
En el curs d’una vida ja llarga
de valencià en actiu he con-
templat, i en alguns casos he
seguit, les banderes següents,

sempre sobre camp groc i amb qua-
tre pals de gules, això és, barres ro-
ges: amb quatre pals sense més orna-
ment, amb corona reial sobre blau
cel, amb una franja blava més o
menys ampla en un extrem, amb
franja blava i una llista roja entre el
blau i les barres, amb un una estrella
roja o blanca sobre triangle blau,
amb estrella roja sobre triangle groc,
amb estrella blanca sobre franja bla-
va, i potser me’n deixe alguna. No
compte les variants municipals, com
ara la de Castelló amb franja verda.
Compte només les banderes que re-
corde haver vist en manifestacions
de diferent signe, en aplecs, mítings,
protestes, celebracions, sopars litera-
ris i altres llocs i ocasions on els ciuta-
dans d’aquest país hem exhibit o es-
grimit senyeres com a mostra diàfa-
na de claredat històrica, de coherèn-
cia, consciència, amor a la pàtria i fe
en el nostre futur. Amb molta fe, ca-
dascú la seua, amb molt d’amor, i
també amb
tanta passió
i tan desor-
denada que
hem malba-
ratat així
una part
dels més no-
bles ressorts
afectius. En
aquest punt
som: can-
sats del can-
sament in-
útil. És útil cansar-se, molts anys i si
cal tota la vida, per fer un país més
digne i més civil (que ací vol dir un
País Valencià més valencià: és ele-
mental, i jo no en tinc la culpa), per
viure en una pàtria discreta, normal,
culta i alegre, amb les virtuts que un
patriota humanista i de cor pacífic
desitja per a la seua gent o societat.
Per això, i per algunes coses més,
paga la pena batallar i cansar-se en
la vida. Per les variants de l’heràldi-
ca, no. Totes les societats humanes
tenen un emblema visual o un altre
per a mostrar-se o reconèixer-se: deu
ser que el necessitem. El mal dels
valencians, entre altres mals més
grossos, és no tindre una sola bande-
ra, ni un sol nom, ni un sol himne, ni
una visió comuna del país, del pass-
at, de què som, del futur. L’abundàn-
cia, en aquest cas, no és un bé sinó
una complicació afegida. És el nos-
tre problema, el nostre pecat i la nos-
tra penitència. I l’hauríem de resol-
dre: per simples ganes de liquidar
batalles, o per simple cansament.

PORTUGAL CONVIDA MEMÒRIA GRÀFICA

Un arc de tri-
omf per a la
gent del carrer,
“per celebrar les
petites victòries
diàries que tots
n e c e s s i t a m ” .
Aquesta és la
idea de l’artista
portuguès Xana
a l’hora de pre-
sentar una escul-
tura amb capses
de plàstic de
queviures for-
mant un arc colorista
als jardinets de Grà-
cia. És la imatge de la
setmana cultural de
Portugal que co-
mença dilluns amb un
concert de la fadista
Katia Guerreiro a la
plaça del Rei (21.30
hores), i que clourà el
diumenge al peu de
l’Arc de Triomf amb
una festa portuguesa
a partir de les dues de
la tarda i que tancarà

a la nit el Real Com-
bo Lisbonense. Entre-
mig hi haurà debats
al CCCB sobre arqui-
tectura, art urbà o dis-
seny, un cicle de cine-
ma del cineasta Ed-
gar Pêra al MACBA,
cata de vins i un con-
curs de fado amateur
al Tradicionàrius de
Gràcia. Del 8 al 14 de
juny. www.portugal-
convida.net.

Fotografia. “Vaig viatjar
a València el 1948 i va
ser aquí on vaig co-
mençar a concentrar la
meva feina en el que co-
neixia bé, i que després
em va servir per donar
forma a Los America-
nos”, explicava el fo-
tògraf Robert Frank. Du-
rant un any va viure a la
ciutat de València i va fo-
tografiar els tranquils ha-
bitants dels pobles marí-
tims de la costa valencia-
na, captant la mirada
trista de la postguerra.

