
La llengua i la identitat ~ 
m6bilitzen les Illes 

Mobilitzacions 

L es lllrs Ralcars són I'única coiiiunitat de I'Esl;iI 
cspanyol amh una llengua priipi;~ ilifcrcnt dcl 

ci~stella que no té competCncies en mati-ria d'educa- 
ció. Les Balears. tot i ser illcs, nci tenen reconeguda. 
per part de la Unió Eurnpea. la seva condició d'insu- 
laritat. amh tots els desavanrritges ec«ni>mics i fiscals 
que aixb representa. A més. iot i rcunir les coiidicions 
necessiries. les lllcs Halcars no disposen del recoiiri- 
xement com a comunitat Iiistorica per part del govern 
<le Madrid. Tots aquests greuges, ;ils quals cal afegir 
la grcu situació en la qii;il es iroha In Ilengua catalana. 
propia de les Illes Biilcars. a les zones més dinimi- 
qiies econiimicamcnt i socialiiient (Prilma, Calvii i 
Eivissa). han fet que una biina par1 de la pohlació 
mallorquina reaccioni i es m«hilitzi per tal de recla- 
niar e les instiiucions autonomiques un impiils al pro- 
cfis dc normalització lingiiísticli. i pcr tal. tanibl:. de 
reclamar a I'Estat espanyul el rcconeixeiiient de Iri in- 
sularitat i de la condició plena de comunitrit hisiiirica. 

Enguany es va fer la tercera gran »irida. cr>iivoca- 
da per I'Obra Ciilliiriil Balear i altrcs entitats civi- 
ques: tanmaieix, Mallnrcn ja fa tres anys que viu I'k- 
poca de mnhilitzacions més importan1 de la scva 
historia. L'any 1905 es \,aren convocar tnta uiia serie 
de mohilitz;icions de rchuig a I'anonienada Ordre 
Rotgcr (un dccret del alesliores conseller de Cullura, 
que pretenia liberalitzar l'cnscnyiimcnt en catala). 
qiie varcn culminar amb el priiiier Correlleng~ia. or- 
ganitzat per la plataforma Joves de Mall«rc;i pcr la 
Llengiia. amb un i-xii de participaciíi espectacular: i 
tamhé es va coiivocar la primera Diada. anih iinri cri- 
dena humana qiie va aplegar iinei ?O.IXlO pcriimcs. 

L'anv scgücnt, cl 1996. es va fer el segoii Corre- 
llcnpua (que va aconseguir una participació iii61 clc- 
vada que la de 1Y95) i es v;i fcr tambC. el maig de 
1996. la scgona Diada. on les niés 30.000 persones 
que oniplien la placa Mrijor de Polmii v;ircn fer un 
mosaic humB iimh cI Icmn de la Diada: «Soni coniii- 
nitat historica>>. 

A I'iibril d'cnguany es \,a fer I'Acampallengu;r, 
una gran acampada-trohada juvenil orpinil7nda per 
Jnvcs de Mallorca perla Llengua, quc va servir per a 
deniostrar la I'orqri i la vitalitat del mo\~inient juvenil 
en defemn de la l l cn~ua  i a la qiial iemhC nssistiren 
ilivcrscs dclegacions del País VrilenciA i dcl Principat 
de Catalun!la. de Menorca i d'Eivissii. L'Acampallen- 
giia \,a tenir prop de 2.500 iiiscrits amh un;i prirticipa- 
cid glohnl de iiiés de 5.OOli persunes. 

Inca, 12 i 13 d'abril de 1997 

Enguany. a Malloica. més de cinc mil joves han particlpat zll 

I'Acarnpaiiengua. la giial cosa dezoslra la forca de! nlovinlerit jiivenil 
que defensa la liengua calaiana a les llles 

El 17 de maig va tenir Iloc una nova iiinhilirzació. 
Llna r~uimcna d'cntitats cíviques. encapqalades i co- 
ordinades per I'Ohra Cultural Bale;ir. hiivicn con\,«- 
cat la tercera Diadn I'cipulnr per la Llengua. la Cultu- 
ra i I'Autognvcrn. i per tercer any c«nsecutiu I;I 
resposta va tornar a ser massiv;~. Milcrs i milers de 
mallorquins sortircn al carrer per reiviiidicar Ilors 
drcts cnin a poble. La geiit va omplir el cenlric pas- 
scig dcl Borii de Prilm;~ i durant prop d'una hora uni- 
rcn cls 53 iiidicadors disposats al llarg del Born amh 



el nom dels 33 pohles de I'illa. ami> unes mans adhc- 
sives que ahans d'enganxar sobre una tira plastica, 
entre indicador i indicador. Iiavien sigiiat. Al mateix 
lemps. altres milers de mans adliesives signades 
unicn els immrnsos mapes de les Illes Balears. que 
havicn estai instal.lais en forma de gran envelat al 
Ilarg del passeig. 

