Països catalans
MALLORCA

Ja hi ha esborrany de Règim Especial de les Illes
Dificultats per a la creació d'una mancomunitat de municipis
especial per a les Illes havia acabat
la redacció de l'esborrany d'aquest
règim. Hom no sap encara quin és
el contingut de l'esborrany sobre el
règim que deu haver redactat la comissió oficial, si bé la majoria de
les f o r c e s polítiques de les Illes,
àdhuc algunes que es declaren obertament dretanes, no hi tenen cap mena de confiança, cosa que. com ja se
sap, donà lloc que el Col·legi de Missers acordàs redactar un e s t a t u t
d'autonomia al marge de l'esmentat
règim especial.

Vint-i-set batlles de Mallorca
juraren ahir els càrrecs de delegat de govern de llurs municipis en presència del governador,
duc de Maura, el qual pronuncià unes paraules en què destacà el paper d'aquests batlles,
que foren elegits pels consellers
a les passades eleccions, com a
representants tant del poble dins
l'administració com del govern
dins el poble.
El duc de Maura els comunicà que
«1 secretari de la comissió del règim
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Ahir al matí també tingué lloc el
ple de la Diputació corresponent al
mes d'abril. La sessió transcorragué
sense incidents destacables, i amb
això. pareix que es posa fi, és un
simple descans, a un llarg enfrontament entre dues faccions ben definides de la corporació. Recordem,
per exemple, que el president, l'exgovernador de Biscaia. Fulgenci Coll

que raó poderosa (apuntem la crisi i l'afluixament
de la corretja de castedat política) a Mallorca li
han sortit líders i moviments obrers. Esglaiats, els
empresaris recorden la sentència popular: sempre plou
damunt banyat. Sobretot ho pensen aquells que tenen les empreses dedicades a l'hoteleria i a la construcció. Els altres empresaris estan més tranquils.
La indústria de la sabata mantindrà el seu ritme de
producció, encara que els seus empresaris tinguin
l'ànim pendent d'un fil. Els parells de sabates es
vendran mentre els Estats Units ho vulguin i mentre els països productors de matèria primera (cal
tenir present que Mallorca no ho és) no s'adonin
que industrialitzant-se poden exportar la sabata a
un preu que rompria els marges comercials establerts per les nostres. Quant als empresaris del moble, quasi han acabat de patir. Construeixen moble
castellà i colonial i venen al preu que poden i al
mercat que troben. Viuen, incapaços d'enfrontar-se
a la indústria valenciana o basca, una lenta però
inexorable agonia. Els fusters, fins fa poc temps,
abandonaven el taller i trobaven refugi a qualque
racó d'un hotel. A posta, al drama que suposava la
mort d'aquesta branca industrial, a penes se li concedí importància. Hi havia una sortida econòmica.
Ara no hi és i per aquesta raó els problemes laborals que té plantejada l'hoteleria couen de debò. De
fet, s'han protagonitzat les darreres setmanes, dos
actes multitudinaris d'induptable importància de cara
a establir uns principis de solidaritat reivindicativa.
A la Sala Magna de l'Auditòrium es va celebrar la
primera assemblea d'obrers d'hoteleria amb asistència de més de dues mil persones, i uns deu dies
després feren una marxa obrera des de la barriada
del Molinar fins 3 la Delegació de Treball per lliurar una carta de protesta al delegat contra els empresaris per la contractació d'obrers peninsulars, possiblement a baix preu, abans d'oferir jornals als
obrers mallorquins i immigrats que viuen a l'illa i
han passat un hivern amb pa dur i aigua fresca.
Tot això demostra que les circumstàncies ens han
canviat Mallorca i per a definir-la no ens serveixen
els tòpics o els vells motlles.
Hi ha una Mallorca nova. Una Mallorca en crisi.
Una Mallorca socialment desequilibrada i convertida en una petita Torre de Babel que, al capdavall
del protagonisme històric que li pertany, es troba
una mica despullada de la pròpia història. Qüestions
tan clares com poden ésser la idiomàtica, encara
hauran d'ésser objecte de llargues discussions abans
de comprendre's. L'anomenada nova burgesia, sorgida amb el turisme i educada dins els postulats
franquistes, no en sap res, de l'idioma. Ni en vol
saber. Ni comprèn els qui en volen saber. No dóna
divises, tammateix. Es clar que, tampoc, ara per ara,
el turisme no en dóna massa. I, a posta, el maiestar és patent. Vejau si no: els obrers d'hoteleria demanen un minim de quinze mil pessetes mensuals,
i els empresaris n'ofereixen un màxim de dotze. Segons paraules del governador Pérez Màura, que sem,bla haver-se fet portaveu de la darrera decisió, es
farà justícia salomònica: catorze mil tres-centes pessetes i tothom a treballar. Cada dia és festa a Mallorca. "Cada dia es fiesta en Mallorca". Potser, de
tota manera, el còctel social d'aquesta Mallorca que
resa i envesteix —traduint i corregint Machado—
però que per primera vegada en molts anys es digna
a emprar el cervell, sigui l'ambigüitat en tots els ordres. Però aquest fet és ben normal i comprensible.
Temps hi haurà per als aclariments. Ara per ara
s'ha trencat el mirall del tòpic i una Mallorca inquieta es desvetlla. Veurem en què para tot.
LLORENÇ CAPELLA