Coincidint amb la sego-
na edició de Los America-
nos, un dels llibres més
influents de la història
de la fotografia, La Fà-
brica exposa imatges
inèdites de la seva
col·lecció fetes per
aquest fotògraf suís a Ro-
bert Frank, 1948-1950.

Autor en plena vigèn-
cia, la seva obra és pre-
sent en museus de tot el
món. Robert Frank,
1948- 1950. La Fàbrica
(Tapioles, 53). Fins al 15
de juny.

Homenatge. Els amics de
Pepe Rubianes van pen-
sar que el genial monolo-
guista necessitava un ho-
menatge popular. La cita
serà el proper dilluns i te-
nint en compte la llista
d’artistes i periodistes que
han confirmat que hi par-
ticiparan: Carles Flavià,
Manel Fuentes, Andreu
Buenafuente, Xavier Gras-
set, Carlos Latre, Lucre-
cia, Martirio, Albert Om,
Ángel Pavlovsky, els ac-
tors de Polònia i Crac-
kòvia, Xavier Sardà, Joan
Manuel Serrat, Tequila
Tricicle i molts més, Rubianes te-
nia molts amics.

Al llarg de dues hores i mitja
tots hi intervindran i una gran
pantalla descobrirà aspectes des-
coneguts i escenes mai vistes
d’aquest còmic que no va renun-
ciar mai a la llibertat i a la denún-
cia amb contundència de tot el

que és denunciable de la política
i la societat que li va tocar viure.

Però la trobada tindrà una al-
tra finalitat. Els darrers onze
anys Rubianes i alguns amics
van celebrar un espectacle al Tea-
tre Tivoli en benefici de la Funda-
ció del Pare Manel. Aquest any
no es farà una excepció, i la fes-

ta, malgrat que
Rubianes ens va
deixar fa uns
mesos, se celebra-
rà i, a més, es
mourà a un esce-
nari molt més
gran: el Palau
Sant Jordi, amb
una capacitat per
a 15.000 perso-
nes.

Els directors
d’escena de l’ho-
menatge són
Joan Lluís Bozzo
i Pep Molina i
han proposat a

cada un dels participants que fa-
cin números inèdits, vinculats
amb la personalitat de Rubianes.
Un karaoke final entre tots els
participants i el públic interpreta-
ran El niño bueno.
Rubianes somos todos. Palau
Sant Jordi (8 de juny, 21.30 ho-
res). De 25 a 32 euros.

Teatre. Són actrius conegudes
per les seves actuacions al cinema
i a la televisió, però també tenen
molta experiència en el teatre. Ve-
rónica Forqué dirigeix i María Ba-
rranco i Miriam Díaz de Aroca
interpreten Adulterios, una
comèdia d’embolics basada en les
infidelidats que va escriure Woo-
dy Allen i que es podrà veure al
Teatre Apolo de Barcelona du-
rant quatre setmanes a partir del

10 de juny. Per Barranco i Díaz de
Aroca representa el debut a Barce-
lona. L’ombra d’Allen pul·lula
per l’obra en què apareixen el psi-
coanàlisi, el divan i els psicoanalit-
zats, amics que no ho són tant,
infidelitats, un escriptor frustrat i
un marit acomplexat que es reven-
ja de la seva dona triomfadora
sent-li infidel. Adulterios. Teatre
Apolo (Av. Paral·lel, 57-59), des
del 10 de juny.

Totes les societats
tenen un emblema
visual per a
mostrar-se o
reconèixer-se: deu
ser que el necessitem

MECÀNIQUES
SEGALÉS, S. A.

