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El va dissenyar Santiago Rubió Tudurí

L’AVIÓ DEL TIBIDABO TORNA A VOLAR
Antoni Tudurí

A

vui, 11 de juny de 2017, ha fet 89
anys, 9 mesos i 18 dies (exactament 32.403 jornades) que al cim
de la muntanya del Tibidabo es
va posar en marxa una línia aèria molt
especial. Es tractava d’un avió de 8 places
i una única hèlix, ubicat a un aeroport
que era, a la vegada, punt de sortida i
d’arribada. Aquest va ser el primer avió
al qual vaig pujar quan era un al·lotet de
devers 5 anys, i els viatges de Menorca a
Barcelona els fèiem amb transatlàntics
com ara el «Ciudad de Mahón».
Passat el temps, he sabut que el
disseny d’aquest avió el va fer l’enginyer
Santiago Rubio Tudurí (Maó 30/06/1892Barcelona 04/03/1980), el segon dels germans del matrimoni Rubió-Tudurí i, probablement, el menys conegut dels quatre.
És prou curiós que dels quatre germans,
el primer (Nicolau Mª conegut arreu el
món pels seus jardins) i el darrer (Fernando, apotecari i mecenes) són prou coneguts, mentre que els dos d’enmig, Santiago (enginyer) i Marià (advocat i polític) es
van perdent per a la memòria popular.
Malauradament, de la germana Isabel mai
no se’n parla. Coses de la vida...

I encara és més curiós i sorprenent
que a Santiago se’l recordi per aquest
aspecte anecdòtic de l’avió del Tibidabo, situat al parc d’atraccions dissenyat
per l’iniciador de la saga, el general
d’enginyers Marià Rubió i Bellvé. Dic
que és sorprenent pel fet que les seves
obres de caràcter públic han estat de
gran importància, no sols a Catalunya,
sinó que a França i l’Argentina, on es va
haver d’exiliar a finals de 1938, quan
era el director tant del Metro de Barcelona com de l’Escola d’Enginyers. La seva vàlua com enginyer no s’ha reconegut quasi mai, atès que la seva gran aptitud tècnica era inversament
proporcional a la capacitat de figurar i
fer doblers, terreny on el seu germà pe-

tit es va doctorar amb nota sobresalient cum laudem.
✒ CREC OBLIGAT RECORDAR que seus
eren importants projectes com ara el
Gran Metro de Barcelona, els funiculars
de Montserrat a Sant Joan, el de Gelida o
el del Palau Nacional de Montjuïc, recinte
projectat per son pare Marià i on els jardins són conseqüència de la bona feina
de Le Courbusier, ajudat pel seu germà
gran Nicolau Mª. A França cal destacar la
seva tasca a la construcció de la gran presa i central hidroelèctrica de Saint Étienne Cantalès.
Però bé, avui podem commemorar la
segona inauguració de l’avió vermell, que
ha anat volant ininterrompudament

prop de 90 anys i que va ser desmuntat
el passat mes de gener per tal de fer una
restauració que l’ha deixat, i mai més
ben dit, com a nou. Santiago, que enguany faria el seu 125 aniversari, ho haurà
celebrat des de l’infinit.
El més entranyable d’aquest acte (al
que han assistit representants de l’Ajuntament de Barcelona i de l’empresa municipal de qui depèn el parc d’atraccions, a més d’un nombrós públic) ha estat la presència de Margarita Rubió
Armangué de Rispal, filla de Santiago i
presidenta de la Fundació Nicolau Rubió
i Tudurí, qui ha agraït la feina feta pels
responsables del parc, que permetrà
una segona i llarga vida a l’avió de la infantesa de tanta gent.

