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1.1

editorial
número 54 - octubre 2016

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

El règim polític que va sorgir de la transició i que se va 
consolidar el 1982 amb el triomf per majoria absoluta del 
PSOE de Felipe González, està cada dia que passa, més 
esgotat. Així ho confirmen tots els esdeveniments que hem 
viscut els darrers dies. 

Hem entrat en el desè mes sense que les forces polítiques 
parlamentàries hagin tingut capacitat per formar govern. 
Els poders fàctics estan cada cop més preocupats, a l’igual 
que els que comanden dins la Unió Europea. 

En el País Basc el darrer recompte electoral dona un escó 
més a EHBildu en detriment del PNB. A aquest ja no li basta 
pactar amb el PSOE per garantir la tan desitjada estabilitat. 
O haurà d’afegir al pacte el PP, que aniria amb detriment 
del nacionalisme moderat del que fa gala el PNB o haurà de 
cercar acords, encara que siguin puntuals amb les forces 
que defensen el dret a decidir, EHBildu i Podemos, com 
defensa Arnaldo Otegui. La qual cosa suposaria un nou mal 
de queixal per a l’espanyolisme.

Mentre a Catalunya en Puigdemont surt enfortit de la moció 
de confiança i obre vies de diàleg amb la CUP i el Comuns. 
Si se troba un acord entre aquestes dues forces i Junts pel Sí 
en torn al referèndum la situació a Catalunya se consolida 
com el factor més clar i rotund del rupturisme a l’Estat 
Espanyol amb una força molt difícil de frenar.

I per si faltava qualque cosa, la crisi explota amb virulència 
a casa dels socialistes obrers i espanyols.  És el darrer partit 
que quedava dels que pactaren el model polític de la 
transició. L’UCD fa anys que va desaparèixer, el PCE fa 
temps que ha deixat d’ésser el que era, CiU s’ha 
transformat amb el PDEC. Ens queden el PP que va votar en 
contra de la Constitució i que sempre ha considerat l’estat 
de les autonomies i les llibertats polítiques que consolidava 
la constitució massa avançats i el PNB que se va oposar a 
aquest règim.

El PSOE, desapareguda l’UCD es va convertir amb el pal de 
paller del nou règim, que enclavà l’Estat espanyol a 
l’Europa occidental (Unió europea a qualsevol preu i OTAN), 
monarquia front a república, bipartidisme front a 
multipartidisme, autonomies front al dret a decidir dels 
pobles.

Doncs bé, ha bastat una velada amenaça de Pedro Sánchez 
de formar un govern alternatiu al del PP, amb Podemos i si 
feia falta amb sobiranistes, per què Felipe González i alguns 
dinosaures peguessin un cop d’estat dins el seu partit per 
impedir el dret a decidir dels seus militants, a costa de 
provocar una catàstrofe de conseqüències incalculables, no 
tant sols dins el partit socialista sinó dins l’esquerra 
espanyola en general.

L’única solució que té el PSOE per salvar-se d’aquest 
daltabaix seria que aixequés la bandera del canvi d’aquest 
model d’estat que patim amb totes les seves 
conseqüències. No serà fàcil que això passi i conduirà al 
PSOE al camí que ha recorregut el PASOK grec i per no anar 
més enfora  al PS de Catalunya i Euskadi.

Per què no hi ha cap mena de dubte que el règim espanyol 
del 78 fa aigües per tots costats i no té més que dues 
sortides: o una reforma amb profunditat o derivar a una 
situació més autoritària. Com que a Espanya estem 
acostumats a repetir la història en forma de tragèdia, 
recordem que del enfonsament de la regeneració al anys 
vint, va venir, la dictadura de Primo de Ribera, si bé és 
veritat que vuit anys després, la República. Si encara 
queden reformistes a Espanya i al PSOE, que prenguin nota.



Les eleccions a Galícia i el 
País Basc

Miquel Rosselló

President de l'Ateneu Pere Mascaró

El passat 25 de setembre els bascs i gallecs elegiren els 
representats als seus Parlaments però si un llegeix la 
majoria de diaris, escolta les ràdios i mira les televisions 
treu la impressió que el passat diumenge hi hagué eleccions 
generals o una mena de primàries per la formació del 
Govern d'Espanya.  Tots els mitjans fan referència 
fonamentalment als quatre partits estatals. Fins i tot se 
parla més de Ciudadanos que va quedar totalment residual 
que d’EHBildu, per exemple, que va superar el 21% dels 
vots.

Però tant si ho volen entendre com si no, el que demostren 
aquestes eleccions, és allò que argumenta el nostre amic 
Josep Valero al seu llibre “ El trencaclosques espanyol, una 
lectura des de la perifèria” que no és  altra cosa que a 
Espanya hi ha tres mapes electorals totalment diferenciats. 
Un agrupa Andalusia, Extremadura, les Castelles, entre 
altres territoris de l'Espanya profunda que únicament té els 
partits d'àmbit espanyol i que la majoria de comentaristes i 
mitjans de comunicació confonen amb tot l'Estat Espanyol. 
Un altre estaria format per Galícia, País Valencià, Navarra, 
Aragó, Illes Balears i Canàries que conten amb partits 
sobiranistes que tenen un pes significatiu dins els seus 
electorats. I per últim Catalunya i País Basc que no tenen 
res a veure amb el mapa electoral espanyol. No sembla que 
“España es grande” no sabria dir si “libre”, però no hi ha 
cap dubte que no és “una”.

Anem doncs a avaluar els resultats electorals a cada una 
d'aquestes nacions sense un prisma estatal. A Galícia la 
dreta conservadora s'unifica i se reforça en torn a un Partit 
Popular marcadament regionalista i centrista amb un 
resultat espectacular, un 47,5% i 41 diputats, deixant a la 
total marginalitat a Ciudadanos  que queda fora del 
Parlament.

L'esquerra dividida en tres candidatures queda a 7 escons 
del PP. En definitiva una clara victòria de la dreta. El segon 
lloc però l'ocupa En Marea amb un 19% de vots i 14 
diputats.

En Marea  és un partit instrumental creat en poc mesos i 
format per candidatures municipals diverses, Esquerda 
Unida, ANOVA i alguns grups nacionalistes més, on després 
d'unes negociacions molt dures i conflictives s'incorpora 
Podemos. 

Els resultats no són espectaculars, però sí bons. És un intent 
seriós de crear una formació d'esquerres,  d'obediència 
gallega que aglutini a independentistes, nacionalistes i 
federalistes que tindrà molta feina per consolidar un 
projecte comú i no podrà obviar l'existència d'un gens 
menyspreable espai independentista, que representa el 
BNG.

El PSOE perd el lideratge de l'esquerra amb un 17,8% i 14 
diputats. Sense cap mena de dubte la doble crisi interna que 
pateix, a Galícia i a nivell estatal li ha passat factura.

Per últim el BNG, a pesar de les distintes crisis que ha patit, 
 ha mantingut un 8,3% i 6 diputats,  que li permet tenir grup 
parlamentari propi. Contra tot pronòstic ha aguantat molt 
bé, ara li queda saber com pot créixer i consolidar-se. Però 
per sobre de tot l'esquerra haurà de reflexionar 
profundament com pot derrotar a la dreta, que surt 
seriosament reforçada.

Si anem al País Basc allò que destaca és la gran victòria del 
PNB, un 37,6% i 29 diputats, un més que la suma dels de 
EHBildu i Podemos. 

Si mirem els partits espanyols, Podemos que havia d'esser 
segona força i superar a EHBildu  se queda a sis punts 
d'aquest. Treu un 14,8% i 11 diputats. El PSOE se desploma 
perdent quasi la mitat dels diputats que tenia i queda amb 
els pitjors resultats de la seva història, un 12% i 9 diputats. I 
el PP a pesar que deixa a Ciudadanos fora de joc i se menja 
l'electorat d’UPYD, que perd el seu diputat, se manté a la 
marginalitat amb un 10% i 9 diputats.

   2.1
L'ull crític



EHBildu, a pesar de l'infame intromissió de la “justícia” 
espanyola impedint que Otegui fos el candidat a lendakari, 
de venir d'uns resultats a les generals dolents i de l'aparició 
de Podemos al mapa basc,  té uns excel·lents resultats, un 
21,2% de vots i 17 diputats, amb més diputades que 
diputats.

Les properes setmanes sabrem si el PNB accepta la 
proposta de EHBildu de fermar un pacte de legislatura els 
dos partits conjuntament amb Podemos per avançar en la 
consolidació de la pau i en la consecució de justicia social i 
sobirania plena. Si prefereix pactar amb el PSOE, amb qui 
governa a les tres Diputacions forals i alguns Ajuntaments o 
forma un govern en solitari amb pactes puntuals amb 
diferents forces.

Però més enllà de com se formi govern els dos grans reptes 
que haurà d'afrontar la nova legislatura serà si 
s’aconsegueix la definitiva pacificació de la societat basca i 
de quin camí se dotarà el poble basc per avançar cap a la 
seva sobirania plena.

Passades aquestes eleccions encara queda més palès que 
Podemos haurà de decidir si vol un partit estatal vertical i 
amb sucursals a tots els territoris nacionals o opta per 
subsumir-se en nous projectes sobiranistes com en el cas 
d'En Mareas. 

Al final, després de tant d'especular sobre la transcendència 
d'aquestes eleccions per  a  la formació del govern 
d'Espanya, les coses queden poc més o manco com 
estaven, per què l'Estat espanyol, encara que molts encara 
no es vulguin adonar, pateix una crisi sistèmica profunda.
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Les eleccions a Galícia i el País Basc

"El gran bandido del PP Rodrigo Rato junto al presidente del PP de Galicia y presidente de la Junta de 
Galicia Alberto Núñez Feijóo" (sic)

http://www.lasvocesdelpueblo.com



El debat de política 
general 

i l’estat de salut del pacte
David Abril Hervás

Co-coordinador de MÉS per Mallorca i Portaveu del grup 
parlamentari

Aquest dies hem celebrat tot coincidint amb l’inici del curs 
polític i parlamentari, el debat de política general -el nostre 
equivalent a l’estat sobre l’Estat de la nació, en aquest cas 
del nostre petit país. Un debat que ha servit per fer balanç 
del que ha estat el primer any de govern d’esquerres i 
sobiranista en aplicació dels Acords pel Canvi, però a la 
vegada per mesurar l’estat de salut del pacte i sobretot, les 
polítiques que estan per venir i que caldria prioritzar.

Pel que fa al balanç, val a dir que és bo. Com he reiterat en 
diverses ocasions, algunes poques mesures com ara el 
retorn de l’assistència sanitària a tothom, la renda social 
per cobrir les necessitats bàsiques a les famílies sense 
recursos, o l’impost turístic, justifiquen la presència de MÉS 
per Mallorca en l’executiu autonòmic. I n’hi ha hagudes 
moltes més, de tot caire, des de la derogació de les 
polítiques anticatalanistes de Bauzá, la recuperació del 
diàleg social a tots els nivells, a la protecció del territori, 
amb l’ampliació del Parc nacional de Cabrera, el nou parc 
natural d’Es Trenc en tramitació o la suspensió definitiva del 
golf de Son Bosc.