Diada a les quatre illes 

IJna de Ics novciats d'engiiany és qiie per primera 
vegada cs fcicn actcs fcstius i rcivindicatius siniulta- 
nis a les quatre illes. A part de I'aclc de Palmii (Ma- 
llorca). la Diada es va celebrar a Fcrrcrics (Menor- 
ca). Eivissa i Sant Francesc Xavier (Fnrniciitcra). La 
participiició més nonihrosa es va donar a Palma. amb 
mis  de  20.000 persones; de tota manera, els alves 
punts tamh6 registrarcn una pirticipació iniportant. 
que va anar de les més de 4.tlOll persones d'Eivissa a 
prop del milenar de Formentcra. passant per les 
1 .S00 de Menorca. 

que les anieriors emb la recuperacid de la Ilengua i la 
idcnlitat de Mallorca. El meu trehall en organitza- 
cioiis juvcnils cm pcrmci dc coneixer de priniera m i  
la persoiialitat i les inquictuds del jovent. i des d'a- 
questa posició cree poder afirmar que el cosmos a ni- 
vell siiiibolic. d'una par[ importaiit de la joventut ma- 
Ilcirquina torna a ser plenamcnt iiiallorqui i catala. 
Em relereixo als niilers de joves que assisteixeti i par- 
ticipen als concerts de rock catali: qiie s'eiiquadren 
cii In pliitarorma Jovei dc Mallorca per la Llengua: 
que sortircn el passai 3 de marq per demanar la reti- 
rada dc la polemica Ortlre Rolger: que ieren possible 
I'kxit dcls Correllcngua; que participareii. juiitainent 
amb els seus pares, en Ici dindes de I'OCB. que són 
les niobilitzacions més imporliinis que s'han fet a 
Mallorca en els darrers anys i que la falsa polemica 
mallorquí-catali els sona a rondalla pre-jurhssica. 

Pero. que ha passat a Mallorca perquc' s'hagi pro- 
duit aquest desvcillament:' Evidentiiient iio hi ha una 
sola resposta a aqucsta pregunta. Han estat uns 
quaiits elements els que han fct possihle que pugueni 
parlar d'aquesta generacid i de redreqament nacio- 
niil. 

Acció i reaccionaris 
Professors fent bona feina 

Les reivindicacions lingüístiques coniiniien prota- 
goniizant hona part de I'actualitat política a les Illes 
Halcars. El president Jaurne Matas. a punt de  complir 
un any al capdavant del govern. ha maniingut un 
postura moli iCrbol;i en la qüestió lingüística. D'una 
banda. ha anunciai la redacció d'un decret que situa- 
ria el míiiim de I'cnsenyament en caiali a un 50% de 
les assignatures. cosa quc significaria iin avanq impor- 
tant. Pero. d'una altra banda. ha donal legitimitat i 
ales als antimallorquinistes reaccionaris quc propug- 
nen el secessionisme liiigüístic en rehre'ls ducs vcga- 
des (i hi ha qui diu que fins i tot. financant-los). T ccim 
que no pudia ser d'altra manera, n'hi ha hagut alpun 
que s'ha cnvalcniit i ha passat a la utilització de la 
violencia. corn en cl cas de I';iiempiat a I'Editorial 
Moll. En qualsevol cas. qui té capaciiat de mubilitz;i- 
ci6 i el suport de la majoria social és el iiiovimcnt en 
pro de la Ilengua. la cultura i la identitat catalanes. 

D'una banda. hi ha jugat un papcr lonamental 
I'cnscnyament del catali i en catala en cscoles. insti- 
tuts i facultais. qiie ha popularitzat la Ileiigua i ha 
destapat la situacid injusiti en que es troba. Cal desta- 
car la feina realitzada per un c«l.lectiu prou ampli de 
professors que, Iluiiy de liniitar-se a cumplir els freds 
programes educatius com a luncionaris o empleats. 
han aciuai corn a persones responsahles i comprome- 
ses amb el país i anih I'eniorn dels alumnes. i han sa- 
hut despertar en els jovcs la inquietud necessiria per 
a conipronietre's a favor d'uria causa tan jiista com el 
redreqanient cultural i lingüístic de Mallorca. Un 
exemple d'aixo és el Club Trenta-l. fundat per un 
grup de prc~fcssors; i el concurs Banc de Dades (pri- 
mer radiofonic i dcsprCs tclcvisiu). dirigii a aliimnes 
d'instituts. 