ANUNCIO DE
REDUCCIÓN DE CAPITAL
A los efectos previstos en los artículos 165
y 166 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se comunica que la junta general extraordi-
naria y universal de accionistas de la com-
pañía Mecàniques Segalés, Societat Anó-
nima, celebrada el día 30 de mayo de 2009,
acordó, por unanimidad de todos los asis-
tentes, reducir  su capital social en la cifra
de once mil ciento cuarenta y ocho euros
con setenta y siete céntimos de euro
(11.148,77) mediante la restitución de apor-
taciones.
A consecuencia de dicho acuerdo, el capi-
tal social se fijó en cincuenta y un mil nove-
cientos cincuenta y siete euros con cin-
cuenta céntimos de euro (51.957,50), dividi-
do y representado por 1.729 acciones, nu-
meradas del 1 al 1.729, ambos inclusive, de
un valor nominal  de 30,050605 euros cada
una y se transformó en sociedad limitada.

En Gurb, a 2 de junio de 2009
El secretario del Consejo de

Administración, Miguel Segalés Morera

SPRYBSA, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
La sociedad SPRYBSA, S. A., tras-
lada su domicilio social a Vilafran-
ca del Penedès, calle Font de les
Graus, 12.

CATAL-INVER, S. A.
TRASLADO DE

DOMICILIO SOCIAL
La sociedad Catal-Inver, S. A., comuni-
ca el traslado del domicilio social a la
calle Enclusa, 129, de Esparreguera
(Barcelona).

Esparreguera, a 29 de mayo de 2009
El administrador único,

Feliciano Montilla Navarro

Pepe Rubianes.

Banderes
JOAN F. MIRA
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ANDREU MANRESA

El fals conde Rossi ha tornat.
Era un feixista italià, sinistre i
extravagant, enviat per Musso-
lini a Mallorca l’agost del 1936

per agitar la Falange i enfrontar-se als
rojos del desembarcament republicà
del capità Bayo, que es desféu aviat.
El personatge escàpol, de camisa ne-
gra/blava, amb feix, creu i fletxes amb
jou i punyalet, protagonitzà una èpo-
ca de violència i repressió, demostrà
voler el sentit del terror i deixà un mot
fucilati, un crit com a llamp arreu de
l’illa. Pugnava “fusell en mà contra
qui blasfemava Déu i era traïdor de la

Pàtria”, cercant “imposar la Pau i el
benestar amb idees feixistes”.

La llegenda trista de plom i escàn-
dol de l’espeltre fantasmal Rossi
—centenars de morts en extermini i
una suposada insaciable eufòria
sexual complaguda amb putes i senyo-
res de casa bona—, (la teòrica dolce
vita mesclada amb el viure perillosa-
ment dels mussolinians) s’ha fet avi-
nent de bell nou als llibres si alguna
vegada s’havia escolat el seu eco entre
els mallorquins.

Mussolini i Joan March armaren
d’avions, municions, arguments, di-
ners i gents la plataforma estratègica

insular dels esvalotats contra la Repú-
blica. Rossi aterrà a l’illa i en cinc
mesos l’alçurà, treballà el seu mite i
en féu de la mort la norma. El perso-
natge Arconvaldo Bonacorsi (Bolo-
nia, 1898-Roma, 1962) qui es feia dir
“general comte Aldo Rossi” no és un
tipus secundari al decorat del passat
invulnerable i als sentiments de les víc-
times que tenen certesa oral de les
malifetes sanguinàries. Ara ell ve en
una altra memòria, que frega el risc
de la mitificació, que sura sobre la
literatura, d’un ésser criminal blasmat
per la història dels fets.

  Passa a la pàgina 2

El retorn del ‘conde’ Rossi
La memòria del fals aristòcrata enviat per Mussolini a Mallorca i que va

sembrar la mort a l’illa ressuscita mitjançant una novel·la biogràfica

La British Library, la bi-
blioteca europea, té fu-
gues. No sap on són
9.000 dels seus llibres, en-

tre els quals hi ha una primera
edició del Retrat de Dorian Gray
d’Oscar Wilde (1.400 euros), un
tractat del teòleg alemany Wolf-
gang Musculus (20.000 euros) i
una edició especial de luxe del
Mein Kampf de 1939 realitzada
per al 50è aniversari de Hitler.