Els Acords pel Canvi tenen bon estat de salut, i les 
contradiccions no són al meu parer més grans entre PSIB, 
Podem i MÉS per Mallorca i Menorca que aquelles que pugui 
haver dins el propi partit Popular, ofegat amb les seves 
pròpies herències de corrupció i autoritarisme. Això sí: 
caldria reduir el nivell de renou, perquè no és el mateix un 
govern o una majoria plural, que un govern o una majoria 
dividida. I ens hi jugam la possibilitat de reeditar un pacte 
necessari per poder sembrar polítiques més enllà de la 
conjuntura.

De fet el diagnòstic de la realitat de les nostres Illes va molt 
més enllà de la política que puguem estar implementant ara 
mateix des del pacte, amb les seves virtuts i les seves 
mancances. Des de MÉS per Mallorca ja fa estona que hem 
denunciat i seguim denunciant les tres emergències que viu 
la societat illenca:

- l’emergència social, que malgrat la millora de certs 
indicadors macroeconòmics es mantén en forma d’atur, 
precarietat laboral, empobriment de la gent treballadora i 
desigualtats socials importantíssimes;

- l’emergència econòmica i ecològica, que és al centre del 
debat públic i mediàtic, després d’una nova temporada de 
rècord i turistes, mentre entram en situació d’alerta per 
l’escassetat d’un bé bàsic com l’aigua;

- l’emergència de país, que als greuges històrics de les illes 
(mal finançament, impagament de les inversions 
estatutàries, deute per les competències de salut i educació 
transferides sense la dotació adient) sumen el nou 
centralisme emparat per una doctrina del dèficit que en la 
pràctica ens converteix en una província en termes del 
pitjor de l’estat borbònic.

Es tracta de tres emergències latents, que almenys ara 
compten amb un Govern i unes institucions que no sols no 
les amaguen, sinó que des de la precarietat de mitjans 
lluiten per pal·liar-les. Però la qüestió és que el rerefons 
d’aquestes tres emergències són problemes estructurals 
que cal abordar en el mig i llarg termini si realment hi volem 
incidir, i que van més enllà de les pròpies institucions pel 
que fa a la responsabilitats i els actors a implicar.

Al nostre parer, les dues grans estratègies polítiques, els 
dos grans debats que cal posar damunt la taula i les 
polítiques que se’n deriven són dos interrelacionats: la 
necessària transformació del model turístic i econòmic, i la 
nostra sobirania (o sobiranies).

   2.3
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El necessari debat sobre els límits és tan obvi com el fet 
que som un territori més que limitat, amb un model 
econòmic basat en el monocultiu turístic intensiu, que no 
sols genera «riquesa», sinó també impactes ambientals i 
socials negatius. L’ecotaxa és una eina per començar a 
redreçar el model, però en fan falta moltes altres, i això 
passa tant per les regulacions que estan per venir (des del 
lloguer turístic al «tot-inclòs»), com per l’establiment d’un 
sostre de places turístiques i la diversificació amb l’aposta 
per una indústria basada en la innovació, el coneixement i 
la creació cultural.

Als socis els costa anar a l’arrel d’aquestes qüestions, que 
cal tractar des del rigor i el màxim consens social si 
realment volem anar posant fites en la transició econòmica 
i ecològica cap a una Mallorca millor.

I l’altra eina és la sobirania, que requereix no sols d’una 
actitud combativa del Govern davant Madrid -des de MÉS ja 
hem plantejat que cal passar a l’acció judicial per reclamar 
a l’Estat tot allò que se’ns deu, sinó d’una gran mobilització 
política i social per governar-nos, si volem realment atendre 
a les emergències esmentades: la social, l’econòmica i 
ecològica i la de país... 

Com és possible que en 
el moment de més 
passatgers, més 
facturació i més 

beneficis d’AENA, els treballadors i treballadores de les 
empreses subcontractades a l’aeroport hagin de tenir fins a 
tres feines per completar un sou de 1.000 euros? Com pot 
ser que la nostra capacitat d’influir sobre l’aeroport i el seu 
funcionament, que vendria a ser el cor de la maquinària 
econòmica d’aquesta terra, sigui «zero»? Quant temps 
aguantarem l’arbitrarietat d’un sistema de finançament que 
ens condemna a ser ciutadanes de quarta categoria pel que 
fa a serveis públics bàsics com l’educació o la salut?

Totes aquestes preguntes només tenen una resposta, i 
passa per ser conscients que la lluita per les sobiranies no 
és un capritx, ni és per pagar-nos capritxos: és allò que 
necessitam per viure dignament.
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El debat de política general i l’estat de salut del pacte



Catalunya se’n va, 
Espanya s’enroca

Pere Sampol

Director de la Fundació Emili Darder

El Comitè federal del PSOE, de l’1 de setembre passat, 
esvaí les escasses possibilitats que les institucions 
espanyoles intentassin un acostament a Catalunya. 
Precisament, fou aquesta possibilitat -la necessària 
negociació de Sánchez amb les forces sobiranistes de 
Catalunya per intentar formar govern- la que propicià el 
barroer assalt dels barons del PSOE, abanderats per un 
impresentable Felipe González. Però, les conseqüències per 
al partit d'aquesta lluita fratricida, seguida en directe pels 
mitjans de comunicació, són incalculables. Després de 
l'aquelarre, el marge de maniobra de la gestora  del PSOE 
és mínim: o permetre que Rajoy sigui investit, gairebé 
suplicant-li que accepti el suport tàcit del PSOE, o anar a 
unes terceres eleccions generals de conseqüències fatals 
per a un partit destrossat, amb uns líders acusats de 
connivència amb els poders fàctics de l'Estat. 

Mentrestant, la qüestió de confiança guanyada per 
Puigdemont al Parlament de Catalunya ha donat ales als 
sobiranistes. S'ha recuperat la unitat d'acció i, per primera 
vegada, Puigdemont ha revelat un full de ruta ben definit i 
amb un calendari. Només una improbable oferta de l'Estat 
el podria modificar. Però, el més important és que la tercera 
via ha quedat definitivament en via morta. El PSC, amb 
Iceta al front, ha estat el gran derrotat en el Comitè federal. 
S'ha quedat sense estratègia política a Catalunya, ja que 
insistir en la via federalista seria tragicòmic. És el mateix 
que li passa a Catalunya Sí que es Pot, que seguia jugant 
amb la necessitat d'un referèndum negociat amb l'Estat 
espanyol. Amb quins interlocutors? Susana Díaz, González, 
fins i tot el dinosaure Corcuera ha tengut els seus moments 
de glòria aquestes darreres setmanes. Això ha obert noves 
possibilitats al sobiranisme d'eixamplar la seva base. Els 
seguidors d'Ada Colau, d'Iniciativa per Catalunya, fins i tot, 
alguns sectors del PSC, davant el tancament absolut del 
Govern espanyol, hauran d'acceptar el referèndum o 
referèndum, encara que no estigui negociat amb l'Estat. 

Ara ja no hi valen excuses, o s'accepta la convocatòria d'un 
referèndum per les institucions de la Generalitat, o s'està a 
favor de continuar dins un Estat espanyol corromput i hostil 
a Catalunya. Perquè, el somni d'esperar una majoria 
parlamentària espanyola favorable a deixar decidir els 
catalans s'ha esvaït i es mostra com el que ha estat 
sempre: una vana il·lusió.

I és que, el Comitè federal del PSOE ha acabat amb la 
darrera esperança de netejar i modernitzar un Estat que no 
pot ni vol canviar. Si els suposats progressistes espanyols 
estan disposats a immolar-se per defensar la unitat 
d'Espanya, què podem esperar dels hereus del franquisme? 
Amb tristesa, haurem d'agrair als guanyadors del Comitè 
federal que ens hagin mostrat la vertadera cara d'Espanya. 
L'Espanya de la corrupció, de les portes giratòries, del 
centralisme, de la incultura, del joc brut, de les punyalades 
per l'esquena, la d'uns mitjans de comunicació (gairebé 
tots) venuts al poder, manipuladors, sectaris, barroers... 
Gràcies a la retransmissió en directe de la guerra intestina 
del PSOE, tothom ha pogut veure la vertadera cara 
d'aquesta Espanya, i no esperem que canviï, només pot 
empitjorar.

   2.5
L'ull crític



   3.1
El poble té la veu

Josep Valero

Representant de l'Ateneu Pere Mascaró a la Plataforma 
contra el TTIP a Mallorca.

Del 8 al 15 d'octubre, es desenvolupa en tota Europa una 
campanya anomenada “Tardor en resistència”. Es tracta 
d'impedir l'aprovació inicial pel Consell Europeu, del tractat 
CETA ( Acord Econòmic i Comercial Global) Compreensive 
Economic and Trade Agrement, en anglès. Un acord previst 
entre la UE i Canadà sobre un suposat lliure comerç, però 
que en realitat és tot un compendi de desregulacions de les 
pròpies normes europees, creació de regles pròpies 
d'arbitratge, imposició de normes cautelars afavoridores de 
les multinacionals. Un autèntic atemptat a les sobiranies 
alimentàries dels pobles, a les seves capacitats sobiranes 
per protegir el medi ambient, en definitiva una agressió gens 
dissimulada a la capacitat de sobirania política dels estats, 
regions i municipis compresos en els territoris de la UE i el 
Canadà.

El tractat CETA és encara més perillós, perquè Canadà ,els 
Estats Units i Mèxic tenen signat el Tractat de Lliure Comerç 
d'Amèrica del Nord (TLCAN). Això vol dir que les empreses 
nord-americanes a través de les seves filials canadenques, 
podrien accedir als mercats europeus a partir de les 
avantatges obertes al tractat CETA.

El TTIP, les sigles amb anglès de Transatlantic Trade and 
Investment Partnership, (Acord Transatlàntic sobre Comerç i 
Inversions) és el tractat que negocia la UE amb els Estats 
Units. El secretisme de les negociacions que fins ara portava 
la Comissió Europea, s'ha vist trencat per les accions dels 
eurodiputats verds i d'esquerres del Parlament Europeu, i 
especialment per les filtracions dels acords secrets de les 
negociacions, realitzat per Greenpeace. Les mobilitzacions 
contra el TTIP s'han incrementat amb força a tota la UE i 
especialment a Alemanya. Aquestes mobilitzacions han fet 
trontollar la rapidesa en què es volien firmar els tractats, fins 
al punt que en alguns estats com França, estant parlant de 
suspendre les negociacions del Tractat. Els més de tres 
milions de signatures aconseguides fa poc, l'equivalent a 
una cadena humana que anés des de Gibraltar a Tallí és una 
bona prova de que també és possible la mobilització de la 
ciutadania europea.

