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PRESENTACIÓ 

El dia 10 de juny de 1992 compleix un any l'espai Línia Directa 
que  Diario  de Mallorca va posar a disposició de la Campanya de 
Normalització Lingüística. Un any de contacte permanent amb el 
públic, que ens ha permès fer arribar a l'ampli cercle dels lectors de 
DM una selecció de les consultes que rebem dels ciutadans -sobre 
aspectes de la llengua, dels drets lingüístics i del procés de 
normalització lingüística i de recobrament d'identitat de les Illes 
Balears- i que contestam individualment des de l'Oficina de la 
Campanya (C./ Sant Miguel, 18, 2on, T. 717503, Fax 720650). 

Per celebrar-ho, i per complir la promesa que férem en publicar 
el primer recull i que nombrosos lectors ens han recordat, publicam 
aquest segon recull de Línia Directa amb la Campanya de 
Normalització Lingüística. Comprèn els texts publicats cada dilluns, 
des de l'onze de novembre de 1991 fins al quatre de maig de 1992, 
presentats per ordre cronològic, amb la firma A. M. (Ama Moll) o 
amb el nom complet de l'autor de la resposta, i amb indicació de la 
data en què aparegueren al diari. 

Agraïm al públic de les Illes Balears la bona acollida que ha 
donat al primer opuscle (que ens obligà a reeditar-lo al cap de 
poques setmanes de la seva aparició), i el convidam a participar 
amb més entusiasme cada dia en la tasca del recobrament de la 
nostra llengua. 

Al  Diario  de Mallorca, el nostre agraïment cordial per la seva 
inestimable col-laboració. 

Aina Moll 
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IX  

L'estendard del Rei En Jaume amb cinta 
morada? 

Hem rebut unes  guantes  telefonades de ciutadans escandalitzats 
pel fet que l'estendard del Rei En Jaume, que com cada any es 
plantà solemnement a la plaga de Cort en commemoració de la 
Conquista, estigués "adornat" enguany amb una cinta morada "per 
donar-li  carácter  balear", segons un comentari periodístic. 

Els nostres comunicants s'han mostrat francament durs amb 
els responsables de la innovació, i han volgut manifestar la seva 
solidaritat amb el jove que amb la seva protesta durant l'acte 
protagonitzà un inici d'incident, que per sort no anà més enllà. 

S'ha de reconèixer que les queixes són plenament justificades, 
i estic segura que els responsables de la innovació ho comprendran 
—si és que no ho van comprendre en aquell mateix moment— i que 
el fet no es  repetirá.  

La commemoració de la Conquista és una cerimònia tradicional 
que es remunta al segle  XIV.  Ha anat canviant molt al llarg dels 
segles, i en moments especialment durs de la nostra història (com 
a resultat del Decret de Nova Planta, o en la nostra post-guerra) ni 
tan sols se celebrà; per() invariablement s'hi ha honorat la senyera 
del Rei d'Aragó, tal com era quan el gran Rei En Jaume conquistà 
la Ciutat i l'illa de Mallorca i les poblà "de catalans, tots d'honrat 
lloc e de bo", com diu el cronista Ramon Muntaner. És ver que en 
reintroduir-se la festa després d'una etapa de prohibició, el  penó  
reial no hi figurava, sinó sols la seva asta coberta de  murta.  Per() 
mai ningú s'atreví a substituir-lo per un altre, ni aquí ni a València. 

Avui les terres de la corona aragonesa compartim també aquella 
senyera, amb un element distintiu en el cas del País Valencià i de les 
Illes Balears (tradicional el que avui representa Mallorca, i de creació  

"Mallorca no comença amb el Rei En Jaume" 

Un comunicant ens ha renyat perquè segons ell deformam la 
història fent creure a la gent que la de Mallorca comença amb la 
conquista del rei En Jaume. Mallorca no va néixer l'any 1229; ja 
existia molt abans de la conquista!, afirma, ben convençut. 

"I tant! Existia fins i tot abans que els pobladors prehistòrics hi 
fundassin els talaiots!", responguérem, i ell continuà la conversa 
amb una sèrie d'arguments igualment verídics, i igualment inútils 
per llevar importància a la catalanitat com a fonament de la identitat 
dels illencs d'avui. Que la ciutat havia estat important en temps 
dels àrabs i que els conquistadors catalans "van fer maig" per 
repartir-se les terres i el botí és ben ver (fins i tot el Rei els va haver 
de cridar a l'ordre molt durament), per?) no és gaire diferent del que 
feren els castellans en conquistar Granada i repoblar-la de castellans 
—i no parlem de la colonització d'Amèrica!—. Per?) la identitat 
castellana (en sentit ampli) d'Andalusia i la catalana (també en 
sentit ampli) de les Illes Balears prové de la Conquista; i el fona-
mentalisme islàmic que  está  a punt de triomfar fulgurantment a 
Algèria no té res a veure amb nosaltres ni amb la nostra cultura. 

No insistirem en aquest tema perquè, com el del nom de la  
!lengua, está  prou aclarit científicament, i seria absurd fomentar-ne 
la  polémica.-  A. M. (6/1/92). 
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