Fóra interessant preguntar
com tenen els llibres desapare-
guts a la Biblioteca de Catalu-
nya o a la Nacional; però ara no
toca, que diria aquell. Tampoc
toca tractar d’esbrinar si els vo-
lums desapareguts ho són per-
què han estat robats o si senzilla-
ment s’han perdut. Senzilla-
ment? Perduts? Oi, i tant. No se-
ria ben fàcil que molts d’aquests
llibres, un cop fets servir, s’ha-
guessin endreçat malament? Per
què no, si la biblioteca té més de
650 quilòmetres de prestatgeries
als magatzems? En qualsevol
cas, davant els seus 14 milions de
volums, els 9.000 evaporats no
són res, estadísticament parlant
(el 0,064%, si ho volen saber).

No, el problema és un altre.
L’endemà de la diada de Sant Jor-
di, la vicepresidenta del govern,
Maria Teresa Fernández de la
Vega, trobava “alentador” que a
Espanya es publiquessin més
d’un milió d’exemplars al dia. La
setmana passada, des d’aquest
diari, un dirigent del PP demana-
va “a l’època de la reproductibili-
tat”, una adequació empresarial
del sector cultural, intuint-se que
fos més àgil i productiu. No em
sembla malament segons de què
parlem, però fa massa temps que
confonem indústria, política i es-
pectacle amb cultura. I això va a
molt més i ja s’està institucionalit-
zant. El coneixement no s’ha fet
mai per acumulació salvatge.
L’economia d’escala de la cultu-
ra és una altra. Que es publiquin
230 títols al dia a Espanya
(83.996 el 2008) no ens fa més
cultes: només cal anar a una lli-
breria a veure què i quants llibres
entren per una punta del mostra-
dor i surten (per la devolució)
per l’altra: falta la ràtio diària.
Caldrà adaptar al Sant Policarp
que citava Flaubert i allà on deia
“Déu meu, en quins temps
m’heu fet néixer!”, dir ara: “Déu
meu, en quina cultura d’escala
ens esteu fent créixer!”.

Cultura
d’escala

CARLES GELI

Lluís Muntada ressenya ‘Trenc d’alba’, el nou llibre de l’historiador
Miquel Barceló � Luis Hidalgo valora el recent Primavera Sound � Xavier Monteys

analitza les obres de reforma de la plaça Lesseps

El conde Rossi a cavall. / MIQUEL FONT EDITOR



XAVIER MONTEYS

Aviat farà un any que els vaig
parlar de la plaça Lesseps.
Avui és una bona ocasió per
tornar a fer-ho vistes ja les

diverses manifestacions que han sor-
git sobre el projecte de reforma
d’aquest lloc. En aquella ocasió vaig
insistir en el procés, en la construc-
ció, realitzada sense interrompre el
trànsit, el que equival a dir que la
construcció va tenir en compte l’acti-
vitat de la plaça com a nus circulato-
ri. Avui l’ocasió és bona perquè un
cop acabada es pot tornar a parlar
de la plaça en conjunt, tal com la
veiem i no solament de la reforma.