L'aprovació del CETA comporta el perill d'introduir per la 
porta del darrera, el que l'opinió pública europea ha 
aconseguit denunciar i paralitzar amb el TTIP. Especialment 
els tribunals privats d'arbitratge i les cooperacions 
reguladores. El CETA és l'autèntic cavall de Troia del TTIP. Per 
això ara passa a primer terme la lluita contra el CETA i la 
seva imminent proposta d'aprovació.

A Mallorca i a Menorca existeixen sendes plataformes de 
lluita contra el TTIP. Les dues estan programant accions per 
la setmana del 8 al 15 d'octubre, per tal de participar en la 
campanya europea de mobilitzacions populars contra el 
CETA. Aquestes accions s'emmarquen en la campanya global 
anomenada “Tardor en resistència”. La Plataforma de 
Mallorca formada per trenta-dues entitats ja fa més de tres 
anys que està lluitant contra el TTIP. A les pàgines de l'Altra 
Mirada hem recollit algunes de les seves accions. El 
Parlament de les Illes Balears i diversos municipis de les Illes 
ja han aprovat sendes resolucions en contra dels continguts 
actuals i les formes de negociació d'aquests tractats. 

Tardor en resistència

 No al CETA, no al TTIP
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El passat 19 de setembre, tengué un ressò important la 
imatge de “Una postal alternativa de Mallorca” intentant 
evidenciar com el tractat CETA podria tenir unes greus 
conseqüències al afeblir les proteccions als productes locals 
que actualment garanteixen les Denominacions d'Origen. 
Una imatge que va circular visiblement per les xarxes i que 
animam als lectors a contribuir a difondre entre els seus 
amics i coneguts de les xarxes socials.

A Menorca s'han programat xerrades informatives a 
Ciutadella, Sant Lluís i Maó. A Mallorca està prevista una 
concentració i previsible cadena humana pel dissabte dia 15 
d'octubre davant la delegació de Govern.

Els tractats CETA, TTIP i TISA -Trade in Services Agreement, 
 com molts dels tractats comercials internacionals existents, 
són la forma en què les multinacionals estan teixint la nova 
governança mundial. Unes regles pensades per afavorir el 
capital i per destruir drets democràtics als ciutadans i  drets 
sobirans als pobles. Oposar-se a aquest tractats a les nostres 
illes, es la forma específica de defensar les nostres 
sobiranies, a la vegada que la manera concreta de combatre 
la globalització neoliberal als nostres territoris. Una tasca 
gens fútil. I que malauradament encara no som prou 
conscients de la importància del seu significat. Malgrat tot, 
els avanços en aquests darrers anys són significatius. 
Seguirem endavant amb la tasca.

Tardor en resistència No al CETA, no al TTIP



Calendari de les Jornades
 'Un esborrany de país

 Construcció nacional a les
 Illes Balears del segle XXI'
Joan Colom
El calendari per a les jornades sobre construcció nacional 
que vam anunciar fa uns mesos ja està fixat. Es celebraran 
al Museu del Calçat d'Inca els propers dies 26 i 27 de 
novembre. El programa, encara provisional, de les mateixes 
serà el següent:

Dissabte 26 de novembre

- 9:00 Inici de les jornades i benvinguda a càrrec de les 
Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

- 9:30/11:30 1a Taula:  Balanç històric del mallorquinisme: 
encerts, errades i limitacions de la construcció nacional a 
Mallorca i les Balears fins a principi de segle XXI.

- 11:30/13:30 2a Taula: Actualització del discurs de 
construcció nacional.

- 14:00/16:00  Dinar.

- 16:00/18:00 3a Taula: Estratègies per a construir noves 
majories socials.

- 18:00/20:00 4a Taula: Quin model de país volem?

Diumenge 27 de novembre.

- 10:00/12:00 5a Taula: Projectes polítics del sobiranisme 
illenc per a àmbits suprainsulars.

- 12:00/13:00  Acte de clausura de les jornades.

La data màxima per a entregar les comunicacions, que 
tendran entre 1.500 i 2.000 paraules,  serà el dia 11 de 
novembre a través del correu electrònic de les fundacions.

A cada taula temàtica els autors de les comunicacions 
tendran uns 10-15 minuts per exposar els seus continguts 
principals i després s'obrirà un temps de debat. En principi 
tot plegat no hauria de superar les 2 hores per taula.

Com ja es va dir a la primera circular, cada àmbit temàtic 
tendrà un coordinador que serà l'encarregat de presentar els 
ponents, moderar el debat i recollir les principals aportacions 
dels conferenciants i de les intervencions dels assistents per 
tal de fer una síntesi amb les conclusions que s'extreguin de 
tot plegat.

Posteriorment, les conclusions i la síntesi de les taules, seran 
presentades en format de llibre a un simposi sobre nous 
enfocaments de les identitats durant la primera meitat del 
2017 que servirà de guia per encetar un ampli debat social i 
polític entorn a aquest tema.

           3.3

construint alternatives
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Què està passant?

Antoni Verger

MÉS per Mallorca

Palma té la seva policia local sumida dins un pou profund de 
desprestigi i descrèdit. Una instrucció judicial avança des de 
fa 3 anys i ja han estat imputats desenes d'agents, 
comandaments policials i polítics. Una situació molt greu i 
sense precedents.

 A través dels mitjans de comunicació hem pogut conèixer 
l'extrema gravetat dels fets que s'investiguen: 
col·laboracions de policies amb grups mafiosos i criminals 
internacionals -Àngels de l'infern-, tracte de favor a 
determinats establiments d'oci nocturn i prostíbuls, 
xantatges, suborns, manipulació d'oposicions, coaccions i 
amenaces a companys, nits de prostitució i alcohol a xalets 
on participaven agents, funcionaris i polítics, etc..

Uns fets repugnants que han provocat la lògica indignació i 
desconfiança cap a la Policia entre els ciutadans. I han 
significat també una gran desmoralització dins el propi Cós.

La pregunta que es fan molt de ciutadans i ciutadanes és: 
com és possible que haguem pogut arribar fins aquí?

Hi ha diversos factors que hi han contribuït però és evident 
que sense la CONNIVÈNCIA DE DETERMINATS POLÍTICS DEL 
PP AMB DETERMINATS EMPRESARIS D'OCI NOCTURN no 
s'hagués pogut arribat mai a un escenari de degeneració i 
corrupció policial tan escandalós. Aquesta connivència va 
generar el marc adequat perquè un grupet de policies, amb 
estreta relació amb el poder polític municipal -el PP va 
governar l'Ajuntament de Palma de manera ininterrompuda 
entre 1991 i 2007, aprofitassin la seva condició d'autoritat 
per actuar en benefici propi...i en benefici dels empresaris 
que tenien "bona sintonia" amb els polítics del PP. Amb total 
sensació d'impunitat. 

Aquest grup de policies als quals s'imputen els fets més 
greus és molt reduït. Els mateixos 8 o 9 noms apareixen 
implicats simultàniament al cas "Àngels de l'infern", 
"oposicions", tractes de favor a locals, etc. La seva vinculació 
amb polítics i regidors del PP a l'Ajuntament era pública i 
notòria. Alguns fins i tot eren militants del partit. És per tot 
això que podem afirmar que no estam únicament davant un 
cas de corrupció policial. També té implicacions polítiques 
evidents, que s'estan investigant, i han provocat la dimissió 
de J.M. Rodríguez com a president del PP a Palma. 

La instrucció judicial ha anat 
avançant, tirant de diversos fils 
i pareix que s'estan reunint 
proves que impliquen desenes 
d'agents dins conductes 
d'extorsió i suborn. S'han 
produït més de 50 imputacions 
que han significat l'ingrés en 

presó durant mesos d'un bon nombre d'agents. Sembla que 
dins l'ambient d'impunitat i tolerància cap a la corrupció que 
es va generar, un bon grapat de policies va caure en major o 
menor mesura dins fets i conductes reprovables. Sobretot a 
unitats com el GAP, Patrulla Verda o Unitats d'Intervenció 
Immediata. Veurem com acaba la instrucció. 

En quin punt ens trobam ara mateix?

No he tengut accés al sumari judicial però a partir de tot ell 
que han anat publicant els mitjans de comunicació, i a partir 
de l'entrevista concedida al DM per l'actual regidor i 
parlamentari del PP, Álvaro Gijón, podem establir bastant 
aproximadament en quin punt es troben les investigacions.

Consider especialment reveladores les afirmacions de Gijón, 
per tractar-se d'una persona imputada que ha tengut accés 
al sumari complet i perquè la seva condició fa pensar que 
lògicament intentarà minimitzar la corrupció investigada. De 
fet, en aquest sentit, Gijón diu de manera totalment 
inversemblant que "me produce una sensación de tristeza 
reconocer que no nos dimos cuenta de lo que estaba 
pasando", obviant per exemple que les pàgines del diari "Ell 
Mundo" anaven plenes aquells anys de presumpte tracte de 
favor al MegaPark  del Sr. Cursach -amb preavisos 
d'inspeccions policials inclosos. El que estava passant, com a 
mínim una part, era de coneixement públic. I el Sr. Gijón com 
a regidor de policia entre el 2005 i 2007 no va fer res. 

Ara bé, malgrat fer algunes exculpacions inversemblants, 
Gijón també reconeix a l'entrevista tota una sèrie de fets ben 
significatius.

Quan li demanen a Gijón per extorsions a empresaris afirma 
que "está claro que una serie de personas se han 
aprovechado de su condición de policias en beneficio 
propio". Així, es pot entendre que si Gijón diu això les proves 
sobre extorsions són contundents.

Corrupció policial i 
connexions polítiques a 

Palma
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Què està passant?

A l'entrevista Gijón tampoc pot negar l'existència d'orgies 
sexuals on acudien polítics. Diu literalment "yo soy el primer 
interesado en que se sepan los nombres de los políticos que 
han acudido a estas orgías con prostitutas. Yo jamás he 
estado pero el político que sí ha asistido es lógico que esté 
nervioso". Podem deduir que les proves sobre les orgies i la 
participació de polítics són clares.

Gijón també afirma a l'entrevista en relació a la corrupció 
policial que "no se puede aceptar que se avisara a 
empresarios cuando estaban a punto de hacerle una 
inspección, o que determinados locales no fueran nunca 
inspeccionados y en cambio otros sufrieran constantes 
visitas policiales".  Entenc que hi ha proves evidents sobre 
tracte de favor.

Gijón es desmarca clarament de José María Rodríguez, el seu 
pare polític, amb un lacònic "yo hablo por mi, no por 
Rodríguez" afegint a una altra pregunta que "hablo solo por 
mi, por nadie más. Yo sé lo que he hecho, lo que no he 
hecho, y en que lugares he estado. Del resto, no sé nada".

I a la pregunta de com acabarà tot Gijón contesta donant per 
descomptat i assumint que se produiran condemnes penals.

