herel París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

533 35 Mme Maria Cantallops París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

534 45 Christian Fabre París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

535 45 Louis Vicente de Oro París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

536 45 M. Van den Bussche París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

537 45 Michel Florit París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

538 45 Mlle Claudine Martínez París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

539 45 MM. André Castaner París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

540 45 MM. Jacques Mayol París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

541 45 MM. Ramyond Oliver París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

542 45 MM. Tardiff París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

543 45 Mme Antonia Vicens Socias París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

544 45 Mme Rozo París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

545 45 Sastre París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

546 52 Germain Coll París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

547 52 Jean Antoine Torres Vidal París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

548 52 Jean Mari París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

549 52 Jordi Piza París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

550 52 Juan Oliver París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

5 5 1 52 Mlle Anglade París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

552 52 Mme Alvarez París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

553 52 Rosita Vaquer Duhys París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

554 57 Jean-Jacques Bridoulot París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

555 57 Martin París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

556 65 Antoine Miro París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

557 65 Bonnefonds París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

558 65 Félix Ferrer París Ariége Midi-Pyrénées Franga 
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559 65 Tamon Arbona París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

560 65 Jacques Ginestra París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

561 65 José Miro París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

562 65 Maria Cerda París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

563 65 Roberto París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

564 65 Vaquer París Ariége Midi-Pyrénées Franga 

565 23 MM. Bauza fréres Penhoet Vaucluse Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

566 23 Jacques Palmer Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

567 23 Mme Elisabeth Olivéres- Pico Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

568 45 Damián Frontera Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

569 57 Gabriel Morla Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

570 65 Jacques Miquel Perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

5 7 1 65 Pierre Aguilo perpignan Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franga 

572 23 MM. Palmer Perthuis Estats Units Estats Units Estats 

Units 

573 57 Francisco Riutord Petra Illes Balears Illes Balears Espanya 

574 65 Juan Balaguer Philadelphie Estats Units Estats Units Estats 

Units 

575 24 Mme Jean Alberty Pithiviers Loiret centre Franga 

576 23 Sébastien Mir Poitiers Loiret centre Franga 

577 57 Rafael Bordoy Pollensa Illes Balears Illes Balears Espanya 

578 23 M. Ramis Pontarlier Doubs Franche-Comté Franga 

579 57 MM. José Florit Pont-Audemer Eure Haute-Normandie Franga 

580 52 Lorenzo Puigserver Portals Nous Illes Balears Illes Balears Espanya 

581 52 Miguel Pons Portals Nous Illes Balears Illes Balears Espanya 

582 57 Miguel Sebastian Puerto de Pollensa Illes Balears Illes Balears Espanya 

583 24 Roland Canellas quartier-maTtre Dakar Dakar Dakar 
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584 52 Juan Roig Piza Rabat Marroc Marroc Marroc 

585 65 Francisco Ripoll Rabat Marroc Marroc Marroc 

586 20 Jcrje Martorell Reims Finistére Bretagne Franca 

587 20 Jean Cabot Reims Finistére Bretagne Franca 

588 20 Jean Ferrer Reims Finistére Bretagne Franca 

589 20 MM. Julien Suau Reims Finistére Bretagne Franca 

590 20 Raphael Ferrer Alemany Reims Finistére Bretagne Franca 

591 35 Juan Ginard Perelló Reims Finistére Bretagne Franca 

592 45 Léon Burette Reims Finistére Bretagne Franca 

593 65 Antoine José Coll Reims Finistére Bretagne Franca 

594 65 Gregorio Juan (Joli Reims Finistére Bretagne Franca 

595 65 Mhel Pomar Reims Finistére Bretagne Franca 

596 23 M. Oliver Rennes Marne Champagne-Ardenne Franca 

597 35 Michel Ledan Rennes Marne Champagne-Ardenne Franca 

598 57 Mathieu Garau Rennes Marne Champagne-Ardenne Franca 

599 23 J. Bernat Roanne loire Rhöne-Alpes Franca 

600 20 Michel Pons Rochefort-sur-Mer Charente-Maritime Poitou-Charentes Franca 

601 23 M. Salvador de la Llave Rochefort-sur-Mer Charente-Maritime Poitou-Charentes Franca 

602 20 Pierre Salva Romans-sur-Isére Dröme Franche-Comté Franca 

603 20 Mme Maria Roca Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

604 23 Mme Pauline Fléches Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

605 24 Antoine Pons Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

606 24 B. Socias Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

607 24 Balthazar Alemany Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

608 24 Balthazar Martorell Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

609 24 Francisco Mateu Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 

610 24 Gabriel Oliver Rouen Gard Languedoc-Roussillon Franca 
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6 1 1 24 

612 24 

613 24 

614 24 

615 24 

616 24 

617 24 

618 24 

619 24 

620 35 

621 35 

622 35 

623 35 

624 45 

625 52 

626 52 

627 57 

628 57 

629 65 

630 65 

631 65 

632 23 

633 65 

634 35 

635 65 

636 57 

637 24 

Gabriel Simo 

Joaquín Coll 

José Vich 

Juan Alemany 

M. Francisco Puiol 

M. Jaime Crespi 

M. Raphael Pons y Alemany 

Michel Segui 

Raymond Alemany 

Jean Martorell 

Martorell-Monteserrat 

Michel Flexas 

Mme Catherine Roca 

Frangois Pujol fils 

Frangoise Ducastel 

Pierre Socias 

Jean Ginestra 

Jean Pujol 

Jean Ginestra 

Jean Lesieur 

Pierre Lalouette 

Mlle Colom 

Jean Castaner 

MM. Jacques Reynés 

Gabriel Flora 

M. et Mme André Pain 

M. et Mme Amengual 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Rouen Gard 

Saint-Amand Pas de Calais 

Saint-Amand Pas de Calais 

Saint-Brieuc Cötes-d'Armor 

Saint-Brieuc Cötes-d'Armor 

Saint-Chamond Loire 

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Rhöne 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Nord-Pas-de-Calais 

Nord-Pas-de-Calais 

Bretagne 

Bretagne 

Rhöne-Alpes 

Rhöne-Alpes 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 
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638 35 Juan Porcel 

639 24 Pierre Alemany 

640 24 M. Bauza Palmer 

641 35 MM. Barthélémy Mudoy 

642 57 M. et Mme Pierre Mudoy 

643 24 M. Lureau 

644 23 M. Mamont 

645 23 M. Alcover 

646 20 Pierre Torres 

647 35 M. Mas 

648 23 Francisco Pujol 

649 65 Trias 

650 20 Pierre Igarza 

651 57 Rafael Liado 

652 65 Pierre Lefebvre 

653 20 Manuel Llorda 

654 23 M. Alemany 

655 52 Antonio Marcus Rosselló 

656 52 Fuster Moragues 

657 23 Antoine Marques 

658 20 Bartolomé Bosch Palmer 

659 20 Mme Masiana Vich 

660 23 Guillermo Colomar 

661 24 Jaime Pujol 

662 24 José Ferra 

663 24 Lorenzo Palmer 

664 35 Don Miguel Juan Palmer 

Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime Poitou-Charentes Franga 
Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 

Saint-Gaudens Haute-Garonne Midi-Pyrénées Franga 

Saint-Georges-sur-Moulon Cher centre Franga 

Saint-Georges-sur-Moulon Cher centre Franga 

Saint-Germain-en-Laye Yveline Tle-de-France Franga 

Saint-Germain-en-Laye Yveline Tle-de-France Franga 

Saint-Louis Senegal Senegal Senegal 

Saint-Max Meurthe-et-Moselle Lorraine Franga 

Saint-Max Meurthe-et-Moselle Lorraine Franga 

Saint-Nazaire Gard Languedoc-Roussillon Franga 

Saint-Nazaire Gard Languedoc-Roussillon Franga 

Saint-Ouen Loir-et-Cher Centre Franga 

Saint-Pol-de-Léon Finistére Bretagne Franga 

Saint-Quentin aisne picardie Franga 

Salon - de - Provence Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Salon - de - Provence Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Santa Margarita Illes Balears Illes Balears Espanya 

Santa Margarita Illes Balears Illes Balears Espanya 

Sanvic Le Havre Haute-Normandie Franga 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 
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665 35 Señora Doña Asunción Llanes Latorre S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

666 45 Guillermo Pujol S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

667 52 Juan Ferra S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

668 52 Rdo. Antonio Estelrich S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

669 57 Francisca Alemany S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

670 57 Juan Ferra (Bararl) S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

671 65 Antonio Alemany S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

672 65 Bartolomé Bosch S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

673 65 Dr. Mallo S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

674 65 Juan Alemany S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

675 65 Maria Flexas S'Arracó Andratx Illes Balears Espanya 

676 57 Amédée Castañer Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire Franga 

677 23 Mlle Antoinette Noguera Sedan Ardennes Champagne-Ardenne Franga 

678 20 Miguel Llodra Mayans Sedan Ardennes Champagne-Ardenne Franga 

679 52 Bartolomé Oliver sencellas Illes Balears Illes Balears Espanya 

680 52 Bartolomé Oliver sencellas Illes Balears Illes Balears Espanya 

681 65 Margarita Llabrés sencellas Illes Balears Illes Balears Espanya 

682 57 M. et Mme Morazzi Sevran Seine-Saint-Denis Tle-de-France Franga 

683 52 Frangois Medrano Sévres Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