Amb 80.000 pams2 de terreny amb moltíssims pins
Fantàstiques panoràmiques, aigua i llum
Prop de Montserrat
per 790.000 pessetes
Des de 75.000 ptes. ENTRADA
i 11 ANYS DE FACILITATS
ENTREGA

PLE A L A DIPUTACIÓ

era una festa

Mallorca és una festa. La frase, evidentment calcada del Hemíngway que s'entusiasmava davant París, s'ha repetit molt sovint per l'illa. Fins
i tot, fa uns quants anys, circulà pels mercats del
disc una gravació que es titulava- així. O quasi així.
Es deia: Cada dia é s festa a Mallorca (Cada dia es
fiesta en Mallorca), que tingué una certa acceptació entre el públic de les platges, provinent dels
quatre punts cardinals de l'Europa "lejana y sola",
i entre tots els mallorquins que, malgrat que s'escarrassasin treballant de sol a sol, trobaven que si,
que Mallorca era una festa ben agradable.
Ben fet. Ara, però. Mallorca ha deixat d'ésser
una festa. Ningú no s'atreveix a dir que és una festa
i no es tracta, tampoc, üe dir que tota l'antiga aiegria que ens atribuïen ens hagi desaparegut en un
tancar i obrir d'ulls. Ben cert és que, d'aquestes ràpides transformacions, en tenim una prova definitiva: Espanya es colgà monàrquica i s'aixecà republicana; però, de tota manera, no és aquest el cas
de Mallorca. L'illa no ha deixat d'ésser una festa
en un tancar i obrir d'ulls. L'illa, en tot cas, ha estat la festa de tots aquells que han estat a l'aguait
a l'hora de recollir els beneficis produïts a balquena al llarg de vint anys d'economia inflada. I fixau-vos que no la catalog de sana, perquè, si ho fes
així, correríem el risc d'equivocar «nos de cap a peus.
L'economia illenca s'assembla als tísics d'un temps,
que estaven inflats de greix per tal de parèixer sans
als ulls del veïnat. Després, qualsevol dia els sorprenia la mort. Doncs, com ha quedat escrit, una
cosa semblant passa amb l'economia de l'illa. Ningú no asseguraria que és morta, però tots firmaríem que ha sofert un greu col·lapse que ens ha deixat la rialla glaçada als llavis.
Cada dia és festa a Mallorca. "Cada dia es fiesta en Mallorca". Ho era, senyors, ho era. Ara el
muntatge social està més o menys constituït així:
una classe empresarial hotelera que es mira de cua
d'ull amb l'empresariat industrial. Una amplíssima
classe mitjana extreta dels oficis burocràtics (com
són e's que proporcionen entitats bancàries i oficines estatals) i de les professions liberals que ja
compten amb un nombre d'inscrits prou considerable. Després hi ha el proletariat, i toquem fusta per
no enrampar-nos. Passa que a Mallorca s'ha descobert que hi ha proletariat, i aquesta evidència ha
llevat la son a més d'un i de dos dels altres estaments anomenats. A Ciutat de Mallorca, que és una
població que. malgrat la crisi econòmica, es permet
el luxe de tenir un vehicle motoritzat per cada tres
habitants, semblava no haver-n'hi, d'aquesta gent.
Almanco si hi era no donava creu i, a dir ver, tampoc no tenia massa possibilitats de donar-ne. Era
i és formada per obrers mallorquins que han abandonat el conreu de la seva petita propietat camperola i per peninsular que, també, han fuit del camp
andalús o castellà i que resten a l'illa cinc, sis, set
mesos, el temps que poden treballant a l'hoteleria,
per poder aguantar l'hivern sense massa fam al seu
poble d'origen. Cf-ear, en aquestes circumstàncies,