Així, tot pareix indicar que jutge i fiscals han fet una 
excel·lent feina i podem confiar en que la corrupció d'aquest 
cas tendrà sanció penal. Veurem fins on s'arriba en la 
depuració de responsabilitats, però per ara ja tenim 
imputacions i mesures cautelars aplicades a polítics com 
José María Rodríguez. 

   ultimahora.es

Esperem que tot aquest procés acabi el més aviat possible. 
La Policia Local necessita expulsar definitivament els 
corruptes i obrir una nova etapa que permeti la dignificació 
d'un servei públic essencial actualment en entredit. Hem de 
passar pàgina d'una època molt negra en que alguns 
empresaris, polítics i policies varen pensar que "tot valia". La 
ciutat ho necessita. I una majoria de policies que sempre han 
procurat fer la seva feina correcta i honestament s'ho 
mereixen.

Corrupció policial i connexions polítiques a Palma



Petites passes, 
objectius ambiciosos

Josep Valero 

Membre del Col·lectiu Alternatives

El passat dimarts 27 vaig poder assistir en representació del 
col·lectiu Alternatives, a les jornades de debat organitzades 
per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. El títol era 
“Jornades de debats per iniciar una reflexió estratègica dins 
el marc de la recerca i innovació per a la sostenibilitat”. «LA 
NECESSITAT D'UN PACTE». Seguiran els debats els propers 
 20 d'octubre i 22 de novembre.

Podeu veure la documentació de les jornades a: 
http://blog.fundaciobit.org/jornades-de-debat-per-a-iniciar-un-
reflexio-estrategica-en-el-marc-de-la-recerca-i-la-innovacio-per-a-la-
sostenibilitat-la-necessitat-dun-pacte/documentacio-i-videos-
jornades-la-necessitat-dun-pacte/ 
La jornada del dimarts 27 s'inicià pel matí amb un esquema 
de debat per a convidats d'entitats i Administracions, amb 
criteris plurals i diversos, amb l'objecte de poder crear un 
Fòrum de debat obert i per poder recollir idees o propostes 
dels assistents. Les ponències de Frederic Ximeno sobre “Un 
territori competitiu i inclusiu és un territori eficient i 
resilient”; la d'Andreu Sansó sobre ”Tendències subjacents a 
l'Índex de Pressió Humana. Podem continuar creixent sense 
modular el creixement?»i la d’Enric Banda sobre “La recerca 
i la innovació: elements indispensables pel 
desenvolupament sostenible” donaren la possibilitat 
d'agafar consciència sobre la necessitat d'un pla estratègic 
regional, específic per un arxipèlag amb quatre illes prou 
diferents, i que integri objectius econòmic, socials i 
mediambientals mútuament interrelacionats.  

A la sessió d’horabaixa oberta al públic, Imma de Benito 
exposà l'opinió de la Federació d'Hoteleria de Mallorca. 
Carles Manera explicà una aportació al debat del col·lectiu 
Alternatives  sobre els decreixements de productivitat del 
capital a les Illes. Andreu Rotger del Cercle d'Economia 
exposà els eixos centrals que necessita abordar el model 
econòmic actual a les Illes i Jaume Canals del GOB explicà el 
sentit de les lluites del GOB i tot allò que defensen sobre la 
necessitat del decreixement econòmic de determinades 
activitats econòmiques i l'impuls d'altres realment 
ecològiques i de necessitat social.

Parlar de manera conjunta és una primera passa per intentar 
esbrinar un diagnostic comú de la realitat econòmica i social 
de les Illes. Probablement caldria establir aquests Fòrums de 
debats a cadascuna de les Illes. Malgrat hi hagi tendències i 
problemàtiques comunes, l’especificitat de cada illa sempre 

s'ha de tenir present, tan a l'hora del diagnòstic com en el 
disseny d'estratègies d'actuació, que donin la possibilitat 
d'establir posteriorment plans d'acció i intervenció.

   foto: dbalears.cat 

El col·lectiu Alternatives creu que aquest any 2016 s'hauria 
d'establir la metodologia de participació  de la societat civil 
de les Illes en el debat sobre com enfocar un canvi de 
l'actual model productiu. A l'any 2017 s'hauria d'aprovar un 
pla estratègic regional-insular, amb participació estructurada 
de la societat civil, que identifiqui uns objectius a mig i llarg 
termini. A la vegada que incorpori unes propostes 
d'intervenció a curt termini. Aconseguir el REB a les Illes 
Balears, un altre model de finançament i un Pla energètic 
que aposti clarament per les energies renovables i la 
sostenibilitat. I al 2018 els pressuposts de la Comunitat ja 
haurien de poder implementar unes primeres mesures, 
consensuades les seves prioritats, amb la participació de la 
societat civil de les Illes.

Sols aplicant els objectius de la UE per a l'any 2020 sobre 
mesures de combat contra el canvi climàtic, a les Illes 
Balears ja donaríem una passa de gegant  vers la situació 
actual. I és que estam tan endarrerits front a les urgències 
apressants que tenim a sobre! La veritat és que la magnitud 
dels problemes que veiem i la dificultat de començar a 
coordinar accions ràpides i eficaces, ens pot semblar des de 
fora una mica desesperant. Però no ens queda d'altra que 
començar des del principi.

Martí Parellada, el director de les tres jornades de debat, 
recordava que començar a parlar conjuntament del tema no 
és poca cosa. Fer-ho amb respecte i amb voluntat d'escoltar 
a l'altra també és important. Una petita passa. Tal volta la 
primera. Necessària. Però sols perquè en vinguin més i de 
més ràpides. El problema és que no depèn solament de la 
voluntat individual de tal o qual col·lectiu. Cal articular una 
ampla voluntat col·lectiva. I saber articular-la. Un repte gens 
fàcil. Una tasca que ha de voler encapçalar i fer-ho possible 
el Govern de les Illes Balears.

           4.3

Què està passant?
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entrevista

Biel Pérez i  Pep Valero

Aquesta vegada tenim l’oportunitat d’entrevistar una 
mallorquina jove, que viu, treballa i estudia en un dels focus 
més interessants d’aquesta Europa convulsa: Escòcia. Ens 
fa il·lusió conèixer de primera mà el que allà es cou i, 
també, saber com veu una mallorquina la seva illa estimada 
des de la distància.

Tenc vint-i-sis anys. Els meus estudis són Economia i 
Polítiques, és com un doble Grau que es fa a la Universitat 
d'Edimburg. Ara visc a Glasgow i aquest any he estat fent 
feina a una Consultoria de Polítiques Públiques de 
Edimburg, anava i venia.

Què vol dir una consultoria de polítiques públiques?
És una empresa privada que fa, bàsicament, informes 
d’avaluació de polítiques públiques.

A qui van destinats aquests informes?

Solen esser per al sector públic. Per exemple, quan un 
ajuntament o el Govern central escocès fa un programa, sol 
fer un concurs per contractar un avaluador,  que sol esser 
un agent extern. Pot ésser privat o sense ànim de lucre. 
Llavors, vàries organitzacions presenten una proposta 
d’avaluació -metodologia, costos, i altres,  i el Govern tria. 
Bàsicament, això és el que feim. La majoria dels clients de 
la consultoria són del sector públic, però també n’hi ha que 
són del Tercer Sector i alguns, pocs, privats.

Quin temps fa que ets per allà?
Ara ja fa cinc anys, perquè he estudiat allà. Els títols que 
tenc són d’allà,vaig començar a Barcelona i després em 
vaig canviar  a Edimburg. Fa un any que he acabat la 
carrera.

Has tingut problemes per trobar feina?
Fa un any que faig feina. I la veritat és que va esser molt 
ràpid. Encara que ara em trob en un moment d’intentar 
definir cap a on vull anar. Però el que és una feina més o 
manco relacionada amb els meus estudis, sí que ha estat 
fàcil; sí.

I cap a on vols anar?
Encara no ho tenc decidit. Estic pensant si en un sentit més 
acadèmic, fer un màster, de què, i quan... o tirar-me més 
cap a polítiques públiques. Potser són compatibles ambdues 
coses. Un poc en aquesta línia, però no en una empresa 
privada.

Penses seguir fent feina a Escòcia?
Sí, de moment. Llavors, ja ho veurem.

T’hi sents bé?
(S´ho pensa i guarda un breu silenci). Sí. Tenc la vida 
muntada allà i, la veritat, és un moment molt interessant 
per a esser-hi allà. I m’estim més estar a Escòcia que a 
Anglaterra. Ara..., el clima no és el clima d’aquí.

T’estimes més Escòcia que Anglaterra... i que 
Espanya?
Ho vull dir a nivell polític, eh? A nivell polític és més 
interessant Escòcia. A nivell de benestar i qualitat de vida 
es viu millor aquí... Això puc dir-ho clarament!

A nivell de vida i benestar es viu millor aquí que allà?
Siii, el temps allà és dur. Molt gris, fa fred...

I la convivència?
En altres nivells personals m’hi trob molt bé. La veritat és 
que he conegut gent i he estat en un món molt inquiet. Tenc 
un cercle d’amics i coneguts que són gent molt inquieta i 
fan moltes coses. Això inspira bastant.

La feina que has fet fins ara amb quines àrees del 
sector públic tenien relació?
L’especialització és en mercat laboral, polítiques laborals i 
de preparació. Tot en relació al mercat laboral.

CLARA  MASCARÓ
  CARBONERO
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El Govern Escocès té competències en aquest tema o està 
fermat al programa del Regne Unit?

Hi ha dues vessants... bé, la resposta curta és que sí. I ara 
en té més que abans. Fins ara hi ha hagut dues vessants. 
Una que són programes per a aturats de llarga durada (més 
d’un any) que si estan més d’un any a l’atur, 
automàticament entren en un programa de formació i 
d’altres mesures d’activació (d’aquestes que es fan avui en 
dia). Això, fins ara, ha estat competència del govern 
britànic. I, just ara, s’ha retornat aquesta competència al 
govern escocès.
 Part dels projectes que nosaltres hem fet va esser analitzar 
una consulta pública que es va fer entre diversos actors 
d’Escòcia sobre com hauria d’esser un programa escocès 
propi. Nosaltres vàrem analitzar aquesta consulta i vàrem 
fer un informe per al govern escocès. I això és el camí 
central: per a gent aturada sense necessitats molt 
específiques. 
Després, per sobre d’això, hi ha gent que pot tenir 
necessitats socials, per exemple salut i per a aquesta gent 
necessitaríem uns serveis més específics que el programa 
central i que es gestionin més a nivell local (ajuntaments o 
regions econòmiques, purament d’estratègia econòmica). 
Aquests tipus d’institucions més locals administren els 
serveis més especialitzats. 
La línia en la qual s’estan dirigint aquestes polítiques posa 
més èmfasi en necessitats específiques més complexes, bé 
de caràcter social o de salut o de les dues coses a la 
vegada. Que estan “més enfora” (s’utilitza aquesta 
expressió) del mercat laboral. S’estan redefinint les 
polítiques en aquesta direcció.

Políticament, com es viu el debat Escòcia – Regne Unit? 
Polítiques públiques, percepció de la gent...