684 52 José Canavés Ramis Sévres Hauts-de-Seine Tle-de-France Franga 

685 57 Gabriel Oliver Sineu Illes Balears Illes Balears Espanya 

686 20 Bernardino Celia Sóller Illes Balears Illes Balears Espanya 

687 52 Señora Ana Socias Sóller Illes Balears Illes Balears Espanya 

688 57 Mme Meseguer Trias Sóller Illes Balears Illes Balears Espanya 

689 45 Mateo Frontera Sóller Illes Balears Illes Balears Espanya 

690 24 MM. Pierre Alcover Sotteville-les-Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 

691 35 Mme Vve Thérése Alcover Sotteville-les-Rouen Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 
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692 35 MM. Hertz Claude Strasbourg Bas-Rhin Alsace Franca 

693 57 M. l'Abbé Joseph Ripoll Tancarville Seine-Maritime Haute-Normandie Franca 

694 35 M. Salvador Llinäs Tarascón Bouches-du-Rhöne Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

695 23 Mme Pálot Tarbes Hautes-Pyrénées Midi-Pyrénées Franca 

696 20 Mlle Antoinette Rotger Thionville Moselle Lorraine Franca 

697 45 Mme Marie Viatte Thionville Moselle Lorraine Franca 

698 23 Mme Pastor Magdelaine Thonon-les-Bains Haute-Savoie Rhöne-Alpes Franca 

699 23 Serra Thonon-les-Bains Haute-Savoie Rhöne-Alpes Franca 

700 23 B. Rosselló Thouars Deux-Sévres Poitou-Charentes Franca 

701 65 Bartolomé Castaner Thuir Pyrénées Orientales Languedoc-Roussillon Franca 

702 52 José Planas Toulon Var Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

703 57 Jean Lahuerta Toulon Var Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

704 57 Paul Ripoll Toulon Var Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

705 23 Jean Forteza Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées Franca 

706 35 MM. Francois Forteza Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées Franca 

707 65 M. Busquets Toulouse Haute-Garonne Midi-Pyrénées Franca 

708 23 Pedro Coll Tournon Savoie Rhöne-Alpes Franca 

709 57 Lucas Arbona Tours Indre Centre Franca 

710 65 M. Giraudeau Tours Indre Centre Franca 

7 1 1 24 Raymond Alemany Trouville-sur-Mer Calvados Basse-Normandie Franca 

7 1 2 20 Jaime Bujosa Troyes Aube Champagne-Ardenne Franca 

713 20 Jean Oliver Troyes Aube Champagne-Ardenne Franca 

714 20 José Mateu Troyes Aube Champagne-Ardenne Franca 

715 23 Juan Pons Troyes Aube Champagne-Ardenne Franca 

716 45 Jaime Roigue Troyes Aube Champagne-Ardenne Franca 

7 1 7 23 G. Muntaner Valencia Valéncia Valéncia Espanya 

718 57 José Rojas Valencia Valéncia Valéncia Espanya 
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719 23 M. Claude Duhys Vaquer Vauchelles-les-Quesnoy Somme Picardie Franga 

720 20 Pierre Aguiló Vauzelles Ardennes Auboncourt-Vauzelles Franga 

7 2 1 57 Miguel Munar Versailles Yveline Tle-de-France Franga 

722 57 José Garcia Veules-les-Roses Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 

723 52 Bartolomé Esteva Marroig Vierzon Cher centre Franga 

724 57 Jacques Colom Vierzon Cher centre Franga 

725 57 Jean Bestard Vierzon Cher centre Franga 

726 57 Juan Bestard Vierzon Cher centre Franga 

727 45 Michel Gamundi Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne aquitaine Franga 

728 52 Michel Gamundi Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne aquitaine Franga 
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Taula 19: Membres dels Cadets per localitats, departament, regions i país (1955-1965) 

Localidad Departament Regió 

1 

2 

3 

1 1 4 

1 1 5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1 2 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

2 1 

Agen 

Airvault 

Aix-en-Provence 

Alaro 

Albert 

Alcudia 

Alés 

Algaida 

Alger 

Alicante 

Amiens 

Andratx 

Angers 

Angouléme 

Arcachon 

Argueil 

Armentiéres 

Arras 

Audincourt 

Autun 

Avignon 

Lot-et-Garonne 

Deux-Sévres 

Bouches-du-Rhöne 

Illes Balears 

Canada 

Illes Balears 

Gard 

Illes Balears 

Algérie 

Valéncia 

Somme 

Illes Balears 

Maine-et-Loire 

Charente 

Gironde 

Seine-Maritime 

Nord 

Pas de Calais 

Doubs 

Saöne-et-Loire 

Vaucluse 

aquitaine 

Poitou-Charentes 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 

Illes Balears 

Canada 

Illes Balears 

Languedoc-Roussillon 

Illes Balears 

Algérie 

Valéncia 

Picardie 

Illes Balears 

Pays de la Loire 

Poitou-Charentes 

Aquitaine 

Haute-Normandie 

Nord-Pas-de-Calais 

Nord-Pas-de-Calais 

Franche-Comté 

Bourgogne 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 

Pais 

Franga 

Franga 

Franga 

Espanya 

Canada 

Espanya 

Franga 

Espanya 

Algérie 

Espanya 

Franga 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Localidad Departament Regió 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

10 

7 

1 

0 

7 

3 

3 

0 

1 

1 

1 

6 

2 

2 

5 

3 

36 

145 

0 

145 

35 

145 

16 

3 

1 

145 

4 

3 

27 

16 

4 

9 

12 

5 

5 

32 

1 1 

14 

163 

2 

163 

48 

163 

16 

3 

8 

163 

1 7 

1 1 

32 

19 

13 

13 

27 

1 1 

14 

Pais 

525 

525 

525 

1 7 1 

2 

1 7 1 

525 

1 7 1 

16 

1 7 1 

525 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Avirey-Lingey 

Avranches 

Bab el Oued 

Barbentane 

Barcelona 

Bayeux 

Beaurepaire 

Beauvais 

Belbeuf 

Belfort 

Besancon 

Béthune 

Beziers 

Biere 

Billy-Montigny 

Binisalem 

Blainville 

Blanc-Mesnil 

Bois-Colombes 

Bordeaux 

Bourg-en-Bresse 

Bourges 

Brest 

Bruxelles 

bruz 

Buñola 

Cahors 

Aube 

Manche 

Algérie 

Bouches-du-Rhöne 

Catalunya 

Calvados 

Quebec 

Oise 

Seine-Maritime 

Territoire de Belfort 

Doubs 

Pas de Calais 

Hérault 

Hérault 

Pas de Calais 

Illes Balears 

Quebec 

Seine-Saint-Denis 

Hauts-de-Seine 

Gironde 

Ain 

Cher 

Finistére 

Bélgica 

ille-et-vilaine 

Illes Balears 

lot 

Champagne-Ardenne Franca 

Basse-Normandie Franca 

Algérie Algérie 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Catalunya Espanya 

Basse-Normandie Franca 

Canada Canada 

Picardie Franca 

Haute-Normandie Franca 

Franche-Comté Franca 

Franche-Comté Franca 

Nord-Pas-de-Calais Franca 

Languedoc-Roussillon Franca 

Languedoc-Roussillon Franca 

Nord-Pas-de-Calais Franca 

Illes Balears Espanya 

Canada Canada 

íle-de-France Franca 

íle-de-France Franca 

aquitaine Franca 

Rhöne-Alpes Franca 

Centre Franca 

Bretagne Franca 

Bélgica Bélgica 

Bretagne Franca 

Illes Balears Espanya 

Midi-Pyrénées Franca 

1 

0 

2 

0 

5 

1 

1 

1 

0 

14 

2 

1 

1 

0 

1 

3 

1 

1 

1 

24 

1 

1 1 

9 

3 

0 

1 

0 

6 

0 

16 

36 

5 

3 

2 

2 

16 

14 

12 

9 

5 

5 

9 

145 

2 

3 

4 1 

27 

1 

18 

22 

4 

1 

145 

0 

16 

3 

16 

14 

5 

3 

2 

8 

19 

27 

27 

13 

48 

48 

13 

163 

2 

48 

48 

32 

26 

49 

28 

4 

28 

163 

7 1 

525 

525 

16 

525 

1 7 1 

525 

2 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 7 1 

2 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

4 

525 

1 7 1 

525 
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49 

50 

5 1 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

7 1 

72 

73 

74 

75 

Caimari 

cala rajada 

Calais 

Calvia 

Cambrai 

Campanet 

Campos del Puerto 

C'An Pastilla 

capdepera 

Carcassonne 

Carqueiranne 

Carriéres 

Cassis 

Castres 

Cavaillon 

Cerbére 

Ceret 

Chailly-en-Biére 

Chälons-sur-Marne 

Chambéry 

Chantenay 

Charleville 

Chäteaurenard 

Chäteauroux 

Cháteau-Thébaud 

Chatellerault 

Chaumont 

Illes Balears 

Illes Balears 

Pas de Calais 

Illes Balears 

Nord 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Illes Balears 

Aube 

Var 

Yveline 

Bouches-du-Rhöne 

aisne 

Vaucluse 

Pyrénées Orientales 

Pyrénées Orientales 

Seine-et-Marne 

Marne 

Savoie 

Loire-Atlantique 

Marne 

Bouches-du-Rhöne 

Indre 

Loire-Atlantique 

Vienne 

Haute-Marne 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Illes Balears Espanya 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Champagne-Ardenne Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Tle-de-France Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

picardie Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Languedoc-Roussillon Franga 