Rallant en pla

HEROÏNA BALLESTER
Joan Pons Torres
Historiador. President
Foment Cultural de
Menorca

N

ascuda a Benetússer (València),
és llicenciada en Ciències
Biològiques i s’especialisà en
Bioquímica per s’Universitat de
València el 1989. Màster en formació des
professorat tres anys més tard, el 1990
participà en es projecte de voluntariat
Rural Developed Project realisat íntegrament a sa població de Kingeero (Kènia)
consistent en ajuda educacional i sanitària. Des de 1996 és professora a s’Institut Antoni Maura de Palma. Preocupada
per s’educació a Balears, el 2014 fou una
de ses fundadores de PLIS Educación,
por favor. Una simpàtic nom que, maldament mos recordi a un prec en anglès,
ses seves sigles mos revelen que van
molt més enfora: Professors Lliures d’Enginyeria Social (Profesores Libres de Ingeniería Social). O lo que és lo mateix, una
plataforma educativa que reivindica s’escola com un centre d’aprenentatge i no
com un medi d’instrumentalisació.
Promouen una escola professional i
lliure de manipulació política i ideològica. Van néixer amb s’intenció de fer-se
sentir en es claustres des centres educatius «on sembla que només existeix un

pensament únic». Retreuen que «si discrepes per no esser nacionalista o no fas
vaga, te crees un problema». «No som de
dretes ni d’esquerres, som docents que
volem treure sa política de ses aules i
crear una veu que transmeti a s’opinió
pública es sentir d’aquells que no som
s’Assemblea i que no compartim s’instrumentalisació que fan». Defensen una ensenyança on primer vagi sa pedagogia i
no sa llengua o sa bandera. Un dets altres
propòsits de PLIS és sa professionalisació
des docent i dets equips directius, perseguint s’excel·lència i s’èxit acadèmic, objectiu que, desgraciadament, s’ha substituit per uns altres paràmetres més ‘progres’ i ‘guays’.
Aquest és s’impecable perfil de sa protagonista d’aquesta setmana a «Rallant
en pla», Olga Ballester Nebot. Una ciutadana com qualsevol altra, mare de família, bioquímica i professora incansable
per una millor educació que el 2015 va
decidir donar una passa envant i implicar-se en sa política activa per canviar
ses coses, presentant-se el 2015 com independent a ses eleccions an es Parlament de ses Illes Balears a sa llista de
Ciutadans - C’s per Mallorca. Ballester i es
seu grup parlamentari duen prop de dos
anys tocant totes ses portes habidas y por
haber perquè es reconegui sa lliure elecció de llengua a ses proves d’accés a
s’Universitat (PAU) que fins enguany eren
exclusiva i obligatòriament en català, fet
que atemptava contra sa Constitució Es-

Olga Ballester (C’s)

representa sa victòria
democràtica de sa ciutadania
lliure, oberta i educada davant
es monstro nacionalista
lliberticida i autoritari
panyola. Es conseller d’Educació, es rector de sa UIB i es Govern de sa nació
s’han compromès públicament a garantir
es dret dets alumnes a triar sa llengua en
què es vulguin examinar.
Sa llibertat no és un panxó bo de pair
pes partidaris de sa tirania. Es sector docent nacionalista més radicalisat ja s’ha
aixecat en armes per exigir que ets
exàmens no siguin també en castellà,
acusant sa mesura d’«atac al català» i a

Ciutadans de «posar pals en
les rodes de la normalització
de la llengua a les illes». Nihil
novum sub sole, si no fos perquè sa valentia de Ballester i
es seus companys de C’s ha
provocat una situació inèdita: sa dimissió de quatre vocals des Tribunal, entre ells
Jaume Sastre, personatge
messiànic des catalanisme
insular, xenòfob autor de sa
tesi des barco de rejilla per
tots es forasters, convertit en
màrtir durant sa passada legislatura per protagonisar
una més que qüestionable
vaga de fam —qualcuns rallen d’operación bikini encoberta— contra es trilingüisme des Govern de José
Ramón Bauzá. ¿Què més es pot esperar
d’una persona que diu que Mª Antònia
Munar és a presó «per ser mallorquina»,
víctima «de la justícia colonial espanyola»? Tot un exemple per s’educació des
nostros joves, sense cap dubte.
Olga Ballester (C’s) representa sa victòria democràtica de sa ciutadania lliure,
oberta i educada davant es monstro nacionalista lliberticida i autoritari. Com
deia Miquel Fèlix en el MENORCA de
despús-ahir, es drets són de ses persones,
no de ses llengües. Lo trist és que siguin
elements com Jaume Sastre i no persones amb cara i ulls com Olga Ballester es
qui tenen sa potestat a dia d’avui d’evaluar i educar es nostros fills. Mentres açò
no canviï, serà es millor indicador possible de sa precària i mala salut de sa nostra democràcia.