Jo he viscut tot el procés del referèndum, he viscut els anys 
previs al Referèndum sobre la independència, ara he viscut 
el vot del “brexit”... Per això dic que és un moment molt 
interessant. A Escòcia hi ha hagut molt de moviment polític; 
amb el Referèndum i durant els anys previs  hi ha hagut 
molta mobilització. Hi ha com un mite de què Escòcia és 
més d’esquerres... en part és cert. Jo vaig votar en el 
Referèndum i el vàrem viure amb molt il·lusió perquè es 
vivia com una oportunitat per rompre un poc amb un model 
més neo-liberal d’Anglaterra, i fer com una espècie d’Estat 
Nòrdic a Escòcia. Va haver-hi un moviment d’independència 
bastant radical en quan a polítiques. 

Des de llavors s’ha matisat un poquet el discurs, jo i altres. 
Perquè ens n’adonam de què les polítiques han estat molt 
referides a l’administració dels serveis públics, perquè no 
han tingut més competències. Llavors, en part, el Partit 
Nacionalista Escocès, ho ha tingut molt bé i ho ha sabut fer 
molt bé, de jugar aquest paper d’administrador més 
progressista, perquè no recapta els imposts. Llavors l’únic 
que pot és administrar els serveis. Mai ha estat en una 
posició en la qual hagi hagut de prendre decisions més 
difícils en quan a dèficit, a imposts... De fet, abans del 
Referèndum, deien que optarien per un model bastant obert 
de baixos imposts, intentant atraure la inversió 
estrangera... Vull dir que una Escòcia independent sota el 
Partit Nacionalista, en aquest moment, igual no seria tant 
d’esquerres com ens pensàvem. 
El Partit Conservador a les darreres eleccions va quedar en 
segona posició, per damunt dels Laboristes. A Escòcia mai 
havia passat. per això he dit que és un mite això de què 
Escòcia és més d’esquerres.  El que sí que està clar és que 
a Escòcia l’Estat del Benestar està manco desmantellat que 
a Anglaterra; i hi ha més forces per a protegir-lo, perquè no 
està tan exposat als mercats financers globals.

Com s’ha viscut el “brexit”?

A Escòcia va votar el 60% a favor de la Unió Europea, per 
tant, en general, vol pertànyer a la Unió Europea. Com 
interpret jo el “brexit”? Ha estat una manca de 
comunicació de les esquerres en el Regne Unit. Com un vot 
en contra del poder econòmic i polític que, per desgràcia, 
ha sortit per aquesta vessant. A Escòcia hi ha hagut un 
discurs més progressista respecte d’Europa.
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Escòcia es sent afectada pel drama que es viu en el 
Mediterrani? O no hi arriba? És com un petit club de 
benestants?

Jo crec que Escòcia, històricament, ha tingut molta menys 
immigració que Anglaterra.
(Llarg silenci)... Jo diria que Escòcia ha estat una mica més 
intel·ligent discriminant els immigrants. Intel·ligent des del 
punts de vista dels interessos econòmics. Té un discurs 
d’estar oberta a la immigració de gent amb estudis, que ve 
a fer feina, amb alta remuneració... El discurs oficial de la 
primera ministra escocesa és que Escòcia vol immigració... 
Alhora no és que hagin tractat els refugiats gaire bé, 
tampoc. Amb això el que vull dir és que Escòcia ha 
discriminat més.

Només vol immigrants que l’enriqueixin...

Exacte! Vol immigrants que facin feina i que l’enriqueixin. I 
també reconeix que l’economia escocesa necessita 
immigració,això ho reconeixen obertament. L’economia 
britànica també necessita immigració, però no ho reconeix. 
Ara, les polítiques cap als refugiats són completament 
diferents; són molt punitives i gens inclusives. No és una 
competència escocesa, és una competència britànica.

Quin tipus d’esquerra hi ha a Escòcia? Els Verds varen 
recolzar la independència, mentre que els laboristes no...

El Partit Nacionalista ha sabut crear un consens de classes 
bastant ampli. No hi ha inclòs l’esquerra radical, ni molt 
manco, i s’ha aprofitat de la “debacle” del Partit Laborista, 
que no és recent. Visc en una ciutat post industrial que 
pateix des dels anys vuitanta. Primer per les polítiques de 
reconversions de na Tatcher, però, després, va continuar 
patint amb el nou Laborisme. Les classes treballadores han 
estat ignorades durant dècades; tant pels conservadors 
com pels laboristes. 
I, a damunt, amb el tema del Referèndum, si el Partit 
Laborista ja estava bastant apagat a Escòcia, no va 

entendre quin era el sentiment popular i es va posicionar en 
contra, la qual cosa el va acabar de rematar. Ara s’està 
intentant re-configurar el Partit Laborista, però la veritat és 
que ho tindrà difícil per guanyar-se el suport de les 
esquerres.
Durant la campanya d’abans del Referèndum es va crear un 
moviment que es deia Independència Radical, que era un 
moviment pro independència d’esquerres. En un principi no 
tenia representació política, era un moviment social de cara 
al Referèndum. El Partit Nacionalista va esser bastant agut 
en saber cooptar aquest suport cap a ells. Molta gent va 
veure després que el Partit Nacionalista és massa 
interclassista. Intenta sempre cercar el consens social i 
cercar evitar cap lluita de classes; cap mena de conflicte de 
lluita d’interessos.
Sí que s’ha creat un partit a l’esquerra, que prové de la 
campanya de la independència radical que es diu “Rise” 
(que vol dir “aixecar-se”). Els que passa és que tampoc els 
varen anar gaire bé les eleccions darreres. Després hi ha 
partits més a l’esquerra, com el Partit Socialista dels 
Treballadors... però són molt, molt, molt minoritaris. De 
tipus més troskista...
Jo diria que l’esquerra es mou un poc entre els Verds, que 
estan bastant ben plantats, i, havent-se posicionat a favor 
de la independència, no han alienat a molta gent, el partit 
Rise i els marges de l’esquerra del Partit Nacionalista. Aquí 
és on es mou l’esquerra.

Si hi hagués una Escòcia independent, ens podem imaginar 
que els partits quedarien més definits...
Efectivament...

Escòcia es sent Europa?
Sí! Al manco l’Escòcia en la qual jo he interactuat, sí. El que 
passa és que també hi ha una Escòcia més rural, més 
conservadora, que igual no s’hi sent, però jo no hi he tingut 
gaire contacte. 

Tu et sents europea?
Jo sí, clar!!

Mallorquina, espanyola...?
Jo sempre dic que som de Mallorca, directament. Per evitar 
donar més explicacions... (rialles).
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Veus algun paral·lelisme entre el que vius allà i el que veus i 
sents sobre Espanya, Catalunya...? 

És curiós perquè, durant la campanya anterior al 
Referèndum, la veritat és que em vaig sentir bastant 
al·ludida. En part perquè el Govern escocès promovia el que 
s’anomena el “nacionalisme cívic”, basat en esser ciutadans 
d’un país, ciutadans amb drets i responsabilitats, més que 
en una cultura històrica i un nacionalisme més cultural. Al 
manco va saber utilitzar aquest instrument retòric per 
guanyar-se el suport de gent com jo. De fet, a mi i a totes 
els residents a Escòcia ens deixaren votar. No anem 
d’històries, no anem d’elements racials, sinó anem de 
ciutadania, amb drets i responsabilitats.

El Govern Britànic ho va acceptar a això? Perquè, de 
qui era competència?
Sí! Crec que el referèndum es va pactar entre en Cameron i 
en Salmond, el Pacte d’Edimburg.

A tu et va engrescar...
Sí, a mi em va engrescar perquè no era un nacionalisme de 
mirar-se el llombrígol. Era un nacionalisme obert, més 
universalista, i amb aquesta idea d’anem a esser 
independents per a poder promoure més un sistema de 
benestar...

La manera més intel·ligent de combatre la 
globalització...

Exacte! Exacte! Sí! En aquell moment em va engrescar molt 
i encara ara m’engresca. Encara que avui veig que se’n va 
fer un ús un poc cínic d’aquest discurs; simplement per 
intentar guanyar suport a la independència. En aquell 
moment el meu pensament era: m’engresca molt més 
aquest tipus de nacionalisme que el nacionalisme català. 
M’hi sent molt més identificada amb aquest tipus de 
nacionalisme, que en el basat en l’excepcionalisme històric, 
cultural, etc.

Dins el nacionalisme català també hi ha un debat de fons. I 
ara farem a l’Ateneu un simpòsium dedicat al debat sobre el 
sobiranisme. I molta gent universitària de Catalunya, jove, 
està apuntant al nacionalisme que tu descrius, com a 
necessitat de renovació. Fins i tot des dels partits 
nacionalistes més tradicionals avancen en aquest sentit. Tot 
i que aquí hi ha l’element identitari de la llengua.

Allà també tenen elements identitaris propis, que no vull dir 
que no s’hagin de tenir en compte.

Dins aquest clima que tu descrius, tu et mous amb gent 
immigrant o amb gent escocesa?

En un ambient bastant internacional. Ara mateix em moc 
amb molta de gent anglesa; un poc per circumstàncies. A la 
Universitat d’Edimburg, quan vaig estudiar-hi, era una 
tercera part d’estudiants escocesos, una tercera part 
d’anglesos i l’altra tercera part d’altres llocs. Ara que estic 
més instal·lada en moc amb una mescla d’anglesos i 
escocesos. Hi ha molts d’anglesos a Escòcia, òbviament, i 
tendeixen a agrupar-se.

El fet d’esser estrangera no t’ha creat cap barrera?
No. El fet d’esser blanca i europea... (rialla significativa)

Això tindria què veure amb el tema de la immigració 
que comentàvem abans.
Sí! Sí! Exacte!

Tu no ets una càrrega social...
Jo faig feina, pag imposts, som blanca, parl bé l’anglès... Ja 
em veuen d’una manera diferent.

En aquests anys veim molts de joves que surten d’Espanya i 
de les Illes d’una forma que podríem dir forçada per les 
necessitats.

No, no... jo no va esser per necessitat. Vaig començar a 
estudiar Economia a Barcelona durant un any i mig i no 
m’acabava de fer. No estava convençuda de què volgués 
estudiar Economia; pensava que volia fer Polítiques. Vaig 
veure que a Edimburg es podia fer aquest doble grau; a 
més la Universitat a Escòcia és gratuïta pels escocesos i 
pels europeus -no vaig pagar res- i me n’hi vaig anar. No va 
esser una decisió fàcil, però va esser totalment voluntària.
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Seria més difícil la decisió de tornar a Mallorca?
Sincerament, ara mateix estic en un “impasse” en el que 
m’ho estic plantejant. El que passa és que sempre hi ha 
aquell dilema de quan és millor tornar. Si tornar d’aquí a 
uns anys, amb més experiència internacional, o si tornar 
ara i intentar adquirir experiència aquí.

Dins l’horitzó hi ha tornar...
Sí, sí, sí!!! Per descomptat!! En la mesura en què pugui 
esser, però m’agradaria molt tornar.

Per a una persona d’unes illes com les nostres aquesta 
experiència de fer feina a Europa creus que és 
recomanable? 