Languedoc-Roussillon Franga 

Haute-Normandie Franga 

Champagne-Ardenne Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Pays de la Loire Franga 

Champagne-Ardenne Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Centre Franga 

Pays de la Loire Franga 

Poitou-Charentes Franga 

Champagne-Ardenne Franga 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

0 

145 

145 

9 

145 

4 

145 

145 

145 

145 

6 

4 

4 

36 

5 

5 

8 

8 

1 

8 

4 

12 

8 

36 

6 

12 

1 

0 

163 

163 

13 

163 

13 

163 

163 

163 

163 

16 

14 

48 

14 

8 

14 

48 

48 

19 

16 

26 

1 7 

16 

35 

49 

1 7 

1 1 

16 

1 7 1 

1 7 1 

525 

1 7 1 

525 

1 7 1 

1 7 1 

1 7 1 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 
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76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

1 0 1 

102 

Ciudadela 

Clermont-Ferrand 

Clermont-l'Hérault 

Colmar 

Commentry 

Compiégne 

Cormontreuil 

Deauville 

Decazeville 

Decines 

Dieuze 

Dijon 

Dinard 

Dohis 

Dole 

Dombasle 

Dunkerque 

El Arenal 

Elbeuf 

Epernay 

Epinal 

Etaples 

Etel 

Etoile 

Eu 

Evette 

Evreux 

Illes Balears 

Puy de Döme 

Hérault 

Charente 

Allier 

Oise 

Oise 

Calvados 

Aveyron 

Aveyron 

Moselle 

Cöte-d'Or 

Ille-et-Vilaine 

aisne 

aisne 

Algérie 

Nord 

Illes Balears 

Seine-Maritime 

Marne 

Vosges 

Pas de Calais 

Morbihan 

Morbihan 

Morbihan 

Ariége 

Ariége 

Illes Balears 

Auvergne 

Languedoc-Roussillon 

Poitou-Charentes 

Auvergne 

Picardie 

Picardie 

Basse-Normandie 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Lorraine 

Bourgogne 

Centre 

picardie 

picardie 

Algérie 

Nord-Pas-de-Calais 

Illes Balears 

Haute-Normandie 

Champagne-Ardenne 

lorraine 

Nord-Pas-de-Calais 

Bretagne 

Bretagne 

Bretagne 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Algérie 

Franga 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

1 

7 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

6 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

0 

1 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

145 

8 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

8 

6 

1 

5 

5 

16 

4 

145 

16 

8 

4 

9 

4 

4 

4 

64 

64 

163 

1 1 

48 

1 1 

1 1 

8 

8 

3 

7 1 

7 1 

18 

1 1 

49 

8 

8 

16 

13 

163 

19 

16 

18 

13 

28 

28 

28 

7 1 

7 1 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

16 

525 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 
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103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

1 1 0 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 3 

1 1 4 

1 1 5 

1 1 6 

1 1 7 

1 1 8 

1 1 9 

120 

1 2 1 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

Felanitx 

Floirac 

Fondettes 

Fontaine 

Forcalquier 

Fort-de-l'Eau 

Frévent 

Gennevilliers 

Golbey 

Grenoble 

Guebwiller 

Gueret 

Guignes 

Hennebont 

Hérimoncourt 

Hirson 

Hyeres 

Ibiza 

Inca 

Issoire 

Izeaux 

Joinville 

Jonage 

La Baule-les-Pins 

La Chapelle-Basse-Mer 

la Martinerie 

La Mulatiére 

Illes Balears 

Ariége 

Indre-et-Loire 

Isére 

Alpes de Haute Provence 

Algérie 

Pas de Calais 

Hauts-de-Seine 

Manche 

Isére 

Haut-Rhin 

Creuse 

Pyrénées Atlantiques 

Doubs 

Doubs 

aisne 

aisne 

Illes Balears 

Illes Balears 

Puy de Döme 

Isére 

Seine-Saint-Denis 

Loire-Atlantique 

Loire-Atlantique 

Loire-Atlantique 

Gironde 

Rhöne 

Illes Balears Espanya 

Midi-Pyrénées Franga 

Centre Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Algérie Algérie 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Tle-de-France Franga 

Basse-Normandie Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Alsace Franga 

Limousin Franga 

aquitaine Franga 

Franche-Comté Franga 

Franche-Comté Franga 

picardie Franga 

picardie Franga 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Auvergne Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Tle-de-France Franga 

Pays de la Loire Franga 

Pays de la Loire Franga 

Pays de la Loire Franga 

aquitaine Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

2 

0 

1 

1 

1 

6 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

8 

1 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

145 

64 

1 

5 

4 

16 

9 

4 1 

0 

5 

7 

2 

0 

12 

12 

5 

5 

145 

145 

8 

5 

3 

12 

12 

12 

27 

12 

163 

7 1 

49 

26 

14 

16 

13 

48 

3 

26 

8 

1 1 

32 

27 

27 

8 

8 

163 

163 

1 1 

26 

48 

1 7 

1 7 

1 7 

32 

26 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

16 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 7 1 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 
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130 

1 3 1 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

1 4 1 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

1 5 1 

152 

153 

154 

155 

156 

La Rochelle 

Landernau 

Lannemezan 

Lanxargues 

Laon 

Lavadarc 

Laval 

Le Blanc 

Le Bouscat 

Le Creusot 

Le Grand-Quévilly 

Le Havre 

Le Mans 

Le Pecq 

Le Puy 

Legenser 

Les Martigues 

les Monthéry 

Les Sables-d'Olonne 

Lesneven 

Levallois 

Lille 

Lillebonne 

Limoges 

Lisieux 

Lloret de Vista Alegre 

Lloseta 

Charente-Maritime 

Finistére 

Hautes-Pyrénées 

Hérault 

aisne 

Isére 

Isére 

Indre 

Gironde 

Saöne-et-Loire 

Seine-Maritime 

Seine-Maritime 

Sarthe 

Yveline 

Doubs 

Haute-Loire 

Bouches-du-Rhöne 

Bouches-du-Rhöne 

Vendée 

Finistére 

Finistére 

Nord 

Nord 

Haute-Vienne 

Calvados 

Illes Balears 

Illes Balears 

Poitou-Charentes Franga 

Bretagne Franga 

Midi-Pyrénées Franga 

Languedoc-Roussillon Franga 

picardie Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Centre Franga 

aquitaine Franga 

Bourgogne Franga 

Haute-Normandie Franga 

Haute-Normandie Franga 

Pays de la Loire Franga 

Tle-de-France Franga 

Franche-Comté Franga 

Auvergne Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Pays de la Loire Franga 

Bretagne Franga 

Bretagne Franga 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Limousin Franga 

Basse-Normandie Franga 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

8 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

9 

0 

1 

1 

4 

22 

2 

5 

5 

5 

5 

6 

27 

5 

16 

16 

0 

4 

12 

0 

36 

36 

1 

22 

22 

4 

4 

9 

3 

145 

145 

1 1 

28 

7 1 

48 

8 

26 

26 

49 

32 

1 1 

19 

19 

1 7 

48 

27 

1 1 

35 

35 

1 7 

28 

28 

13 

13 

1 1 

3 

163 

163 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 7 1 

1 7 1 
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157 

158 

159 

160 

1 6 1 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

1 7 1 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

1 8 1 

182 

183 

Lluchmayor 

Longwy- Bas 

Lorient 

Lunel 

Luneville 

Lyon 

Mallemort 

Manosque 

Marseille 

Mesnil-sous-les-Cötes 

Metz 

Mitry-le-Neuf 

Montbéliard 

Mont-de-Marsan 

Montereau 

Montlucon 

Montpellier 

Montreuil 

Morgat 

Morlaix 

Moulins 

Moutiers 

Mulhouse 

Nancy 

Nanterre 

Nantes 

Neufcháteau 

Illes Balears 

Meurthe-et-Moselle 

Morbihan 

Hérault 

Meurthe-et-Moselle 

Rhöne 

Bouches-du-Rhöne 

Alpes de Haute Provence 

Bouches-du-Rhöne 

Meuse 

Moselle 

Deux-Sévres 

Alpes de Haute Provence 

Saöne-et-Loire 

Loiret 

Loiret 

Allier 

Eure-et-Loir 

Hauts-de-Seine 

Finistére 

Allier 

Savoie 

Moselle 

Haut-Rhin 

Meurthe-et-Moselle 

Hauts-de-Seine 

Bélgica 

Illes Balears Espanya 

Lorraine Franca 

Bretagne Franca 

Languedoc-Roussillon Franca 

Lorraine Franca 

Rhöne-Alpes Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Lorraine Franca 

Lorraine Franca 

Poitou-Charentes Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Bourgogne Franca 

