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om prové de moltes geogra-
fies, es pot venir de molts
llocs, però qui deixa petja és
aquell que molts anys després

de la seva mort, vint anys, la gent el re-
corda, l’estima i el somia.

AQUEST PERSONATGE genial va ser Gui-
llem d’Efak, un jove pioner en el pensa-
ment lliure que es definia català de Ma-
llorca, nascut a Guinea, fill d’un guàrdia
civil. Ho va ser tot, home de mil oficis,
per nosaltres cantant, escriptor i actor.
La baula que va fer els Setze Jutges en-
cara més seguits, el que recordava, en-
fortint Maria del Mar Bonet, la llengua i
cultura de les Illes Balears. La que com-
partim, la nostra, contínuament ame-
naçada per dirigents incultes i sovint,
massa sovint, corruptes, tant a la dreta
unionista com a l’esquerra centralista i
covarda davant el fet democràtic.

A MANACOR L’HAN RECORDAT en un acte
d’homenatge multitudinari, sensible,
musical i poètic. La sala, de totes insufi-
cient de tant ressò amb la gent que volia
fer-lo reviure. En la seva música i obra
sempre compromesa amb els seus. Amb
nosaltres. Bertomeu Mestre escrivia:
“Guillem, la gentada de Manacor que
vindrà a escoltar-te i a ‘sentir-te’... l’ai-
xecaràs, l’emocionaràs, la commou-
ràs… tornaràs a ficar-te el poble dins de
la butxaca.” I per tanta gent principati-
na que oblida el suport illenc als cata-

H lans que es defensaven de Felip V de
Borbó, recordava: “Ens revisaràs la his-
tòria amagada, la desmemòria atiada al
llarg dels darrers tres-cents anys.”

UNS JOVES MALLORQUINS, Xítxeros amb
Empenta, han unit accions amb l’OCB
(Obra Cultural Balear), l’auditori i tea-
tre de Manacor, Núria Feliu, en Pífol, en
Jaume Santandreu, en Biel Majoral,
que escampa el seu vou-veri-vou contra
la son i en Toni Parera Fons, actiu en la
seva rapsòdia original.

A BARCELONA OBRÍ els cafès teatre Cova
del Drac i La Cucafera, dedicats a la cançó
en català. Guillem d’Efak ha estat un pre-
cedent referencial del constant creixe-
ment de la nostra música en tots els estils.
Entusiasma la seva biografia, discografia,
els seus llibres, teatre, obra vària i els pre-
mis que li atorgaren. Eren un merescut
reconeixement, fins i tot a títol pòstum.

Un manacorí que sabia qui era, no un boti-
farra. Hi ha una anècdota antològica, un
militar espanyol s’oposava al que repre-
sentava tot dient: “¡Canta en catalán y
además es negro!” Ignorava que en la nos-
tra cultura compta tothom qui vol.

UN ANY CLAU, TOT ENFOCAT cap al 27-S, el
dia que hem de sumar blancs i negres, ho-
mes i dones, tot tipus de gent. Hem de
convèncer els indecisos, els hem d’ex-
plicar la mena de país just i honest que
volem construir. Per continuar admi-
rant el món, per ser lliures, per ser més
feliços, com ha estat des del juliol de
2010. Cap vertigen, cap defallença, ni a
l’ANC, ni a Òmnium, esperant la UDC
de Carrasco i Formiguera, una IC i EUIA
hereves del ferm PSUC nacional, de
classe, i antifranquista. Més la CUP irre-
verentment necessària, el munt de gent
que sap que Espanya és un error histò-
ric, que no votarà tebis reformistes cen-
tralistes plens de por i altres amb frases
de populisme estèril. Que s’enfrontarà
democràticament a la dreta extrema,
PP i C’s, que com taurons pels vots que
es disputen s’han tret la careta.

ELS ILLENCS REACCIONEN a tants de des-
propòsits, sembla que el putiferi al
País Valencià també s’acabarà. Cal ai-
re nou, els catalans el tenim a tocar, no
oblidem tot el que devem a illencs i va-
lencians. Ells som nosaltres. Amb Gui-
llem d’Efak, siau qui sou.

Manacorí Guillem d’Efak

ES DEFINIA CATALÀ DE
MALLORCA, NASCUT
A GUINEA

Catedràtic d’història
contemporània a la UABJ.M. Solé i
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EL
DIBUIX

Fer

l 1998, amb motiu del 25è aniversari
de la mort d’Eugeni Xammar –el

2013-14 se’n va celebrar el 40è–, Qua-
derns Crema va publicar L’ou de la serp, un
recull dels reportatges que aquest perio-
dista barceloní va enviar de la República
de Weimar estant. Val la pena llegir el llibre
ni que sigui només per la descripció de
l’ocupació francesa de la Conca del Ruhr
(un colofó important a la Gran Guerra que
avui s’ha oblidat gairebé del tot) o per l’en-
trevista (subtitulada La ximpleria desenca-
denada) amb un Hitler de trenta i escaig
que ja somiava –com encara somien al-
guns ciutadans francesos, si hem de jutjar
per certs esdeveniments recents– l’elimi-
nació física dels jueus (“el Vaticà –Hitler li
va assegurar, a Xammar– és el centre de
les intrigues internacionals jueves”). Però
potser la part més interessant del llibre

pels que vivim a Catalunya avui en dia és
la secció dedicada a la visita que Xammar
va fer el 1924 a Txecoslovàquia.

Creat contra tot pronòstic el 1920 al
cap de 300 anys d’opressió política i cultu-
ral per part tant d’Àustria com d’Hongria,
l’estat txecoslovac va poder néixer, sem-
pre segons Xammar, en bona part gràcies
a l’acció exterior del futur president Masa-
ryk, que va recórrer tot el món –menys Es-
panya– buscant complicitats a França, Su-
ïssa, Itàlia, Rússia, el Japó i els Estats Units
i molts altres països. Xammar recalca que
Masaryk i els seus també van fer grans es-
forços per incorporar les minories alema-
nya, polonesa, russa i romanesa al seu
projecte nacional. En fi, tant la projecció
internacional com una política aètnica in-
terna eren les claus de l’èxit del nou estat,
com ho seran, si hem de jutjar pel progrés
del procés actual, per a Catalunya. A pro-
pòsit, en acomiadar-se de Xammar, Masa-
ryk li va dir: “A la nostra terra, Catalunya
és coneguda i sabem ço que li passa.” Un
comentari que va fer que el periodista ca-
talà sortís de cal president “amb l’espe-
rança al front i un tremolor de llibertat al
cor”. Un pèl massa aviat, això sí.
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