A nivell professional, jo crec que, si es pot trobar una feina 
relacionada amb el que tu vols fer i tu has estudiat, és un 
privilegi poder fer feina a diverses bandes i veure com 
funcionen. El que passa és que molts d’espanyols que jo he 
conegut per allà no crec que estiguessin fent unes feines 
que els enriquissin gaire. Bàsicament, com que havia 
estudiat allà, jo ja tenia un peu dedins. He conegut 
espanyols que feien feines molt dures, de moltes hores, 
molt mal pagades... i no sé si ho val la pena! També és ver 
que feien un canvi, que mentrestant aprenien l’anglès... 
depèn de l’opció que es tengui. Va bé sempre sortir per a 
agafar perspectiva, però a vegades s’idealitza un poc la 
sortida.

Quan des d’allà mires Mallorca, què t’alegra i què et 
dol?
M’alegra bastant saber que hi ha molt de moviment polític i 
que s’està intentant canviar coses. S’estan debatent coses i 
és un debat super interessant en quan a canviar el model 
econòmic i mediambiental; això és fantàstic. Des d’allà es 
veu com un moment molt interessant.
El que em dol és que no hi hagi més oportunitats per a gent 
com jo

Enveges l’organització sociopolítica d’allà?
Sí! ...No tant política, sinó social i econòmica. Hi ha la 
sensació de més oportunitats. Fins i tot quan jo estava a la 
Universitat, amb un grup de gent vàrem muntar una 
cooperativa de reutilització i d’intercanvi de béns. Sense 
emprar doblers, tots els membres de la cooperativa podien 
anar intercanviant béns; també hi havia tallers de 
reparació, amb l’objectiu d’afavorir un ús més sostenible 
dels materials. La quantitat d’ajuda institucional i 
econòmica que vàrem rebre, jo no l’esperava i crec que 
aquí no les tendríem.

 El local era de la mateixa Universitat i li pagàvem un 
lloguer reduït. L’Ajuntament ens va donar una subvenció. 
Vàrem rebre ajudes econòmiques que ens permeteren crear 
una cooperativa que funcionàs. Ara han rebut unes ajudes 
que els permeten tenir quatre persones a jornada parcial 
pagades. Aquesta cooperativa de consum tenia entorn de 
cinc-cents membres. Cada membre pagava deu lliures 
anuals i no hi havia més obligacions.

També hi havia “banc de temps”?
No, banc de temps, no. Va començar com un “swap 
shop”, una tenda d’intercanvi.  Tu hi dus coses que tens per 
ca teva i no les necessites. A la cooperativa les guarden i et 
donen unes fitxes amb les quals tu pots adquirir altres 
coses de la cooperativa. Es crea una espècie de moneda 
digital pròpia de la cooperativa i és una representació de 
valor. També pots fer-hi de voluntari i el temps es converteix 
en valor. Llavors es varen muntar tallers de reparació de 
coses (bicicletes, cosir, restaurar mobles, etc.). Hi ha 
aquestes dues línies. 
Per a la comunitat d’estudiants resulta molt útil, perquè 
tothom es mou constantment. Estàs buidant i moblant pisos 
constantment, tot i que els pisos ja vénen moblats, però 
cosetes petites. Sobre tot gent que venia d’Erasmus o sols 
per un any. Compraven coses i en finalitzar l’any les tiraven. 
Tot això es podia reutilitzar. També la gent que viu allà se’n 
podia aprofitar.
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Passem a un altre tema. Tu segueixes l’activitat del nostre 
Ateneu Pere Mascaró. Què en penses?

Trob que l’Ateneu està fent molt bona feina. L’Ateneu és un 
poc el que allà es coneixeria com un “think tank”. Crec que 
ha de tenir un rol més gran perquè, com deia Keynes, les 
idees sempre van per davant de les accions. Per exemple, 
pel que fa a les polítiques, primer s’han de crear les idees, 
s’ha de crear un clima en el qual aquestes idees són 
conegudes i acceptades, per després poder-les 
implementar. I referent a les esquerres locals es necessita 
tenir molts de debats públics sobre alternatives i sobre les 
idees que han de dirigir-nos. Pel que conec, és dels pocs 
llocs de les esquerres locals que fan aquesta feina. És 
fantàstic. 

Du el nom de ton pare...
La veritat és que, en el nom, no hi solc pensar (rialla 
emocionada). Recordar trob que és una bona cosa. Ha 
seguit la línia que a ell li agradaria veure. Tot i que ell va fer 
moltes coses, també era un home d’idees i de pensar; i li 
hagués encantat formar part d’aquest debat (se li trenca la 
veu)... n’estic segura! Però, també, allò bo  és que tengui 
vida pròpia, que fa una bona feina.

No és nostàlgic.
Exacte! I és bo que sigui així! Ell no hagués volgut un “fan 
club”.

Ens sembla que tu mateixa, en aquesta entrevista, et 
mostres molt autònoma, gens “fan”, però sí dins la línia de 
ton pare.

Sí, intent tenir pensament propi. Pens que potser li faria un 
poc de vergonya que l’Ateneu tingués el seu nom... però sí 
que li hauria encantat participar en un grup així.

L’altre dia vàrem anar a l’Estudi General Lul·lià per 
demanar el local per a celebrar-hi l’Escola de Tardor 
de l’Ateneu, dia 24 de setembre, que precisament 
tractarà del model econòmic. Vàrem explicar a la 
Secretària què era l’Ateneu Pere Mascaró i ella va 
preguntar: “En Pere nostre?”. Allà hi havia hagut 
l’Escola de Treball Social... ens va impactar que 
l’identificàs com “en Pere nostre”. Va estar molt 
contenta. Creiem que som presents dins el 
pensament polític local i amb voluntat d’anar més 
enllà del nostre grup, de crear pensament obert i 
provocar sinergies en l’estil de ton pare.

El 24 encara seré per aquí i hi vindré. I, com més ample 
s’aconsegueixi fer el “pool”...

Mem si la gent comença a fer una mica d’anàlisi; a 
pensar un poquet.

Clar!! I que les idees apareguin a l’esfera pública.

Moltes gràcies, Clara. La teva presència, les teves idees, i 
les d’un bon grapat de joves com tu albiren un horitzó 
d’esperança per a les nostres Illes. Coratge i sort!!
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Bel Busquets

Secretària general del PSM-Entesa

Com a secretària general del PSM (projecte polític 
integrat dins MÉS per Mallorca), us vull explicar que 
enguany és un any molt especial: l’any del 40è aniversari 
del PSM. I el nostre primer gran objectiu és la celebració 
d’aquesta important data.

El 18 de febrer de 1976 es presenta públicament el 
manifest fundacional del Partit Socialista de les Illes (PSI), 
una alternativa política que propugna el socialisme 
autogestionari, la unitat socialista i sindical i 
l’autodeterminació de les Illes Balears exercida a través de 
l’autonomia. Després de quaranta anys de dictadura 
franquista, el naixement d’aquesta nova formació, que a 
partir de l’any 1977 adopta el nom de Partit Socialista de 
Mallorca (PSM),  significa la represa del mallorquinisme 
polític i s’entronca amb una antiga tradició, continuadora 
de la tasca començada en el moviment renaixentista del 
segle XIX.

Quaranta anys després (som el projecte polític arrelat a 
la terra més durador i útil), el PSM ha esdevingut un 
partit plenament consolidat en el país, l’instrument més 
vàlid del sobiranisme polític en la història de Mallorca i la 
referència necessària per a l’articulació de l’espai 
sobiranista i de progrés. 

Això no obstant, aquesta llarga travessia no sempre ha 
estat un camí de roses, exempt d'entrebancs. Ans al 
contrari, la història del PSM s’ha escrit en moltes ocasions 
lluitant contra contracorrent, superant crisis i situacions 
difícils, gràcies a l’esforç i les conviccions d’uns homes i 
unes dones que no han defallit en la seva lluita.  

Però, sens dubte, ha valgut la pena fer aquest camí. 
L’existència del PSM ha fet possible que la lluita per la 
llibertat hagi esdevengut també la lluita per l’autogovern i 
la lluita per la llengua i la cultura; que la lluita pel benestar 
dels treballadors sigui també el combat per la defensa d’un 
paisatge que ha fet possible la riquesa col·lectiva; i aquests 

treballs no es diferencien, en molts dels seus agents, dels 
moviments en favor d’una economia diversificada, de les 
lluites pageses, de la tasca de promoció industrial, del 
comerç i de la petita i mitjana empresa.   

Són 40 anys de feina i de compromís amb Mallorca i la seva 
gent. Quatre intenses dècades en què el PSM ha estat, 
incansablement, al servei del país. 

I servir un país significa, més que servir-lo, servir-li;  ser-li 
útil. Durant aquestes quatre dècades el PSM ha esdevingut 
un instrument extraordinàriament útil per a la protecció i 
transformació de Mallorca que ens havíem proposat. Una 
gran eina. Un invent políticament eficaç.

Entre tots i totes hem assolit grans fites que, sense el PSM 
haurien estat senzillament inimaginables. La llavor 
sembrada el febrer de 1976 ha germinat i ha fruitat en 
diferents indrets i formes, en nous compromisos i valors, en 
objectius polítics plenament vigents. Hem donat i hem 
rebut molt. Hem lluitat i hem après. Ha valgut la pena.

El PSM també ha estat durant aquests anys la demostració 
d’una altra manera de fer política: de base, participativa, 
arrelada, concreta, transformadora... i honesta, sobretot, 
honesta. 

El nostre projecte polític, que ara continua amb MÉS 
per Mallorca, ha estat un projecte que desenvolupa 
uns valors, que han marcat les polítiques i els compromisos 
que hem duit endavant aquestes 4 dècades: la justícia 
social, la protecció del territori, la llengua i la cultura 
catalanes.

Segurament, però, ha estat l’enyorat Josep Maria Llompart 
qui millor ha sabut expressar el que significa l’existència 
del PSM. El 29 de maig del 1992, en un acte a Son Ferriol, 
Llompart pronunciava uns mots que encara avui mantenen 
tota la seva força i emotivitat:

 “Sou vosaltres, companys del PSM, els qui enmig de tanta 
runa heu sabut servar-nos la il·lusió. Vosaltres no heu 
oblidat el somni; tot coneixent, però, en cada moment, allò 
que la realitat permetia. Somiadors i realistes alhora, heu 
sabut mantenir la dignitat i l’honor de la lluita política”.

Tenint presents les paraules del poeta, celebrem els 
primers 40 anys del PSM.

Per molts d'anys!

           5.1
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40 ANYS DEL PSM:
 LA LLAVOR QUE GERMINA



Homenatge dels socis de 
l’OCB a Ramon Llull

Lila Thomas i Andreu

Membre de la Junta Directiva de l'OCB

Diumenge 25 de setembre tingué lloc la trobada de socis 
de l'OCB a Cura, coincidint amb la reunió de la Federació 
Llull que formen Omnium Cultural  del Principat, Acció 
Cultural de País Valencià i l'Obra Cultural Balear.