un proletariat reivindicatiu era quasi impossible. Però, vejau, s'ha creat. Arribà de la mà de la crisi econòmica i a cavall d'aquesta politització que a ritme
de llamp recórrer l'Estat espanyol. Precisament Pilar Franco, interrogada fa uns quants dies, a altes
hores del vespre, pel periodista del diari "Ultima
Hora" Joan Martorell, declara que si el seu germà
fos viu no hi hauria tant de desodre ni tant de trull
i diposita la seva confiança en Girón de Velasco,
perquè, segons diu. quan el poble l'estima és per
qualque raó poderosa.
Bé, punt i ratlla. EI cert és que també per qual-
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de Sant Simón, sols guanyà les eleccions per un vot.
En tot cas, hauríem de destacar
l'aprovació de diversos projectes de
millores de carreteres de les Illes,
una reforma a l'hospitai provincial
i un adob als jardins de Lepanto a
Ciutat, obres que superen totes elles
els cinquanta milions de pessetes.
CAP A UNA MANCOMUNITAT
DE POBLES
Per altra banda, també podem donar compte de la reunió del consell
económico-social-sindical de Balears
que, com vam anunciar, va discutir
sobre el desenvolupament de Mallorca. La reunió durà prop de quatre
hores i sols es pogueren estudiar els
estatuts d'una probable mancomunitat que reuniria set petits Ajuntaments. tasca aquesta que va donar
molta feina puix que, l'equip redactor s'havia basat inicialment en un
model oficial d'estatuts pensat, potser. per a algunes regions peninsulars, però no per a Mallorca, i concretament no per a una zona com la
serra de Tramuntana on ha d'harmonitzar la natura amb l'economia.
Mancaren encara m o l t s dies de
feina per veure d'establir unes condicions que salvin els pobles de la
m u n t a n y a del despoblament. Més
clar. queda la missió i el sacrifici
que els cau damunt, per al bé de la
resta de l'illa. D'aquesta manera, per
exemple, i a indicació d Icona, s'ha
assenyalat com a bon punt per a un
parc natural l'entorn del Puig de Galatzó.
SEBASTIA VERD

E! Consell de
Treballadors per
la Unitat Sindical
Davant la testa del primer
de maig, el Consell Provincial
de Treballadors de Balears ha
fet públic un manifest en el
qual es traça un programa,
amb relació a la reforma sindical i a la problemàtica actual més urgent, informa Europa Press, recollint fonts de
l'Organització Sindical.
Sobre l'actual situació política denuncia les maniobres del capitalisme i dels grups polítics arribistes
per a trencar la unitat dels treballadors, amb el pretext d'una democratització que tots desitgem, però
no pas a costa de perdre la força
aconseguida amb la nostra unitat.
Per això demanen, a curt termini:
imitat sindical qualsevulla que sigui l'adscripció política dels sindicalistes de base: independència de
les organitzacions professionals de
treballadors i tècnics, respecte als
empresaris i a l'administració; reconeixement sense limitacions, de llibertats de reunió, negociació col·lectiva i de vaga.
Pel que fa als propòsits d'acció
sindical, assenyalen com a objectiu
primordial la reforma fiscal, la reforma de l'empresa, amb l'efectiva
participació dels treballadors en la
gestió, resultats i propietat; reforma
agrària paral·lela a la de l'empresa,
i al mateix nivell de participació de
la indústria i dels serveis; participació dels treballadors en els òrgans
de participació política; millora de
pensions fins al nivell dels salaris
vigents en cada moment, etc.