centre Franca 

centre Franca 

Auvergne Franca 

centre Franca 

íle-de-France Franca 

Bretagne Franca 

Auvergne Franca 

Rhöne-Alpes Franca 

Lorraine Franca 

Alsace Franca 

Lorraine Franca 

íle-de-France Franca 

Bélgica Bélgica 

5 

1 

3 

2 

1 

10 

1 

1 

28 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

16 

1 

1 

1 

0 

2 

1 

4 

6 

1 

35 

1 

145 

5 

4 

5 

5 

12 

36 

4 

36 

1 

8 

3 

4 

5 

2 1 

2 1 

3 

1 

4 1 

22 

3 

4 

8 

7 

5 

4 1 

4 

163 

18 

28 

48 

18 

26 

35 

14 

35 

18 

18 

1 1 

14 

1 1 

49 

49 

1 1 

49 

48 

28 

1 1 

26 

18 

8 

18 

48 

4 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

4 
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184 

185 

186 

Neuvy-sur-Barangeon 

Nevers 

New-Jersey 

187 New-York 

188 

189 

190 

1 9 1 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Nice 

Nimes 

Noisy Le Grand 

Noisy le -Sec 

Noyon 

Olivia 

Orléans 

Orvault 

Palaiseau 

Palma de Mallorca 

Palma Nova 

Pamiers 

Parame 

París 

Penhoet 

perigueux 

Perpignan 

Perros-Guirec 

Perthuis 

Cher 

Loire-Atlantique 

Estats Units 

Estats Units 

Mónaco 

Gard 

Gard 

Gard 

Seine-Saint-Denis 

Minessota 

Loiret 

Loiret 

Ain 

Illes Balears 

Illes Balears 

Ariége 

Ariége 

Ariége 

Vaucluse 

Dordogne 

Pyrénées Orientales 

Pyrénées Orientales 

Estats Units 

centre 

Pays de la Loire 

Estats Units 

Estats Units 

Mónaco 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Tle-de-France 

Estats Units 

centre 

centre 

Rhöne-Alpes 

Illes Balears 

Illes Balears 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 

aquitaine 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Estats Units 

Franga 

Franga 

Estats 

Units 

Estats 

Units 

Mónaco 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Estats 

Units 

Franga 

Franga 

Franga 

Espanya 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Estats 

Units 

1 

8 

1 

18 

12 

5 

49 

1 7 

6 

525 

525 

6 

0 

3 

0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

74 

1 

0 

0 

64 

1 

0 

6 

0 

1 

0 

35 

35 

35 

3 

1 

2 1 

2 1 

1 

145 

145 

64 

64 

64 

5 

0 

8 

8 

5 

0 

48 

48 

48 

48 

6 

49 

49 

26 

163 

163 

7 1 

7 1 

7 1 

14 

32 

48 

48 

6 

0 

525 

525 

525 

525 

6 

525 

525 

525 

1 7 1 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

6 

2 5 6 6 
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207 

208 

209 

210 

2 1 1 

2 1 2 

213 

214 

215 

216 

2 1 7 

218 

219 

220 

2 2 1 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

2 3 1 

232 

Petra 

Pfastatt 
Philadelphie 

Pithiviers 

Poitiers 

Pollensa 

Pont du-Chäteau 

Pontarlier 

Pont-Audemer 

Port de Sóller 

Portals Nous 

Potarlier 

Puerto de Pollensa 

quartier-maítre 

Rabat 

Reims 

Rennes 

Roanne 

Rochefort-sur-mer 

Romans 

Romans-sur-Isére 

Rouen 

saint Armand 

Saint brieuc 

saint Herblain 

Saint Jean Le Blanc 

Illes Balears 

Haute-Garonne 

Estats Units 

Loiret 

Loiret 

Illes Balears 

Vienne 

Doubs 

Eure 

Illes Balears 

Illes Balears 

Eure 

Illes Balears 

Dakar 

Marroc 

Finistére 

Marne 

loire 

Charente-Maritime 

Aveyron 

Dröme 

Gard 

Pas de Calais 

Cötes-d'Armor 

Cötes-d'Armor 

Loiret 

Illes Balears 

Midi-Pyrénées 

Estats Units 

centre 

centre 

Illes Balears 

Poitou-Charentes 

Franche-Comté 

Haute-Normandie 

Illes Balears 

Illes Balears 

Haute-Normandie 

Illes Balears 

Dakar 

Marroc 

Bretagne 

Champagne-Ardenne 

Rhöne-Alpes 

Poitou-Charentes 

Midi-Pyrénées 

Franche-Comté 

Languedoc-Roussillon 

Nord-Pas-de-Calais 

Bretagne 

Bretagne 

centre 

Espanya 

Franga 

Estats 

Units 

Franga 

Franga 

Espanya 

Franga 

Franga 

Franga 

Espanya 

Espanya 

Franga 

Espanya 

Dakar 

Marroc 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

Franga 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

2 

10 

3 

1 

2 

0 

1 

29 

0 

0 

0 

0 

145 

4 

5 

2 1 

2 1 

145 

1 

12 

1 

145 

145 

1 

145 

1 

2 

22 

8 

2 

4 

1 

1 

35 

9 

2 

2 

2 1 

163 

7 1 

6 

49 

49 

163 

1 1 

27 

19 

163 

163 

19 

163 

1 

2 

28 

16 

26 

1 1 

7 1 

27 

48 

13 

28 

28 

49 

1 7 1 

525 

6 

525 

525 

1 7 1 

525 

525 

525 

1 7 1 

1 7 1 

525 

1 7 1 

1 

2 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 
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233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

2 5 1 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

saint Martin Boscherville 

saint Nazaire 

Saint-Amand 

Saint-Brieuc 

Saint-Chamond 

Saint-Claude 

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 

Saint-Dizant-du-Gua 

Sainte Adresse 

Saint-Étienne-du-Rouvray 

Saint-Gaudens 

Saint-Georges-sur-Moulon 

Saint-Germain-en-Laye 

Saint-Louis 

Saint-Max 

Saint-Nazaire 

Saint-Ouen 

Saint-Pol-de-Léon 

Saint-Quentin 

Salon - de - Provence 

Sannois 

Sant Raphael 

Santa Margarita 

Sanvic 

S'Arracó 

Saumur 

Sedan 

Loiret 

Gard 

Pas de Calais 

Cötes-d'Armor 

Loire 

Loire 

Rhöne 

Charente-Maritime 

Loiret 

Seine-Maritime 

Haute-Garonne 

Cher 

Yveline 

Senegal 

Meurthe-et-Moselle 

Gard 

Loir-et-Cher 

Finistére 

aisne 

Bouches-du-Rhöne 

Bouches-du-Rhöne 

Manche 

Illes Balears 

Le Havre 

Andratx 

Maine-et-Loire 

Ardennes 

centre Franga 

Languedoc-Roussillon Franga 

Nord-Pas-de-Calais Franga 

Bretagne Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Rhöne-Alpes Franga 

Poitou-Charentes Franga 

centre Franga 

Haute-Normandie Franga 

Midi-Pyrénées Franga 

centre Franga 

Tle-de-France Franga 

Senegal Senegal 

Lorraine Franga 

Languedoc-Roussillon Franga 

Centre Franga 

Bretagne Franga 

picardie Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franga 

Basse-Normandie Franga 

Illes Balears Espanya 

Haute-Normandie Franga 

Illes Balears Espanya 

Pays de la Loire Franga 

Champagne-Ardenne Franga 

0 

0 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

2 

1 

18 

1 

2 

2 1 

35 

9 

2 

2 

2 

12 

4 

2 1 

16 

4 

18 

4 

1 

5 

35 

1 

22 

5 

36 

36 

0 

145 

1 

18 

4 

3 

49 

48 

13 

28 

26 

26 

26 

1 1 

49 

19 

7 1 

49 

48 

1 

18 

48 

49 

28 

8 

35 

35 

3 

163 

19 

163 

1 7 

16 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 7 1 

525 

1 7 1 

525 

525 
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260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

2 7 1 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

sencellas 

Sevran 

Sévres 

sin ciudad 

Sineu 

Sóller 

Sotteville-les-Rouen 

Strasbourg 

Tain L'hermitage 

Tancarville 

Tarascón 

Tarbes 

Thionville 

Thonon-les-Bains 

Thouars 

Thuir 

Toulon 

Toulouse 

Tournon 

Tours 

Trouville-sur-Mer 

Troyes 

Ty-Mor 

Valdoie 

Valencia 

Vandoeuvre 

Vauchelles-les-Quesnoy 

Illes Balears 

Seine-Saint-Denis 

Hauts-de-Seine 

sin ciudad 

Illes Balears 

Illes Balears 

Seine-Maritime 

Bas-Rhin 

Hauts-de-Seine 

Seine-Maritime 

Bouches-du-Rhöne 

Hautes-Pyrénées 

Moselle 

Haute-Savoie 

Deux-Sévres 

Pyrénées Orientales 

Var 

Haute-Garonne 

Savoie 

Indre 

Calvados 

Aube 

Aube 

Calvados 

Valéncia 

Charente 

Somme 

Illes Balears Espanya 

íle-de-France Franca 

íle-de-France Franca 

sin ciudad sin ciudad 

Illes Balears Espanya 

Illes Balears Espanya 

Haute-Normandie Franca 

Alsace Franca 

íle-de-France Franca 

Haute-Normandie Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Midi-Pyrénées Franca 

