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Rituals obReRs i avalots estudiantils a MalloRca

7

nota de l’autoR

aquest volum conté dos estudis elaborats entre els anys 1983 i 2014.
l’un, «Rituals obrers a Mallorca (1890-1980)» parteix dels articles «la presència de Marx en “el obrero balear” (1900-1936)» (Lluc, 709, maig-juny
del 1983), «les primeres celebracions del dia de la dona a Mallorca» (El
Mirall, 42, febrer del 1991) i de les introduccions als llibres El 1r de Maig a
Palma (1890-1936) («Quaderns cultura Fi de segle», 4, ajuntament de
Palma, 1988) i El 1r de Maig a Mallorca (1937-1989) («Quaderns cultura Fi
de segle», 7, ajuntament de Palma, 1990). aquests textos han estat revisats
i ampliats. l’estudi es completa amb una presentació i uns capítols dedicats
a les commemoracions de la comuna de París, de Francesc Ferrer i Guàrdia,
i de Pablo iglesias a Mallorca, escrits entre els anys 2012 i 2014, i inèdits fins
ara. incorporats a aquesta publicació, els textos editats adquireixen, per raó
de llur complementarietat, una dimensió que no arriben a assolir per separat.
aquesta és, doncs, la raó que en justifica la reproducció de nou ací. l’altre
estudi, «avalots i vagues estudiantils a Palma (1890-1975)», també fou escrit
en 2012 i 2013, i era inèdit.
vaig dedicar El 1r de Maig a Palma (1890-1936) al meu oncle l’escriptor
Joan soler i antich, que, juntament amb l’avi lluís, mon pare i la cosina
aina, va despertar la meva inquietud per la desigualtat social. em complau
mantenir la dedicatòria, in memoriam.
així mateix, vull expressar el meu agraïment als doctors Josep Massot i
Muntaner, Pere Gabriel i sirvent i david Ginard i Féron, perquè amb llur
obra han estimulat la meva tasca investigadora al llarg dels anys.
Per la meva banda, feci quod potui, faciant meliora potentes.
Palma, agost del 2014