En motiu del set-centè aniversari de la mort d’en Ramon 
Llull l’Obra Cultural ha anat fent una sèrie d’actes tant a 
Palma com als pobles, a través de les seves delegacions 
territorials. També la Nit de la Cultura del 2015 se va 
dedicar a  aquest aniversari.

El diumenge 25 es va tancar amb una visita a Cura, que 
començà a la visita a la Cova de la Mata escrita, una 
conferència d’en Pere Joan Planas, acabant amb la lectura 
del Manifest de Randa de la Federació Llull que publicam a 
continuació.

           5.2
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La Federació Llull,

que aplega les associacions culturals més rellevants del País 
Valencià, les Balears i Catalunya, ara que precisament es 
commemora el setè centenari de Ramon Llull, signe 
indiscutible de la projecció universal i de la trajectòria 
secular de la nostra cultura, i del qual prengué nom la nostra 
Federació, conscients de la possibilitat real i del dret 
inalienable de la nostra comunitat lingüística i cultural a un 
reconeixement igualitari entre les llengües i els pobles 
d’Europa, que permeti el desplegament normal i preferent 
de l’ús públic del català en el seu espai territorial històric, 
com qualsevol altra llengua no subordinada, recordant la 
proclamació, ara fa vint anys, de la Declaració Universal de 
Drets Lingüístics de Barcelona,

DENUNCIAM

La persistència de les polítiques adverses a la llengua 
catalana i al plurilingüisme igualitari a l’Estat espanyol, 
malgrat les aparences democràtiques, especialment en les 
institucions en què predomina el Partido Popular.

Aquesta ofensiva es fa evident amb l’incompliment flagrant 
dels compromisos assumits lliurement per l’Estat espanyol 
amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries l’any 2001, ara fa exactament quinze anys (BOE 
núm. 222 de 15 de setembre).

La Carta Europea compromet els estats que l’han signat a 
respectar l’àrea geogràfica de cada llengua i evitar que les 
divisions administratives siguin un obstacle a la 
intercomunicació (art. 7.1.b), a facilitar la comunicació entre 
els grups que parlen varietats de la mateixa llengua dins de 
l’Estat (art. 7.1.e) o en altres estats veïns (art. 7.1.i), i a 
proporcionar mitjans d’aprendre la llengua als que no la 
parlen (art. 7.1.f).

L’Estat espanyol, especialment on ha governat el Partido 
Popular, no sols ha incomplert aquests compromisos, sinó 
que

ha arribat a combatre la unitat de la llengua, a impedir la 
lliure circulació de les emissions televisives entre els 
territoris de llengua catalana i a combatre els models 
educatius que més bé asseguren la competència en les dues 
llengües oficials.

La Carta Europea compromet també els estats signataris a 
remoure els obstacles que dificulten l’aprenentatge i l’ús de 
cada llengua i a considerar que les mesures de suport a la 
recuperació de les llengües amenaçades no representen en 
cap cas una discriminació per als parlants de les llengües 
més esteses (art. 7.2). 



No coneixem cap iniciativa de l’Estat destinada a rebatre 
aquest tipus d’argumentacions sobre el pretès caràcter 
discriminatori de la promoció de la llengua catalana en el 
seu propi espai històric.

La Carta Europea obliga, finalment, els Estats que l’han 
signat a fomentar la comprensió i el respecte entre totes les 
comunitats lingüístiques i promoure que ho facin el sistema 
educatiu  i els mitjans de comunicació (art. 7.3). Res no s’ha 
fet ni es fa des dels poders de l’Estat en aquest sentit, i la 
intolerància davant de la diversitat lingüística és 
especialment adversa al català.

L’evidència d’aquest incompliment constant i general són les 
amonestacions que ha fet a l’Estat espanyol el Comitè de 
Ministres del Consell d’Europa en totes les recomanacions 
sobre l’aplicació de la Carta, el 2005, el 2008, el 2012 i el 
2016. Les advertències del Consell d’Europa sobre el 
desconeixement de la llengua catalana a l’administració de 
justícia, als òrgans perifèrics de l’Estat i en els serveis 
públics estatals, especialment els serveis de salut; la manca 
de protecció del català i l’aragonès a Aragó, i perquè 
l’ensenyament trilingüe no comporti cap retrocés per a 
l’aprenentatge del català, han estat ignorades per l’Estat al 
llarg d’aquests quinze anys.

No entenem com és possible, davant d’aquestes polítiques 
escandaloses, que el cap de l’Estat afirmi que Espanya se 
sent orgullosa de la seva diversitat.

Davant la persistència d’aquesta situació profundament 
injusta i de l’incompliment tan evident d’un tractat 
internacional,

RECLAMAM

Que els representants parlamentaris dels nostres territoris 
elevin la més enèrgica protesta a l’Assemblea de 
Parlamentaris del Consell d’Europa i al Parlament Europeu.

Que les institucions d’autogovern de les Balears, el País 
Valencià i Catalunya, ara que hi ha una clara voluntat de 
cooperació, coordinin les seves polítiques relatives a la 
llengua catalana en tots els àmbits, tal com va plantejar ja fa 
30 anys el Segon Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana, i que es constitueixi amb les principals institucions 
acadèmiques, professionals i associatives del nostre àmbit 
lingüístic el Consell de la Llengua i de les Lletres que hi era 
previst, a fi de disposar d’una veu social conjunta i potent, 
que pugui defensar els drets de la nostra comunitat 
lingüística i cultural a tots els nivells.

Federació Llull

Acció Cultural del País Valencià

Obra Cultural Balear

Òmnium Cultural

Randa, 25 de setembre del 2016
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Fundació Deixalles
 30 anys sembrant 

segones oportunitats
Francisca Martí Llodrà

Directora de la Fundació Deixalles

La fundació Deixalles va néixer en el 1986, per iniciativa de 
PIMEM i Bisbat de Mallorca. Els primers anys serviren per 
posar els fonaments, per marcar el camí a seguir: inserció 
sociolaboral de persones procedents de col·lectius 
vulnerables mitjançant activitats ambientals, especialment 
l’aprofitament i reutilització de residus. . 

Aquests objectius determinats en els seus inicis no han 
canviat, hem adaptat la metodologia a les necessitats dels 
nous col·lectius en risc, ens hem adaptats als canvis 
normatius, ens hem esforçat en millorar la nostra 
organització, i la nostra eficiència però sempre amb les idees 
clares de teixir segones oportunitats per les persones 
allargant la vida útil dels objectes. 

Al llarg d’aquests 30 anys hi ha hagut diferents fites que han 
marcat la nostra història. 

La presentació pública al 1990 donà peu a que el vent de la 
solidaritat, suau i continu, portés algunes llavors a altres 
indrets de l’illa de Mallorca, fins i tot a Eivissa. En el 1994 
neix la Delegació de Sóller, després Felanitx (1998), Llevant 
( 2000), Calvià (2001), Eivissa (2005) i Inca (2006). 

En el 1993 la vinculació a projectes europeus van permetre 
el finançament de projectes ambientals i socials, l’intercanvi 
i coneixença d’altres experiències provoquen l’evolució del 
pensament de la Fundació Deixalles i l’economia solidaria, 
auditoria social, empreses d’inserció, banca ètica, consum 
responsable, comerç just, cooperació  al desenvolupament, 
reutilització, reciclatge, sostenibilitat ambiental, passen a 
formar part de la quotidianitat de La Fundació Deixalles.  

Seguint caminant, entre el 1994 i 2002 assumim la gestió de 
tota la recollida de Mallorca, exceptuant Palma. Va ser un 
repte de planificació i de relacions amb les administracions 
locals. En el 1997 neix Mallorca recicla, una campanya de 
sensibilització ambiental sobre els residus i el seu reciclatge, 
que va més enllà de l’àmbit escolar. 

La relació estreta i forta entre la nostra entitat i el Consell de 
Mallorca, més enllà dels colors polítics que gestionaren 
l’esmentada administració, la nostra implicació en el 
tractament de residus i en proposar noves eines de gestió, la 
vinculació amb el món empresarial del sector i la nostra 
voluntat contínua de cercar solucions mentre hi hagués 
possibilitats ambientals i socials, fan que en el 2001 ens

 posin damunt la taula un gran repte: que les persones que 
havien fet un itinerari d’inserció a la Fundació acabessin 
treballant a les plantes de selecció d’envasos lleugers i 
compostatge. En definitiva demostrar que una entitat com la 
nostra i amb les persones per a qui treballam és possible 
duu endavant de treball de qualitat, eficient i de servei a la 
comunitat. De vertigen!!! 

I vam demostrar que era possible, amb constància, amb 
fermesa i amb discussió continua dels criteris. Van continuar 
venint projectes: Neteja de parcs verds, Campanyes de 
neteja de punts marrons, les plantes de tractament de 
Residus de Construcció-Demolició i de Residus Voluminosos, 
les CTPs -plantes de transferència i pre-tractament. En 
aquest 15 anys hem generat ocupació a 764 persones, de 
les quals un 75% procedien de col·lectius vulnerables.   

I com ha evolucionat el treball social dintre de la nostra 
entitat? La Fundació neix amb la vocació d’oferir instruments 
que possibilitin processos d’inserció de persones amb 
situació de vulnerabilitat per tal que puguin accedir al món 
laboral. Es tractava d’oferir espais productius (els tallers) per 
a que les persones adquirissin hàbits, costums, formació, 
actituds, aptituds i competències del món laboral, amb el 
suport i l’atenció psicosocial d’un equip multi  disciplinar, 
alhora que reben una beca econòmica. 

En els anys noranta, en un entorn de polítiques 
assistencialistes, la Fundació aposta per un model a seguir: 
el de les empreses d’inserció. Les empreses d’inserció 
d’altres indrets es converteixen en un referent, i per això 
iniciam la lluita per aconseguir que les empreses d’inserció 
fossin una realitat les Balears. La constància, la insistència, 
la perseverança fan que la llei d’empreses d’inserció vegi la 
llum  en el  2007 a nivell estatal, i es transposi a les illes 
Balears en el 2009. I I en el 2011 constituïm la primera 
empresa d’inserció de les Illes Balears: Deixalles Serveis 
Ambientals. 
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En aquesta lluita també fem un procés intern 
d'homogeneïtzació del nostre model, de sistematització, 
d’assolir un pla de centre. I acabam essent la primera entitat 
que obté un certificat de qualitat per la realització dels 
processos- itinerari. 

Per a la inserció laboral calen empreses que donin segones 
oportunitats a les persones que han fent un itinerari 
d’inserció. Per això en el 1993 iniciam un projecte 
d’orientació laboral que estableix línies de contacte entre els 
usuaris i el món empresarial. Aquest projecte atén a unes 
1.000 persones cada any, de les quals un 40% acaba 
inserida laboralment. 