Lorraine Franca 

Rhöne-Alpes Franca 

Poitou-Charentes Franca 

Languedoc-Roussillon Franca 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Franca 

Midi-Pyrénées Franca 

Rhöne-Alpes Franca 

Centre Franca 

Basse-Normandie Franca 

Champagne-Ardenne Franca 

Champagne-Ardenne Franca 

Basse-Normandie Franca 

Valéncia Espanya 

Poitou-Charentes Franca 

Picardie Franca 

3 

1 

2 

0 

1 

4 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

1 

5 

0 

0 

2 

0 

1 

145 

3 

4 1 

0 

145 

145 

16 

1 

4 1 

16 

36 

2 

8 

2 

3 

8 

4 

4 

4 

6 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

1 

163 

48 

48 

0 

163 

163 

19 

8 

48 

19 

35 

7 1 

18 

26 

1 1 

48 

14 

7 1 

26 

49 

3 

16 

16 

3 

3 

1 1 

8 

1 7 1 

525 

525 

0 

1 7 1 

1 7 1 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

525 

1 7 1 

525 

525 
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287 Vauzelles Ardennes Auboncourt-Vauzelles Franga 1 3 1 525 

288 Vernon Ariége Midi-Pyrénées Franga 0 64 7 1 525 

289 Versailles Yveline Tle-de-France Franga 1 4 48 525 

290 Veules-les-Roses Seine-Maritime Haute-Normandie Franga 1 16 19 525 

291 Vierzon Cher centre Franga 4 18 49 525 

292 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne aquitaine Franga 2 5 32 525 

293 Vitry Le Frangois Marne Champagne-Ardenne Franga 0 8 16 525 
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Taula 20: Benefactors dels Cadets per localitats, departament, regions i país (1965-1975) 

Localidad Departament Regió Pais Localidad Departament Regió 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1 2 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

2 1 

22 

Aix-en-Provence 

Albert 

Amiens 

Andratx 

Angers 

Arcachon 

Audincourt 

Avranches 

Barbentane 

Beaurepaire 

Beauvais 

Belbeuf 

Belfort 

Besangon 

Biere 

Billy-Montigny 

Bordeaux 

Bourg-en-Bresse 

Brest 

bruz 

Cahors 

Calvia 

Bouches-du-Rhöne 

Canada 

Somme 

Illes Balears 

Maine-et-Loire 

Gironde 

Doubs 

Manche 

Bouches-du-Rhöne 

Quebec 

Oise 

Seine-Maritime 

Territoire de Belfort 

Doubs 

Hérault 

Pas de Calais 

Gironde 

Ain 

Finistére 

ille-et-vilaine 

lot 

Illes Balears 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 

Canada 

Picardie 

Illes Balears 

Pays de la Loire 

Aquitaine 

Franche-Comté 

Basse-Normandie 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur 

Canada 

Picardie 

Haute-Normandie 

Franche-Comté 

Franche-Comté 

Languedoc-Roussillon 

Nord-Pas-de-Calais 

aquitaine 

Rhöne-Alpes 

Bretagne 

Bretagne 

Midi-Pyrénées 

Illes Balears 

Francia 

Canada 

Francia 

Espanya 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Canada 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Espanya 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

18 

2 

2 

16 

1 

5 

5 

4 

18 

2 

3 

19 

4 

5 

2 

2 

5 

2 

9 

1 

1 

16 

1 1 

4 

1 7 

18 

5 

8 

9 

1 1 

1 1 

4 

1 7 

20 

9 

9 

30 

6 

8 

18 

23 

23 

27 

18 

Pais 

257 

4 

257 

18 

257 

257 

257 

257 

257 

4 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

18 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Cambrai 

Carcassonne 

Carriéres 

Castres 

Cavaillon 

Ceret 

Chälons-sur-Marne 

Chambéry 

Chäteauroux 

Chatellerault 

Chaumont 

Clermont-l'Hérault 

Colmar 

Commentry 

Cormontreuil 

Deauville 

Decines 

Dole 

Elbeuf 

Epernay 

Epinal 

Etoile 

Eu 

Evette 

Evreux 

Floirac 

Forcalquier 

Nord 

Aube 

Yveline 

aisne 

Vaucluse 

Pyrénées Orientales 

Marne 

Savoie 

Indre 

Vienne 

Haute-Marne 

Hérault 

Charente 

Allier 

Oise 

Calvados 

Aveyron 

aisne 

Seine-Maritime 

Marne 

Vosges 

Morbihan 

Morbihan 

Ariége 

Ariége 

Ariége 

Alpes de Haute Provence 

Nord-Pas-de-Calais Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

Tle-de-France Francia 

picardie Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

Languedoc-Roussillon Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

Centre Francia 

Poitou-Charentes Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

Languedoc-Roussillon Francia 

Poitou-Charentes Francia 

Auvergne Francia 

Picardie Francia 

Basse-Normandie Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

picardie Francia 

Haute-Normandie Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

lorraine Francia 

Bretagne Francia 

Bretagne Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

2 

1 

1 

5 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

2 

1 

12 

3 

8 

9 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

3 

7 

2 

12 

19 

9 

1 

10 

10 

22 

22 

22 

4 

6 

13 

1 2 

1 7 

1 1 

30 

13 

18 

1 2 

4 

13 

30 

4 

3 

1 7 

1 1 

27 

1 7 

20 

13 

6 

23 

23 

27 

27 

27 

1 1 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 
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50 

5 1 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

7 1 

72 

73 

74 

75 

76 

Golbey 

Grenoble 

Guignes 

Hennebont 

Hirson 

Hyeres 

Joinville 

Jonage 

Laon 

Lavadarc 

Laval 

Le Creusot 

Le Havre 

Le Mans 

Legenser 

les Monthéry 

Levallois 

Lillebonne 

Limoges 

Lisieux 

Lorient 

Lyon 

Marseille 

Metz 

Montbéliard 

Montlugon 

Morlaix 

Manche 

Isére 

Pyrénées Atlantiques 

Doubs 

aisne 

aisne 

Seine-Saint-Denis 

Loire-Atlantique 

aisne 

Isére 

Isére 

Saöne-et-Loire 

Seine-Maritime 

Sarthe 

Haute-Loire 

Bouches-du-Rhöne 

Finistére 

Nord 

Haute-Vienne 

Calvados 

Morbihan 

Rhöne 

Bouches-du-Rhöne 

Moselle 

Alpes de Haute Provence 

Loiret 

Finistére 

Basse-Normandie Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

aquitaine Francia 

Franche-Comté Francia 

picardie Francia 

picardie Francia 

Tle-de-France Francia 

Pays de la Loire Francia 

picardie Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

Bourgogne Francia 

Haute-Normandie Francia 

Pays de la Loire Francia 

Auvergne Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

Bretagne Francia 

Nord-Pas-de-Calais Francia 

Limousin Francia 

Basse-Normandie Francia 

Bretagne Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

Lorraine Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

centre Francia 

Bretagne Francia 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

1 

2 

3 

1 

2 

4 

4 

8 

9 

1 1 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

1 

5 

12 

12 

2 

3 

12 

4 

4 

1 

19 

1 

2 

18 

9 

4 

4 

7 

10 

9 

18 

5 

4 

10 

9 

1 1 

18 

8 

9 

1 7 

1 7 

1 2 

5 

1 7 

18 

18 

1 

20 

5 

3 

16 

23 

6 

4 

1 1 

23 

18 

16 

6 

1 1 

1 2 

23 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 
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77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

1 0 1 

102 

103 

Mulhouse 

Nancy 

Nantes 

Nevers 

Nice 

Nimes 

Noisy Le Grand 

Noisy le -Sec 

Noyon 

Orléans 

Orvault 

Palaiseau 

Palma de Mallorca 

Palma Nova 

Pamiers 

Parame 

París 

perigueux 

Perpignan 

Perros-Guirec 

Pfastatt 

Poitiers 

Pont du-Cháteau 

Port de Sóller 

Portals Nous 

Potarlier 

Reims 

Moselle 

Haut-Rhin 

Hauts-de-Seine 

Loire-Atlantique 

Mónaco 

Gard 

Gard 

Gard 

Seine-Saint-Denis 

Loiret 

Loiret 

Ain 

Illes Balears 

Illes Balears 

Ariége 

Ariége 

Ariége 

Dordogne 

Pyrénées Orientales 

Pyrénées Orientales 

Haute-Garonne 

Loiret 

Vienne 

Illes Balears 

Illes Balears 

Eure 

Finistére 

Lorraine 

Alsace 

íle-de-France 

Pays de la Loire 

Mónaco 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

íle-de-France 

centre 

centre 

Rhöne-Alpes 

Illes Balears 

Illes Balears 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

Midi-Pyrénées 

aquitaine 

Languedoc-Roussillon 

Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 

centre 

Poitou-Charentes 

Illes Balears 

Illes Balears 

Haute-Normandie 

Bretagne 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Mónaco 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Espanya 