Mentre la plaça anava donant for-
ma a la circulació, però, sobretot,
mentre pensaven que anaven donant
forma a l’espai, omplint-lo de tota
mena de curiositats metàl·liques o
no, amb les formes més variades,
amb excuses funcionals o sentimen-
tals o sense cap, la plaça ha anat
configurant un nou perímetre i espe-
cialment un nou fons que fa, des del
meu punt de vista, insignificant i
prescindible el que succeeix a l’inte-
rior. És conegut l’aforisme atribuït a
John Lennon que diu que “la vida és
allò que ens succeeix mentre estem
ocupats en altres plans”. Doncs això
és clarament aplicable aquí. És com
si el veritable “projecte” de reforma
hagués succeït mentre volien arreglar
la plaça. El cas és especialment inte-
ressant perquè posa en dubte el pro-
jecte d’arquitectura entès com a pla-
nificació detallada, com a “anticipa-

ció” com a alguns els agrada dir. De
fet el “projecte”, que té connotaci-
ons quasi sagrades per alguns dels
meus col·legues, es manifesta estret,
limitat i dubtós com a instrument
arquitectònic en casos com aquest i
queda desbrodat pels esdeveniments.

Mentre la plaça es construïa va
aparèixer la biblioteca Jaume Fuster,
després es va construir un edifici
d’habitatges darrere seu que li va pro-
porcionar un fons de persianes i ter-
rasses semblant a un paravent ge-
gant. Va ser necessari que existissin
aquests dos nous edificis perquè, la
que fins aleshores restava sola, l’esco-
la, passés a fer parella amb algú. En
aparèixer l’edifici que fa esplèndida-
ment de fons de la biblioteca, el que
forma la vessant sud de la boca de
Travessera de Dalt, va passar a ser
vist com el fons d’unes casetes que
donen a la plaça. I aleshores, com a
resultat inevitable d’aquesta nova
percepció, les casetes en qüestió, en-
lloc de formar el límit de llevant de la
plaça, van passar a ser a dins.
D’aquesta manera, ara, la plaça Les-
seps té tres edificis al seu interior: la
biblioteca, l’escola i un grup de ca-
ses, que bé podrien convertir-se en el
futur en un nou edifici públic, el
temps ho dirà. Queda encara una
mitgera darrere l’escola, que curiosa-
ment ha passat de ser percebuda com
una cosa ofensiva a una cosa plena
de possibilitats, una part del nou
fons de la plaça, un lloc on imaginar
un projecte. Tot plegat ha servit per-
què la nostra percepció de la plaça

estigui més atenta al fons i s’adoni
que la plaça s’ha dilatat fins a la
Riera de Vallcarca i els carrers Mai-
gnon i Albacete, acollint nous edifi-
cis perquè senzillament tenen una
grandària que permet que siguin aco-
llits. Això ara és, a més, inevitable
perquè cerquem distreure la vista, fu-

gint inconscientment
del pica-pica del mig
de la plaça.

És tant així que fins
i tot l’església sembla
ser un altre element
“dins” la plaça i comen-
cem a apreciar que Les-
seps té “boques” que
amb la seves imperfec-
cions i desequilibris li
confereixen caràcter.
Totes les boques de la
plaça tenen els seus cos-
tats descompensats ex-
cepte una, que curiosa-
ment és la menys inte-
ressant, la del carrer Pé-
rez Galdós. Ara l’apari-
ció d’un nou edifici en
construcció a l’antic so-
lar dels Josepets atri-
bueix consistència a
aquest nou fons de la
plaça dilatant-lo cap a
la Ronda i també les
seves boques. Mentre
que per un pintor en
un retrat generalment
el fons és accessori en
relació amb la figura,
en un espai públic el

fons és determinant. Pensar que la
ferralla pot substituir les figures, els
que s’hi estan o els que simplement
hi passen és un error, com ho és ha-
ver “camuflat” la xurreria entre la
ferralla. I ara diguin: qui pensa ara
en l’aperitiu quan ja hem vist el po-
llastre a taula?

