
"Molts menorquins de sa meva generació en un moment ó altre de sa seva 
vida hem viscut ó estudiat a Barcelona. Molts hi tenim llaços familiars. Per  
molts de noltros és com a sa  segona ciutat de residència i mos  la sentim més 
pròxima  i més estimada que  altres  bandes. Barcelona sempre ha mantingut 
una relació especial amb Menorca  per  qüestions  de tradició  comercial i  
per  llaços  personals  que se han anat formant a lo llarg des anys  i que , 
encara i més avui en dia ,  fan que  mos importi  molt tot lo que allà  hi 
passi. Recordam aquella Barcelona realment cosmopolita on no importava sa 
llengua que un rallés i que respectava totes ses formes de vida. En es anys 
60s  era es centre de Cultura més important de Espanya . Encara que ses 
circumstancies polítiques no eren ses més desitjables , Barcelona , a finals 
des anys 60s,  representava  sa modernitat europea a Espanya.
Açò avui en dia ha canviat.  Madrid  ha aconseguit superar en tot a  sa 
nostra estimada Barcelona : econòmicament, per  empenta cultural,  per 
integració de ciutadans, etc. Des que es pujolisme va accedir as poder polític i 
especialment , i més escandalosament, d´ençà se ha sofert es Tripartit , 
Barcelona se ha empobrit culturalment , ha perdut cosmopolitisme i s´ha 
tancat  dins ella mateixa. Tothom reconeix que es Forum de ses Cultures va 
ésser un gran fracàs  i de cada dia ,  i degut a sa política de exclusiu 
integrisme cultural que se  practica , queda més aïllada. Però vet aquí que, 
quan semblava que tot açò era inamovible passats  més de 25 anys,  hi 
comença a haver indicis de que surten  grups d´intellectuals  i professionals 
que comencen a rompre aquest “Status Quo” . Un des representants de 
aquestes noves  élites catalanes més obertes  que , recolzats ja per milers de 
ciutadans, renuncien as nacionalisme  d´identitat, és es conferenciant que  
mos presenta Iniciativa Cívica Mahonesa an es Port-Mahón. En Francesc De 
Carreras es un des millors representants d´aquestes noves élites culturals 
catalanes que, fartes  ja de nacionalisme, volen tornar a fer de Barcelona i 
Catalunya  una terra oberta a tothom sense forçar a ningú a tenir una 
identitat que no han solicitat. Com a membre d´aquest associació, ICM, 
convit especialment a tots es catalans que viuen a Menorca a venir a escoltar 
aquesta conferència. 
Benvingut a Menorca, Francesc. Juan José Gomila Félix. Mahó."   