Espanya 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Francia 

Espanya 

Espanya 

Francia 

Francia 

2 

1 

6 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

3 

1 

13 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

1 

9 

3 

2 

20 

20 

20 

2 

10 

10 

2 

16 

16 

22 

22 

22 

2 

8 

8 

2 

10 

2 

16 

16 

1 

9 

6 

1 

1 2 

5 

2 

30 

30 

30 

1 2 

1 2 

1 2 

18 

18 

18 

27 

27 

27 

8 

30 

30 

27 

1 2 

4 

18 

18 

20 

23 

257 

257 

257 

257 

2 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

18 

18 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

18 

18 

257 

257 
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104 

105 

106 

107 

108 

109 

1 1 0 

1 1 1 

1 1 2 

1 1 3 

1 1 4 

1 1 5 

1 1 6 

1 1 7 

1 1 8 

1 1 9 

120 

1 2 1 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

Rennes 

Romans 

Rouen 

saint Armand 

Saint brieuc 

saint Herblain 

Saint Jean Le Blanc 

saint Martin Boscherville 

saint Nazaire 

Saint-Claude 

Sainte Adresse 

Sannois 

Sant Raphael 

S'Arracó 

Sévres 

sin ciudad 

Sóller 

Tain L'hermitage 

Tancarville 

Thionville 

Thonon-les-Bains 

Toulon 

Ty-Mor 

Valdoie 

Vandoeuvre 

Vernon 

Vitry Le Frangois 

Marne 

Aveyron 

Gard 

Pas de Calais 

Cötes-d'Armor 

Cötes-d'Armor 

Loiret 

Loiret 

Gard 

Loire 

Loiret 

Bouches-du-Rhöne 

Manche 

Andratx 

Hauts-de-Seine 

sin ciudad 

Illes Balears 

Hauts-de-Seine 

Seine-Maritime 

Moselle 

Haute-Savoie 

Var 

Aube 

Calvados 

Charente 

Ariége 

Marne 

Champagne-Ardenne Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

Languedoc-Roussillon Francia 

Nord-Pas-de-Calais Francia 

Bretagne Francia 

Bretagne Francia 

centre Francia 

centre Francia 

Languedoc-Roussillon Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

centre Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

Basse-Normandie Francia 

Illes Balears Espanya 

Tle-de-France Francia 

sin ciudad sin ciudad 

Illes Balears Espanya 

Tle-de-France Francia 

Haute-Normandie Francia 

Lorraine Francia 

Rhöne-Alpes Francia 

Provence-Alpes-Cöte d'Azur Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

Basse-Normandie Francia 

Poitou-Charentes Francia 

Midi-Pyrénées Francia 

Champagne-Ardenne Francia 

5 

1 

1 2 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

9 

2 

20 

2 

3 

3 

10 

10 

20 

1 

10 

18 

4 

2 

9 

2 

16 

9 

19 

5 

1 

2 

2 

7 

2 

22 

9 

13 

27 

30 

6 

23 

23 

1 2 

1 2 

30 

18 

1 2 

16 

1 1 

18 

1 2 

2 

18 

1 2 

20 

6 

18 

1 1 

13 

1 1 

4 

27 

13 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

18 

257 

2 

18 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

257 
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Taula 21: Relació de localitats a la Crónica de Balears als anys 1954, 1956, 1958, 1965, 1988 i 1997 

Any Poble Any Poble Any Poble Any Poble Any Poble Any Poble Any Poble Any Poble 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1954 Alaró 

1954 Algaida 

1954 Andratx 

1954 Arta 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

Banyalbufar 

Binissalem 

Bunyola 

Cala Rajada 

Calonge 

Campos 

Capdepera 

Ciutadella 

Consell 

Deiá 

1954 Eivissa 

1954 Esporles 

1954 Felanitx 

1954 Galilea 

1954 Inca 

1955 Alaior 

1955 Alaró 

1955 Algaida 

1955 Andratx 

1955 Arta 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

Banyalbufar 

Binissalem 

Bunyola 

Cala Rajada 

Campos 

Capdepera 

Ciutadella 

Consell 

Deiá 

Eivissa 

Esporles 

Felanitx 

Galilea 

1956 Algaida 

1956 Andratx 

1956 Artá 

1956 Binissalem 

1956 Cala Rajada 

1956 Campanet 

1956 Campos 

1956 can picafort 

1956 Capdepera 

1956 Ciutadella 

1956 Deiá 

1956 Felanitx 

1956 Inca 

1956 La Pobla 
d'Uialfás 

1956 Lloseta 

1956 Llubí 

1956 Llucmajor 

1956 Manacor 

1957 Alaró 

1957 Alcudia 
1957 Algaida 

1957 Andratx 

1957 Artá 

1957 Banyalbufar 

1957 Binissalem 

1957 Caimari 

1957 Cala Rajada 

1957 Calviá 

1957 Campanet 

1957 Campos 

1957 Capdepera 

1957 Ciutadella 

1957 Consell 

1957 Costitx 

1957 Deiá 

1955 Inca 1956 Maó 

1957 Eivissa 

1957 el Molinar 

1958 Alaró 

1958 Alcudia 
1958 Algaida 

1958 Andratx 

1958 Arenal 

1958 Artá 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

1958 

Avranches 

biniamar 

Binissalem 

Buger 

Bunyola 

Caimari 

Cala Rajada 

Calviá 

1958 Campanet 

1958 Campos 

1958 Capdepera 

1958 Coll d'en 
Rabassa 

1958 Consell 

1965 Alaró 

1965 Alcudia 

1965 Algaida 

1965 Andratx 

1965 Artá 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

Banyalbufar 

Binissalem 

Buger 

Bunyola 

Caimari 

Cala Rajada 

Calviá 

Campanet 

Campos 

1965 Capdepera 

1965 Consell 

1965 Deia 

1965 Deiá 

1965 Eivissa 

1988 Andratx 

1988 Estellencs 

1988 Palma 

1988 Port 
d'Andratx 

1988 Sant Elm 

1988 

1997 Andratx 

1997 Palma 

1997 Port 
d'Andratx 

1997 Sant Elm 

1997 s'Arracó 

s'Arracó 

4 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 1954 Muro 

30 

31 

32 1954 Pollenca 

33 

34 

35 

1954 La Pobla 

1954 Lloseta 

1954 Llubí 

1954 Llucmajor 

1954 Manacor 

1954 Maó 

1954 Maria 

1954 Menorca 

1954 Montuíri 

1954 Palma 

1954 Petra 

1954 Porreres 

1954 Port 
d'Andratx 

1954 Port de 
Pollenca 

1955 La Pobla 

1955 Lloseta 

1955 Llubí 

1955 Llucmajor 

1955 Manacor 

1955 Maó 

1955 Maria 

1955 Montuíri 

1955 Muro 

1955 Palma 

1955 Petra 

1955 Pollenfa 

1955 Porreres 

1955 Port 
d'Andratx 

1955 Port de 

Pollenca 

1955 SantJoan 

1956 Maria 

1956 Montuíri 

1956 Muro 

1956 Palma 

1956 Peguera 

1956 Petra 

1956 Pollenca 

1956 Porreres 

1956 Port d'Andratx 

1956 Sant Elm 

1956 SantJoan 

1956 Santanyí 

1957 Felanitx 

1957 Formentor 

1957 Inca 

1957 La Pobla 
d'Uialfás 

1957 l'Arenal 

1957 Les Salines 

1957 Llucmajor 

1957 Manacor 

1957 Maó 

1956 Port de Pollenca 1957 Maria 

1957 Marratxi 

1957 Muro 

1956 Sant Lloren? del 
Cardassar 

1957 Palma 

1956 Santa Eugenia 1957 Peguera 

1956 Santa Margalida 1957 Pollenca 

1957 Porreres 

1958 Eivissa 

1958 espor 

1965 Esporles 

Felanitx 

1958 Esporles 

1958 Establiments 

1958 Felanitx 

1958 Galilea 

1958 Inca 

1958 La Pobla 
d'Uialfás 

1965 

1965 Fornalutx 

1965 Galilea 

1965 Inca 

1965 La Pobla 
d'Uialfás 

1965 Lloseta 

1965 Llubí 

1958 Les Salines 1965 Llucmajor 

1958 Lloret 

1958 Lloseta 

1958 Llubí 

1958 Lluch 

1965 Manacor 

1965 Maó 

1965 Maria 

1965 Montuíri 

1958 Llucmajor 1965 Muro 

1958 Manacor 1965 Palma 

1958 Maó 1965 Petra 
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36 

37 

38 

39 

1954 Sant Joan 1955 Santanyí 1956 s'Arracó 

1954 Sant Lloren? 1955 s'Arracó 
del 
Cardassar 

1954 Santa 1955 Sineu 
Margalida 

1954 Santanyí 

40 1954 s'Arracó 

41 

42 

1954 Selva 

1954 Sencelles 

43 1954 Sineu 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

1955 Sóller 

1955 Valldemossa 

1955 Vilafranca 
de Bonany 

1956 Sineu 

1956 Sóller 

1956 Son Servera 

1954 Sóller 

1954 Valldemossa 

1954 Vilafranca 
de Bonany 

1957 Port 
d'Andratx 

1957 Port de 
Pollenca 

1958 Maria de la 1965 Pollenca 
Salut 

1958 Marratxí 1965 Porreres 

1957 Puigpunyent 1958 Muro 

1957 Sant Elm 1958 Palma 

1965 Port 
d'Andratx 

1965 Port de 
Pollenca 

1957 Sant Joan 1958 palma Nova 1965 Sant Elm 

1957 Sant Lloren? 1958 pari 
del 
Cardassar 

1957 Santa 
Eugenia 

1957 Santa 
Margalida 

1957 Santanyí 

1957 s'Arracó 

1958 paris 

1958 Petra 

1958 Pollenfa 

1958 Porreres 

1965 SantJoan 

1965 Santa 
Margalida 

1965 Santa Maria 
del Camí 

1965 Santanyí 

1965 s'Arracó 

1957 Selva 

1957 Sencelles 

1957 Sineu 

1957 Sóller 

1958 Port 
d'Andratx 

1958 Port de 
Pollenca 

1965 Sencelles 

1965 Sineu 

1958 Puigpunyent 1965 Sóller 

1958 San Jordi 1965 Son Cervera 
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50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