Fons i figura

ÁNGELA MOLINA

Les relacions entre les esfe-
res públiques i privades
canvien, i alhora expres-
sen una constant històri-

ca i cultural del gènere humà.
Aspectes de la vida contemporà-
nia com ocupació, residència o
relacions personals semblen més
transitòries que permanents, co-
sa que no contradiu l’afirmació
de Guy Debord que “l’organitza-
ció de la ciutat moderna té la
tasca ininterrompuda de salva-
guardar el poder de la classe do-
minant”. Als nous espais de sho-

ping que substitueixen la ciutat
tradicional, s’ha aconseguit rela-
cionar categories considerades
fins ara divergents, com entrete-
niment i consum, públic i privat,
teatre i vida, i s’han convertit en
llocs d’identitat fluida i sense
temps i on la violència juga un

paper important. Són algunes
idees que destil·len les
pel·lícules de l’artista noruec
Knut Asdam. La galeria Joan
Prats reuneix per primera vega-
da a Barcelona els seus treballs
més coneguts: són cintes que des-
envolupen experiències teatralit-
zades de joves integrats en un
entorn/mirall social que ajuda a
articular noves realitats. Els
diàlegs s’exhibeixen en anglès
sense traducció simultània ni
subtítols, cosa que fa que les pe-
ces acabin sent objecte d’escruti-
ni únicament dels convulsos con-
sumidors del món de l’art.
Doncs això, tot està controlat,
previst i establert a la gran ciu-
tat.

Knut Asdam. Films. Galeria
Joan Prats. Rambla de Catalun-
ya, 54. Barcelona. Fins al 15 de
juny.

Vista general de la nova plaça de Lesseps. / joan sánchez

Esferes

Elements del nou paisatge de la plaça. / joan sánchez

Fotograma d’una de les pel·lícules del noruec Knut Asdam.
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Ve de la primera pàgina
Rossi treballà per ser heroi del

Fascio. Advocat i estudiant de me-
dicina, enviat-desterrat a Abisi-
nia, criminal mai no jutjat, potser
diputat de la DC a Itàlia, és una
altra casta d’estranger a la guerra
d’Espanya. Ha saltat un altre cop
a les portades de la fama i, amb
els crims denunciats, als mostra-
dors de llibreries i fires dels ca-
rrers de Palma, Barcelona o Ma-
drid. Es ven d’estrena una
novel·la contracorrent, que vol
ser versemblant, La noche del Dia-
blo (Anagrama) del crític i biògraf
Miguel Dalmau. “La irrupció de
Rossi i del seu sèquit feixista pro-
vocà un veritable cataclisme... i
una bufada d’aire nou”, es llegeix.
A les planes balla la tragèdia, s’es-
corre la vida i el món, Palma, les
cases de putes, l’Hotel Mediterrá-
neo, el front de Manacor, Sant Sal-
vador, la societat guanyadora, el
poder que s’allargà i una certa
exaltació estètica.

Alhora, han sortit les reedici-
ons d’un gran llibre testimoni de
Georges Bernanos, fet en calent el
1938, Els grans cementeris sota la
lluna, que parla en cru d’aquella
catàstrofe mallorquina i universal
en nom de la fe. Arriba l’obra
amb notes i estudis, en dues tra-
duccions, en català (RBA) i espan-
yol (Lumen). Prohibit per la dicta-
dura, Bernanos —catòlic, monàr-
quic i dretà— creà “el més impor-
tant pamflet contra el feixisme”,
en dita de Hannah Arendt. El fill
de Bernanos surt a la novel·la de
Dalmau i era part dels escamots
falangistes.

Després de la volada i polèmi-
ca de la biografia que Miguel Dal-
mau bastí sense manies sobre Jai-
me Gil de Biedma, ara ha treba-
llat tres anys en la reconstrucció
dels episodis i escenaris de la inter-
venció de Rossi. Trià la veu i el

subjecte del teatí Julià Adrover
Llaneres, Escalís, (Felanitx, 1900 -
Roma, 1965) traductor i testimoni
a les arengues als pobles, dalt de
l’altar, al front i en els crims
d’aquell matancer, un altre perso-
natge real. El consul italià es treia
els queixals en viu ell mateix sense
anestèsia i glopeja esperit davant
de tothom.