Emissions 
Compromís juvenil 

A Mallorca aquests darrers anys ha anal aparei- 
xent una geiieració de joves molt niés compromesa 

Un altre eleinent importantíssim ha csl;ti Iii re- 
cepci6 de les eniissions de la Corporaci6 Catalana de 
Kidio i Televisió. TV.?. el Canal 33. Cataluiiva Ridio 
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i compaiiyia -que es  reheii a les Illes Ba- 
lears gricies a I;i iniciativa de  I'Ohra Cul- 
tural Halear i de  I:i seva enlitai filial V«I- 
tnr- han pcrm?s als jovcs mallorquins 
rehre uns niodels de  comportanient i un? 
referents que. fets en la propia Ilengua. 
són tan hons o niillors qiie els que  e n i  
arrihen de  I'estranger. E n  Mikimoio. en 
I'uyal. en  Kcidripcz Picii. n'Flclena Pé- 
rcz-Ll«rca. cn Rucnafucntc. en Lluís Gzi- 
valdi. en Miquel Piris. iia Lloll Beltran. 
cn Lluís Caiiut. tia Txe Arana. en Petri 
del Cluh Super 3... han fet mult mes dcl 
que es petiseii pel i-edi-epmcnt n;rcionnl. 

Organitzacions varies 

IJn tercer elemeiit que  s'ha de  tenir en  
cotiipte per a coniprendre el naixcmcnt 
d'aquesta genernciO Cs I;i p i i n  tasca rea- 
litz;ida pcr organitzacioiis politiques. so- 
c i a l ~  i culturals que  anih caiiipnnyes rei- 
vindicatives i de  conscienciaci6 Iinn crea1 
tina demanda scicial crcixcnt a favor d e  I:! 
llcngun i la cultura prbpies d e  Mallorca. i 
Iian estira1 les institucions cap a iin major 
compromis amh la promocii, d'aqucstes. 
L'0hr;i Culiural Ralcar (des d e  fa treiita- 
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tres anys) i molies altres entitats amb  tiienys histiirie 
(coni els sindicats estiidiantils HE1 i AUlR, cl Grup  
Blanquerna, que  urgnniiia un scminari de  forniació 
cada any des d e  Ir)S5. la plataforma Joves de  Mallor- 
ca per la Llegua i I'Ateneu 1 - D )  han rncapc;ilnt 
aquest procés i han ;ictinsegiiii d e  crc:ir una dinimica 
f;iv»rahlc al rcdrcqamcnt nacioiial. TamhG Iii Iian aju- 
dat alguiis partits politics i les seves orfanitz;ici«ns 
juvenils (PSM-NM. UM. EKC. JEN-PSM. JLJM. JNI. 
J E R C  ... ) i lo1 un scguit d e  col.lectius locals. 

Cal en  aquest sentit reconeixer tamhé la tasca de- 
senvolupada per rnoltes d e  les cntilats que  c i~nfnr-  
mcn el tcixit social mallorquí i que. si ht' no teiicn 
con1 a objectiu principal la promi~ció d e  1;i Ilrngun i I;I 
cultura c;italnncs. h;in fci prou fcina cii aquesta líiiia i 
han trehallat per la integració dels joves castellano- 
parlants. Feni esment del GOH i del G D E M  (cluhs 
d'csplai d c  Mallorca). dcls escoltes. dels joves d'es- 
glésia. dels grups i escoles d e  teatre ... tuls han p;irlici- 
pat d'alguna miincra 11 a l t r i~  cn la rccuperaciri d e  la 
identitat niallorquiiia 

La flama no s'apaga 

Finalmcnt cal csnieiitar la tasca d e  iiioltn gent que 
a títnl individual ha mantingut encesa Iii fl;im;i rlc In 
Ilengua i del conipromís amh els símhols que  confrir- 
men la ideniitat rlcls niall«rquins. Seria iinpossihle 
d';inomcnar-los tots. pero e m  seiiihla iniporiani rlc 
destacar-ne dos: en Josep Mariii Llomparl. mnrt ara 
fa  dos anys. i que  rliirant lata la scva vida va ser u11 
excmplc dc  ciihcrbncia i coinpromís: i en Climent Ga- 
rau. que. despris  d'iina dilatada carrera de  compro- 
mis amh el país i d e  digniial personal. continua trcha- 
Il;int des de  la militincia política i con1 a prcsident del 
Grup  Blanqueriia per la dignilicació n;icion;il. 

'Iiits squcslx clcmcnls aquí csmentats juritanient 
amh altres que  teiien a veure més amh la conjuntura 
política i soci;il a nivel1 curupeu i mundial. han 
pcrmcs aqucst salt quantitatiu i qualitatiu per al re- 
drcqatiient tiacional, que  signilic;~ I;i generaci6 d'a- 
qucstir gcntjovc que ara 6s als instituts. 
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