1957 Valldemossa 1958 Sant Elm 1965 Valldemossa 

1958 Sant Joan 1965 Vilafranca 
de Bonany 

1958 Santa 
Eugenia 

1958 Santa 
Margalida 

1958 Santa Maria 
del Camí 

1958 Santa Ponsa 

1958 

1958 

1958 

1958 

Santanyí 

S'Aranjasa 

s'Arracó 

Sencelles 

1958 Sineu 

1958 Sóller 

1958 Son Cervera 

1958 son San 
Joan 

1958 Son Sardina 

1958 Son Serra-
La Vileta 

1958 Valldemossa 
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67 1958 Vilafranca 
de Bonany 
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Taula 22: Relació de localitats a la Crónica de Franca als anys 1954, 1956, 1958, 1965, 1988 i 1997. 

15 

16 

Any Poble Any Poble 

1954 Alger 

1954 Angers 

1954 Angouléme 

1954 Arcachon 

1954 Audincourt 

1954 Bayeux 

1954 Bordeaux 

1954 BreSt 

9 | 1954 Cannes 

10 1954 Chalons-sur-
Marne 

11 I 1954 Chambery 

12 1954 Charleville 

13 1954 Chateauroux 

14 1954 Chaumont 

1954 Cognac 

1954 Compiégne 

1955 Agen 

1955 Alger 

1955 Angers 

1955 Angouléme 

1955 Arcachon 

1955 Arras 

1955 Audincourt 

1955 Bayeux 

1955 Bordeaux 1955 Bourges 

1955 BreSt 

1955 Chalindrey 

1955 Chalons-sur-
Marne 

1955 Charleville 

Any Poble Any Poble 
1956 Agen 

1956 Angers 

1956 Angouléme 

1956 Bayeux 

1956 Bayonne 

1956 Belfort 

1956 Bolbec 

1956 Bordeaux 

1956 Bourges 

1956 BreSt 

1956 Bry-sur-
Marne 

1956 Caen 

1956 Chalons-
sur-Marne 

1956 Charleville 

1957 Abbeville 

1957 Angers 

1957 Avignon 

1957 Belfort 

Blainville 1957 

1957 Bordeaux 

1957 Cambrai 

1957 Chalons-sur-
Marne 

1957 Compiégne 

1957 Dakar 

1957 Epernay 

1957 Etaples 

1957 Etel 

1957 Forcalquier 

1955 Chateauroux 1956 Chateaurou 1957 Grenoble 

1955 Chaumont 1956 Commentry 1957 Gueret 

Any Poble 
1958 Ales 

1958 Belfort 

1958 Bordeaux 

1958 Bourges 

1958 Brest 

1958 Cannes 

1958 Cavaillon 

1958 Chalons-

sur-Marne 

1958 Charleville 

Any 
1965 

Poble Any Poble 
Agen 1988 Angouléme 

1958 Audincourt 1965 

1958 Avranches 1965 

1965 

Amiens 

Angers 

1988 

1988 

Angouléme 1988 

1965 

1965 

1965 

Arcachon 

Arles 

Audincourt 

1988 

1988 

1988 

Cavaillon 

Chambery 

Joinville le 
pont 

Nantes 

Nevers 

Noisy le Sec 

1965 Avignon 

1965 Avranches 

1988 Poitiers 

1988 Rouen 

1965 Barbentane 

1965 Bayeux 

1988 St Nazaire 

1988 St Raphael 

Any Poble 
1997 Aix en 

Provence 
1997 Belfort 

1997 

1997 

1997 

1958 La Baule-

les-Pins 

1958 Le Havre 

1958 Lille 

1965 Bordeaux 

1965 Bourges 

1965 BreSt 

Besanjon 

Champigny 

Delle 1977 

1997 Le Havre 

1997 Alloue 

Linars 

1977 Marseille 

1977 Herimoncourt 

1977 Saomt Nazaré 

1958 Dunkerque 1965 Besancon 1988 Villeparisis 1977 Plouzane 

1958 Epernay 1965 Beziers 1988 Marseilla 

1 

8 

x 
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17 

18 

19 

20 

1954 Creon 

1954 Dijon 

1954 Dunkerque 

1954 Epernay 

21 1954 Epinal 

22 1954 Etaples 

23 1954 Font Romeu 

24 1954 Fort de l'eau 

25 

26 

27 

28 

1954 Hirson 

1954 La Rochelle 

1954 Lannemezan 

1954 Laon 

29 1954 Le Havre 

30 1954 Limoges 

31 1954 Lorient 

32 

33 

1954 Lyon 

1954 Manosque 

1955 Choisy-le-
Roi 

1955 Cognac 

1955 Compiégne 

1955 Dijon 

1955 Dreux 

1956 Compiégne 1957 La Rochelle 

1955 Epernay 

1956 Dakar 

1956 Epernay 

1956 Epinal 

1956 Etaples 

1956 Forcalquier 1957 Lille 

1957 Laon 

1957 Laval 

1957 Le Chesne 

1957 Le Havre 

1955 Etaples 

1955 etel 

1956 Fouras 

1956 Lannemeza 
n 

1957 Limoges 

1957 Lorient 

1955 Font Romeu 1956 Laon 1957 Lourdes 

1955 Forcalquier 1956 Le Havre 1957 Lyon 

1955 granville 1956 Limoges 1957 Manosque 

1955 Laon 1956 Lorient 1957 Marseille 

1955 Le Havre 

1955 Le Mans 

1955 Limoges 

1955 Lorient 

1955 Lyon 

1956 Luneville 1957 Montbeliard 

1956 Lyon 

1956 Marennes 

1956 Marseille 

1957 Montceau-les-
Mines 

1957 Montlufon 

1957 Montrouge 

1958 Lorient 

1958 Luneville 

1958 Lyon 

1965 Cavaillon 

1965 Chalindrey 

1965 Chateaurou 

1958 Marennes 1965 Chatelleraul 

1958 Marseille 1965 Chaumont 

1958 Montbeliar 
d 

1965 Cognac 

1958 Montlufon 1965 Commentry 

1958 Nancy 1965 Dijon 

1958 Nantes 

1958 Nimes 

1958 París 

1958 Reims 

1965 Epernay 

1965 Epinal 

1965 Etaples 

1965 Font Romeu 

1956 Lourdes 1957 Maureilhan- 1958 Rennes 
Pomerols 

1958 Rouen 

1965 Forcalquier 

1965 Grenoble 

1958 St Amand 1965 Gueret 

1958 St Brieuc 

1958 St Etienne 

1965 Lannion 

1965 Laon 

x 

t 
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34 

35 

36 

37 

38 1954 Nevers 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

1954 Marseille 

1954 Montereau 

1954 Nancy 

1954 Nantes 

1954 París 

1954 

1954 

Perpignan 

Pierrefite-
NeStalas 

1954 Pontarlier Sur 
Douba 

1954 

1954 

1954 

Reims 

Rennes 

Rochefor-sur-
mer 

1954 Romans 

47 1954 Rouen 

48 1954 Salon 

1955 manosque 

1955 Marseille 

1955 Metz 

1955 Millery 

1955 Mitry-le-
Neuf 

1955 

1955 

Montlucon 

Mulhouse 

1955 Nancy 

1955 Nantes 

1955 Nevers 

1955 París 

1955 Penhoet 

1956 Metz 

1956 Mitry-le-
Neuf 

1956 Montbeliar 
d 

1957 Morgat 

1957 Mulhouse 

1957 Nanterre 

1958 Vauzelles 

1956 Montereau 1957 Nantes 

1956 Montlufon 1957 Nimes 

1956 Nimes 

1956 Noyon 

1956 Pamiers 

1956 París 

1955 Pontarlier Sur 1956 Penhoet 
Douba 

1955 Quimper 

1955 Reims 

1956 Pertuis 

1957 Noyon 1956 Nancy 

1956 Nanterre 1957 París 

1956 Nantes 1957 Pibrac 

1957 Pontarlier Sur 
Douba 

1957 

1957 

1957 

Reims 

Rennes 

Rochefor-sur-
mer 

1957 Roquemaure 

1957 Rouen 

1956 Poitiers 1957 Sagonne 

1965 Laval 

1965 Le Havre 

1965 Le Mans 

1965 Les Sables 
d'Olonne 

1965 Lille 

Limoges 1965 

1965 Lisieux 

1965 Lorient 

1965 Luneville 

1965 Lyon 

1965 

1965 

Marseille 

Martial 
Terrades sur 
la Table 
d'operation 

1965 Metz 

1965 Monceau les 
Mines 

1965 Montbeliard 
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49 

50 

1954 Semeac 

1954 St Amand-
Montrond 

51 1954 St Gaudens 

52 1954 St Girons 

53 1954 St Malo 

54 

55 

56 

57 

1954 St Nazaire 

1954 St Quentin 

1954 Tanger 

58 1954 Tarbes 

59 1954 Tours 

60 1954 Troyes 

61 

62 

1955 Rennes 

1955 Rochefor-sur-
mer 

1955 Rouen 

1955 Salon de 
Provence 

1955 Sedan 

1955 Soissons 

1955 Sotteville-les-
Rouen 

1956 Pont-
Audemer 

1956 Quimper 

1956 Reims 

1954 St Quentin 1955 St Amand 

1955 St Amand-