Es veieren més després dels
150 dies mallorquins de 1936 Ros-
si i Julià (Alcover al llibre), coeta-
nis, i que ambdós visqueren 30
anys a Roma? Bona incògnita li-
terària. “Hagués fet de Sándor
Márai”, respon Dalmau que ha
escapçat l’obra. Llur hipotètic co-
mençament que podia ésser una
retrobada dels vellets al Vaticà.

“Ja no ens cal rentar-nos les
mans d’amagat per manifestar tot
el fàstic que ens fa la persona i la
ideologia d’un dels homes més co-
neguts, més temuts i més odiats de
la Mallorca contemporània (Ros-
si)”, escriví Josep Massot i Munta-
ner l’any 1988 a Vida i Miracles
del ‘Conde Rossi’ (Mallorca,
agost-desembre, 1936/ Màlaga ge-

ner-febrer, 1937), Biblioteca Se-
rra d’Or. Als milers de títols de la
guerra espanyola, una partida de
centenars són centrats en temes
de les Illes Balears, terra de poca
guerra, just un bàndol i molta re-
pressió.

En Joan Pla parlà sense em-
buts de Rossi fa més de vint anys
en una novel·la històrica sobre la
llegenda d’amant i matador sense
mesura en Morts cara al sol (amb
un feixista famós: El conde Rossi)
(Miquel Font editor, 1986). Suara
Carles Marín i el seu editor Ll.
Muntaner han posat al feixista al
frontis de la novel·leta de falangis-
ta casat amb una republicana en
L’Àngel del no-res sobre “una gue-
rra entre germans”.

Sura potser arreu una simple
versió teatralitzada, una narració
anecdòtica i freda d’aquell his-
trió, despòtic, líder de masses en

temps bèl·lics, consentit secreta-
ment durant anys per una majoria
social illenca que obeí o suportà
—quin remei!— els colpistes guan-
yadors, des de tot d’una. Hi ha
alguna família del poder vell que
encara té al menjador un retrat
seu signat. Alguna altra gent té el
corc secret de dubtar o sentir-se
fill cert del Conde Rossi, nat en
relacions, consentides o forçades.

Amb barbó de boc, teatral i
amenaçant, liderà l’extermini con-
tra el bàndol desarmat, ajudà a
derrotar les tropes republicanes
que desembarcaren al Port de Ma-
nacor comandades per un altre
mite distint de la guerra, el Capità
Bayo —instructor guerriller de Fi-
del Castro i el Che Guevara a
Mèxic i Cuba—, actuà com una
bèstia. Era un assassí i féu l’esca-
betxina.

Ha comparegut amb els seus

inferns de sang i por a la memòria
d’alguna gent de més de 80 anys.
“No record haver-li vist mai la ca-
ra. Quan sentien la seva bulla
d’alluny, a ca nostra ens devíem
arraconar. Noltros no estàvem
per a les festes a plaça dels fanà-
tics falangistes. Mon pare era pres
a Manacor per obrer d’esquerres
republicà. Jo tenia 7 anys, el
1936”. Joan Bonet Nadal, de Ses
Pipes, és manacorí, valent, i enca-
ra s’emociona i té pell de gallina
en parlar de la por.

“El conde Rossi i el pare Julià
vengueren a fer una xerrada i un
diàleg instructiu als al·lots da-
munt uns escalons al pati de l’esco-
la de Sant Alfons de Felanitx. El
record bé, jo tenia 13 anys. Què
vols que et digui? Parlava en italià
i el pare Julià el traduïa. Al balcó
de can Vei, a sa Plaça de Sa Font,
es reuní gairebé tot el poble. Hi

hagué amb una desfilada de falan-
gistes homes i dones de la Secció
Femenina. Ell mitinejà i el teatí el
traduí”. Aquest és un doble testi-
moni directe. L’historiador xue-
tòleg i de l’Esglèsia, Francesc Rie-
ra i Montserrat, tresca la seva in-
fància sense trastorns a la vila i
sap bé qui era aquell.