MENORCA

L'Autonomia, tema d'un Cicle de Conferències
El cicle de conferències que
va preparar l'Ateneu de Maó en
col·laboració amb les Joventuts
Musicals de Ciutadella i el Centre Cultural "17 de Gener"
d'aquella ciutat resultà de molt
interès, si bé cal assenyalar la
no excessiva assistència de públic.

—de dretes o d'esquer restenim tant?

no ho

L'EVOLUCIO DEL
CONCEPTE AUTONOMIA

Deixant de banda els grups polítics i entrant en el camp de les persones individuals, avui ens trobam
amb unes postures ben enginyoses
pel que fa a la qüestió politico-administrativa de Menorca. Fa deu
anys, quant tot. Menorca demanava
per mitjà del Consejo Económico
Social Sindical l'establiment dels
Capítols Insulars, uns homes molt
determinats i concrets s'hi oposaren. Avui, quan els qui volien els
Capítols demanen òrgans autonòmics, aquells mateixos homes demanen i reivindiquen els Capítols. No
Dis això perquè es colpidor que les « hi ha res com viure sempre anys endarreres conferències hagin tingut
rera. L'únic consol és que això no és
públic majoritàriament d'esquerres,
privatiu de les nostres terres. "Mal
Joan Prats i Isidre Molas han estat
d'altri rialles són" —és cert—, però
fonamentalment professors universi- també hi ajuda a l'apaivagament
taris, científics experts, que ens han
Isidre Molas ens contava el mateix
parla de Regionalisme i democràcia
de Catalunya. Quan es lluitava per
i de Les experiències autonomistes la Mancomunitat, la tàctica dels imdurant la segona República. Amb- mobilistes era la defensa de la unidues lliçons interessaven força a tot- formitat. Quan él que es tractava
hom que és preocupat pel problema
era l'Estatut d'autonomia, llavors el
autonomista de Menorca o, si més nom plus ultra era la Mancomunino, de les Illes. I segons diuej els
tat. Quan, després del fracàs de
programes polítics que hem llegit
l'aixecament del 1934, el govern del
l'autonomia de Menorca no és una - centre-dreta de Madrid suspengué
cosa que interessi, només les esquer- l'Estatut de Catalunya ,llavors ja
res.
L'autonomia de Menorca és no defensaven la Mancomunitat, llatambé al programa dels homes vors tornaven a defensar l'uniford'ADEME. dels homes d'ideologia
mi sme borbònic.
centrista, però aquests, de moment,
Està passant el mateix entre nosno demostren cap interes per les
altres^
conferències de l'Ateneu ni de les
JOSEP M. QUINTANA
Joventuts Musicals. Es que ho tenen
tot molt clar? I si és així, i no ens
e.i podríem b&neficiar tots els qui
Es veu que estam vivint el xarampió de la política i de moment ens
interessen amb força tots aquells
parlaments agosarats que —dient
molt o molt poc— plantegen qüestions marcadament polítiques. Pero
la política no és, només, una art del
míting ben fet; la política és quelcom seriós que exigeix una dedicació pregona a l'estudi i ha d'ésser
fonamentada damunt plantejaments
rigorosament científics.
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BREU
EIVISSA. '— El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears ha decidit de retirar la denúncia formulada fa temps al governador civil de
les Balears "contra el responsable de
les infraccions urbanístiques que es
produeixen a Punta na Ribas", dins
el terme municipal de Santa Eulàlia.
EIVISSA. — Avui entrarà en funcionament el servei d'urgència a domicili facilitat per la seguretat social. El nou servei cobrirà solament
el terme municipal de la capital d«
l'illa i tindrà caràcter permanent
diumenges i festius.