Montrond 

1955 St Etienne-
du-Rouvray 

1956 Rennes 

1956 Rochefor-
sur-mer 

1956 Rouen 

1956 Salon de 
Provence 

1956 Sotteville-

les-Rouen 

1956 St Amand 

1956 St Fons 

1957 Salon 

1957 Salon de 

Provence 

1957 St Amand 
1957 St Brieuc 

1957 St Cyr-Mont-
d'Or 

1957 St Etienne 

1957 St Nazaire 

1955 St Gaudens 1956 St Gaudens 

1955 St Malo 

1957 St Quentin 

1957 St Quentin 

1957 Ste Radegonde 

1957 Strasbourg 

1957 Tarascon 

1955 St Nazaire 

1956 St 
Georges/M 
oulon 
(cher) 

1956 St Germain 1957 Tarbes 
en Laye 

1955 St Quentin 1956 St Nazaire 1957 Toulouse 

1965 Nancy 

1965 Nantes 

1965 

1965 

Nevers 

Orleans 

1965 Pamiers 

1965 

1965 

París 

Perpignan 

1965 Pertuis 

1965 Poitiers 

1965 Pompadour 

1965 Pontarlier 
Sur Douba 

1965 Reims 

1965 Rennes 

1965 Rodez 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

1955 St Quentin 1956 Tarascon 1957 Tours 

1955 Toulouse 

1955 Tournon 

1955 Tours 

1955 Troyes 

1955 Vauzelles 

1955 Verdun 

1955 Villeurbanne 

1955 Vitry-le-
Franjois 

1956 Tarbes 

1956 Trouville-
sur-Mer 

1956 Troyes 

1956 Vitry-le-
Francois 

1957 Trouville-sur-
Mer 

1956 Toulouse 1957 Troyes 

1957 Vendóme 

1957 Verdun 

1957 Villeneuve-sur-
Lot 

1957 Vitry-le-
Franjois 

1965 Romilly sur 
Seine 

1965 Rouen 

1965 Salon de 
Provence 

1965 Sedan 

1965 Soyaux 

1965 St Amand-
Montrond 

1965 St Brieuc 

1965 St Chamond 

1965 St Gaudens 

1965 St Hilaire 
du Harcouet 

1965 St Jean-
Blanc 

1965 St Nazaire 

1965 St Quentin 

1965 St Quentin 

1965 Strasbourg 

1965 Tarascon 

1965 Thones 



A N N E X O S 621 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

1965 

Thuir 

Toulouse 

Tours 

Valence 

Vierzon 

Villefranche 
Sur Mer 
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Gráfic 23: Portada París-Baleares, n. 1, gener 1954 
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Grafio 24: Portada París-Baleares, n. 56, gener 1959 
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PARIS-BALEARES 
Pr»iid»ni FondciKu' Fioneiico Vidi, 1953 
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Gráfic 25: Portada París-Baleares, n. 233, gener 1978 

SAN T E L M O EN C A N D E L E R O 

La ptofunim di noticias que ar
ad ui referentes a proyectos de cor» 
trttcctonet ambiciólas en U» caitas de 
San Tetrao, indúctil i pensar que 
aquella bella costa está inmersa en 
I U U coyuntura decisiva part su porve-

Exiate entre los irraconens», un 
irctor de opantón tensibiljrada pot I* 
capacidad de presión potencial dtl di
nero; partidarios del actual est«tu 
quo Anteponen el disfrute de la pli-
esder, del vivir tranquilo, i cualquier 
iniciativa de desarrollo Esta posición 

de aparente uunoviltuno, con atavn.-
mos n ii - « que puede **i un 
ideal loable, en la práctica resulta 
desfasada. El boom turístico ya tarne 
en aquella roña su» enclaves que pe
ñeran un dinamismo inevcrsible-

Haita ahora no partee qut los 
diferentes planes urbanístico* pira 
San lelmo con una normairra razo
nable, y un imperativo vinculante, 
hayan cristalizado ron éxito DckU 
la década de los años 10 en que 
empezaron a (urgir los primeros 
chatre* de veraneo, tt calentante la 
carencia de una planificación idónea 
Falto, desde un principio, imagina 
ción ron prtvtaion dt futuro Es lógi
co que viviendo a salto de mata, se 
soslayen Los problemas, pero un re-
sed v trios adecuadamente 

En este estado de cosas se formula 
un proyecto de construcción de un 
puerto deportivo que et contemplado 
por el vecindario con reacciones di 
vtrm Poco después, «airge otro pro
véelo, más amplio, como replica 
mejorada del anterior, presentado 
por otra empresa Los do*, aunque 

'• •• Ii «m l l i . i i « i r . I 

AU SFUIL 
DE LA NOUVtlLfc ANNEE 

Au senil de la nouvelk tnnee, vo 
tre SccrétatTe General, au ñora de no 
lie (omite Ducicur au grand com 
pUt. est heurrux dt vous. adiessct non 
medlturv touhail* P O U T l'annce 1976 
Vocux de prospénte et bon-
heur' et pour tnu). les estéis volre*! 

19)3.. 1976... Voilk dejé pr«* 
d'un quart de sáecl que nous fXBtotu 
e| tuir noiti- jouitul 'PARIS-BA-

aiurr la liainon entre I « 
compitriolea restes aiu lies et cesta 
qui ont du s'en exiler pour chercker 
leur V K adlcurs, notre pe tile patrie nc 
pouvant assurer la vie et l'aveou de 
I O U S íes eniants. . 

Si Ust pii-tnricv anne** de notit 
Association connurent dt» ywus fas-
tes el prosperes, la demiere décade 
n't pu ¿tre vecue que dans redorI, le 
sacrifica et des prouesn dt loute 
sor le Vous les corma uuez, puisque 
nous vous avons ttnu au courant, au 
für et i mesure, daru tes > Sumes dr 
notre Journal, din drfficullés et des 
epreuves tuxquelles nous avons du 
faire face... Et, annee apréi annce, 
nous avons itnu, grace i votrt 
i D i n p r é h e n s i o n el á votrt génerosité. 

Mau devant kts nouvtllts au*meis-
lalium du papier, de la main d'oeu-
rre d 'imprime-ene. des laxes postales, 
etc.. nous nous dernandons de quoi 
demain sera til fait? ... Au eours des 
dtinitrr* alinees, bon nombra de 
journaux, de magaibies tt de bulle-
liru de vocéele», ont du divparaitre. 
car ds ne pouvasrnt plua faire face 
aux conditio« ddfkilex de ITieure .. 
Nouk, grate a votrt confiauce el I »0-
tre fenevotilc, no» avons pu conti* 
nuer aoyei-en remerciés bien lince-
remen I' 

Je puis vous diré qut ITseurr est 
loujourt á 1'effort ei i la peñeróme. 
Auaai. ne vous rtbchti pai daña vo
trt . it.rr'li.ií.i. n si diacun fait. • • 
ctiurs de 1976, 1'effort qu'ü a fait en 
1975, nous piintrons tncor* "W cap 
des tempetes1 Compren» qne nous 
ferotis honneur á not engjgtmeni» vis 
á vía de" l'Imprenta Poly técnica" el 
que not» pastero rw latinee tana Irop 
de dif heultet. 

Vous regieret done votre cotisa-
htm au plus tót, kan» allendre Cappel 
des corita tiaos, qui est toiuours une 
grosse Charge pour notrt budftt (1 
V F. par Membre adhérenl...). Vous 
reglerez en tenant compte de T O S po-
ttbilile* Abonnement or dina iré: 35 
ou 40 Frs. Abonnement de woutten: 
$0 Frs Abonnement Bienfailtur 100 
Frs. Abonnement de Mcceae: i pulir 
de 1 tO Fn. 

ISult» ptf» lutvwMc) 

«Les Cadets de Major que» 
tt 

• Paris-Baleares' 
vous oflrrnl Iturs wrux Iti plus sinceres pour une 

htwtuse Anné 7976 

l£ COUIIÍ DMCTEV* 
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Grafio 26: Portada París-Baleares, n. 377, maig-juny 1997 