“Passava pel poble, en cotxe i
cridava ‘Fucilati! Fucilati, tutti’.
A casa mos feia por perquè no
érem dels seus i al conco en Pere el
feren beure oli de racino, al meu
germà el cercaren i d’altres s’ama-
garen dins un pou. El vaig veure a
Petra, Sant Joan i Palma”. La lli-
cenciada Pràxedes Company, que
ara té 86 anys i els records eteris,
contà els fets mil pics a les sobre-
taules familiars. “És vera que hi
havia al·lotes falangistes que l’en-
calçaven ferm, a ells i altres ita-
lians”.

JACINTO ANTÓN

Mentre el conde Rossi
duia a terme les seves
canallades per terra so-
ta el paradoxal lema

—vist el seu nom, no menys
paradoxal— “Tutti i rossi fucila-
ti”, els seus compatriotes de
l’Aviazione Legionaria es feien
amb el domini de l’aire, i conver-
tien Mallorca en el gran portaa-
vions de les ales feixistes al medi-
terrani occidental. Amb perso-
natges no menys arrogants (i ele-
gants, i lúbrics) que el suposat
aristòcrata —alguns van ser des-
prés asos en la II Guerra Mun-
dial, com Leonardo Ferrulli o
Giulio Reiner—, l’aviació italia-
na situada a l’illa es va dedicar a
llençar atacs contra les zones re-
publicanes que tenia a l’abast, es-
pecialment València i Catalunya.
Barcelona va patir els pitjors
bombardeigs aeris de la seva his-

tòria a càrrec dels Savoia S.81 i
S.79, els genèricament denomi-
nats Pavas pels barcelonins, pro-
cedents dels aeròdroms mallor-
quins quan al març del 1938 Mus-
solini va ordenar castigar la ciu-
tat sense pietat.

Els aeroplans italians ja van
ser decisius a Mallorca en els
primers compassos de la gue-
rra quan els aparells adqui-
rits per sota mà al Duce
van contribuir a desba-

ratar el desembarcament l’agost de
1936 del capità republicà Alberto

Bayo i el
seu contin-

gent antifeixis-
ta a Porto Cris-
to (un Bahía Co-
chinos al re-
vés).

F r a n c o
va resoldre

e n f o r t i r
l’illa i la
va conver-

tir en una
p o t e n t

base aeronaval des d’on va acon-
seguir el control del mediterra-
ni. Durant el 1937 s’organiza
l’arma aèria, amb unitats italia-
nes d’exploració, caça i bombar-
deig, que tenen una base a Alcú-
dia. Els italians hi fan un gran
desplegament: dos esquadrilles
de caces Fiat Cr 32, Chirris, el
25 Grupo Bombardamento Not-
turno —els anomenats Pipistre-
lli (rat-penats) delle Balleari—,
amb els S.81; el 8º Stormo Bom-
bardamento Veloce —Falchi de-
lle Baleari—, dotat de S.79, et-
cètera. També tenen hidroavio-
ns a la bahia de Pollença.
D’aquí partirà, per cert, en mis-
sió de bombardeig en un hidroa-
vió italià, Ramón Franco, ger-
mà del generalísimo i heroi del
Plus Ultra, al vol en què es mata-
rà, acabant com un Saint Exupé-
ry nacional (salvant les distàn-
cies).

Feixistes per terra i per aire
Els avions italians van llençar els grans atacs des de Mallorca

La irrupció de Rossi
i el seu sequit
provocà un veritable
cataclisme

Hi ha alguna família
del poder vell
que encara té
un retrat seu signat

El retorn del ‘conde’ Rossi

Rossi a Manacor al setembre de 1936. A baix, el pilot italià Leonardo Ferrulli, que va abatre un Tupolev a Palma de Mallorca al 1937. / miquel font editor

2 / QUADERN EL PAÍS, dijous 4 de juny de 2009