De la història hem aprés que les alternatives necessiten dels 
altres per aconseguir els objectius, i que no hi valen els 
individualismes. Necessitam esforços comuns, 
acompanyaments mutus i sentiment de pertinença a 
identitats i alternatives que intenten i creuen que un altre 
món és possible. La consciència i responsabilitat social ha 
fet que projectem la nostra tasca en el treball en xarxa i 
col·lectiu, vam participar des dels inicis d’AERESS 
(Associació Espanyola de Recuperadors d’Economia Social i 
solidària), vam participar activament en la constitució de 
REAS estatal i REAS Balears. També hem estat des dels inicis 
participant del Mercat Social  Illes balears. El treball en xarxa 
és un criteri intrínsec a la nostra entitat, a l’actualitat 
continuam participant a xarxes estatals i locals.

També hem après que necessitam eines financeres 
adaptades a les entitats socials i en aquest camí hem 
contribuït modestament a la creació de l’estalvi ètic de Caixa 
Colonya, i més endavant a la creació de FIARE, integrada 
dintre de la Banca Popolare Etica. 

En el 2010 la Fundació passa a ser un projecte més col·lectiu 
i  passa a ser propietat d’una associació de treballadors/res 
(Amics de Deixalles). 

La història ens empeny a aprofitar les sinergies i oportunitats 
que els canvis normatius en residus s’estan donant a 
l’actualitat ( normativa europea d’economia circular, 
legislació balear, nou pla director de residus) per tal 
d’aprofitar totes les oportunitats que genera la reutilització. 
A continuar desenvolupant el model d’empresa inserció, 
aprofitant les possibilitats que genera la reserva de mercat 
de les empreses d’inserció. A treballar contínuament la 
recerca de noves eines adaptades a les necessitat de les 
persones més vulnerables, per tal que puguin assolir la 
inserció laboral. 

I a potenciar que l’economia solidària estigui més present a 
les nostres Illes.
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Les feministes de Manacor 
i la ciutat

Francisca Mas Busquets

Presidenta del Consell Social de la UIB

Fa més d'un any els dos grups  feministes de Manacor  el 
Col∙lectiu de Dones de Llevant i  l'Assemblea Antipatriarcal, 
decidírem actuar en relació a la nostra ciutat aprofitant la 
futura aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana 
(document municipal que ordenarà i proposarà les 
actuacions de transformació urbanística necessaris en el sòl 
urbanitzable i urbà). Així vàrem  començar  un procés 
d'aprenentatge  sobre urbanisme, amb el propòsit d’incidir 
en la configuració i millora de Manacor amb l'ajuda de la 
mirada feminista.

 La primera passa va ser connectar amb el Col·lectiu Punt 6 
on treballen dones urbanistes, arquitectes i sociòlogues 
expertes en incorporar a les realitats urbanes l'experiència 
quotidiana de les persones. La seva tasca és repensar els 
espais (comunitaris i  públics) des de la perspectiva de 
gènere per visibilitzar la diversitat de persones,  els valors 
de les tasques reproductives i les necessitats d'incloure 
aquestes quan es pensen i dissenyen aquest espais. Elles 
treballen des de la participació perquè creuen, amb total 
fonament, que les persones veïnes són les màximes 
expertes sobre els seus territoris i les que més han de dir 
sobre els espais urbans a on desenvolupen el seu dia a dia.

Els encarregàrem un auditoria urbana de gènere de Manacor 
que s'ha fet amb la participació real, no retòrica de les dones 
del municipi. Això que hem fet sigui un diagnòstic participat 
és essencial perquè vol dir escoltar el coneixement acumulat 
sobre la vida quotidiana. Aquesta participació a més, implica 
la coresponsabilitat en l'esdevenir de l'entorn.

Al mes de gener,  tenguérem una visita amb les responsables 
polítiques d'urbanisme acompanyades de les tècniques, i 
realitzàrem un treball de camp que va consistir en una 
marxa exploratòria de reconeixement del municipi, en 
especial del nucli urbà a peu.  Aquí ja vérem  que 
l'accessibilitat per a les persones vianants és bastant 
deficient en tot el municipi, que hi ha moltes cases 
abandonades al centre, mala percepció de seguretat per 
mala il·luminació, moltes plantes baixes estan destinades a 
aparcaments i molts d'equipaments del municipi estan 
allunyats del centre.

Desprès es feren quatre extenses entrevistes  a dones 
diverses tan per edat, origen, persones a càrrec...per saber 
la seva experiència sobre set punts: els espais públics, la 
mobilitat, els equipaments, el comerç, la cultura i oci, la 
convivència i la natura.

       foto Punt6

A continuació férem  dos tallers amb la presència d'unes 30 
dones cada un.

El primer per conèixer com és la vida quotidiana de les 
dones a Manacor atenent a les diverses activitats que 
realitzen en el seu moment del dia i a la diversitat de 
necessitats i experiències i el segon perquè les dones 
coneguessin el que és el PGOU, els temes que tracta i les 
implicacions que té aquest document en el futur de la ciutat.

 La feina es feia per petits grups més una posada en comú 
final per compartir i eixamplar experiències i propostes.

També es va fer una reunió amb el Consell Escolar amb 
persones de la comunitat educativa, persones de les AMIPAS 
i la regidora d'educació.

Com el PGOU es va aprovar el passat juliol, els dos 
col·lectius intervenguérem al ple municipal explicant el que 
havíem fet i les nostres conclusions a més de demanar un 
període més llarg d'exposició pública.

Finalment dia 19 de setembre hem presentat les nostres 
al·legacions a on figuren 67 propostes, molts d'elles si bé no 
són pròpies del planejament urbanístic, si que afecten a 
l'organització de la ciutat, i per tant a la vida de les 
persones.

Anant d’allò general al particular,

Cinc propostes sobre el model de ciutat:

- Volem que la ciutat creixi cap a dedins. És l’única manera 
que Manacor aturi el procés de degradació del centre, i vagi 
cap a un model de ciutat compacta i sostenible.

- No volem que es treguin equipaments del centre ni que el 
nous es facin fora del nucli urbà. Aquí també reivindicam el 
comerç local i de proximitat.
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- Aspiram a un Manacor sense cotxes i que pugui ésser 
considerada amiga de la infància perquè voldrà dir que té 
unes característiques que fan la vida més senzilla, 
agradable, segura i compartida.

- La mobilitat ha de ser sobre tot a peu, bicicletes o 
transport públic, ja que Manacor ho permet tan per la 
grandària com per la seva orografia.

- Demanen suprimir les mesures del PGOU que afavoreixen 
la implantació de grans superfícies i comerços a la perifèria.

Vuit exemples més concrets:

- Zones verdes i espais  ben cuidats i per conviure tothom, 
limitant la seva ocupació per interessos privats.

- Millorar i garantir l'accessibilitat universal.

- Tenir cura del patrimoni, tan el material com l'intangible, en 
especial la memòria de les dones.

- Volem “ulls al carrer”, per tant estem en contra de plantes 
baixes que siguin aparcaments, parets tapiades o solars 
  abandonats i de il·luminació deficient.

- Els principals vials de connexió han de tenir un 50% de la 
seva secció destinada a vianants.

- Programa d'acolliment per persones nou vingudes

- Recuperar el casal de dones víctimes de violència masclista

- Pla de millora del paisatge urbà ( més arbrat i vegetació 
autòctona, façanes, estesa electrificada, acabats en sòl urbà 
adequats al nostre clima...).

       Foto Punt6

I quatre  exemples de propostes ben concretes i fàcils 
d'executar:

- Un microbús gratuït que de forma permanent enllaci 
equipaments públics, escoles i mercats públics.

- Accés públic i directe als banys de tots els equipaments 
públics.

- Fer mapes municipals distribuïts a diferents punts dels 
nuclis senyalitzant la xarxa quotidiana,  les zones accessibles 
i els punts d'ajuda.

- Als dos aparcaments públics reservar places per a dones 
 prop de l'entrada i la zona de control.

Al llarg del nostre procés hem comprovat  que l'urbanisme 
no és neutre; que les dones no veim l'espai públic de la 
mateixa manera que els homes i que les dones som més 
sensibles que els homes als requeriments de l'espai públic 
de nins i nines, adolescents i persones grans. Agradi o no, la 
mirada de les dones és més universalista. 

En conclusió  volem que la nostra ciutat  possibiliti la lluita 
contra l'exclusió social, ètnica, d'edat i de gènere, que millori 
la vida quotidiana de les persones residents i que 
aconsegueixi ja, ser la capital de la comarca, que temperi  la 
gran centralitat de Palma. 

I la nostra imatge hauria d'estar vinculada a la cultura, 
l’agricultura ecològica i la indústria local que no ha mort del 
tot.
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T1

trinxera municipal

Joan Font Massot

Conseller de Desenvolupament local del Consell de Mallorca

Les eleccions municipals de l'any passat canviaren el 
panorama polític municipal a les Illes i per inclusió també a 
Mallorca, MÉS es va convertir en la primera força municipal 
de l'illa aconseguint formar govern a 21 ajuntaments, ja 
sigui amb majoria absoluta o formant part de coalicions 
amb altres partits. Actualment tenim 12 batlies que ens els 
propers mesos canviaran una mica amb altes i baixes fruit 
dels acords de govern dels pactes que es produïren a 
diferents municipis. Tenim batlia a municipis grans com 
Marratxí i Llucmajor, ben aviat tindrem la batlia de Palma i 
no podem oblidar les majories absolutes de Campanet, 
Esporles, Mancor i Santa Maria ni les recuperacions 
històriques de Montuïri i Llubí.

MÉS és la primera força en representació municipal a 
Mallorca i fou capaç d'arribar a acords tant amb el PI i amb 
el PSOE com amb alguns grups independents locals on hi 
participam o que són ideològicament propers amb l'objectiu 
de formar governs locals capaços de promoure aquest canvi 
de model que necessitam en front de les desastroses 
polítiques del Partit Popular. Aquest fet tant històric com 
transcendental, està fent possible aquest canvi, està fent 
possible que vegem polítiques innovadores als ajuntaments 
de Mallorca i està demostrant també la capacitat 
d'influència dels municipis en les polítiques del Govern de 
les Illes Balears i del Consell de Mallorca de cara als 
municipis com no podria ser d'altra manera, pensant en que 
MÉS sempre ha cregut i promogut el municipalisme.

Des dels Ajuntaments, MÉS ha iniciat aquest canvi de 
model econòmic i social pensant en les persones, en el 
present i en el futur de les persones, pensant en aconseguir 
uns municipis on es pugui viure millor administrant 
adequadament els recursos de què disposam, Mallorca és 
una illa i això condiciona molt en tots els sentits, fins i tot 
les accions locals dels nostres Ajuntaments que han posat 
fil a l'agulla per preservar aquests recursos i adaptat el nou 
model a la situació actual.

Les polítiques socials han estat prioritàries als nostres 
Ajuntaments amb la  intenció de crear llocs de feina i de 
construir estructures permanents per millorar les condicions 
dels ciutadans mes desafavorits (aturats de llarga durada, 
joves, majors, immigrants, gent amb menys recursos,...) i 
equilibrar la qualitat de vida, tot això sempre amb la 
coordinació i el suport del Govern i del Consell.

La gestió dels residus ha estat també prioritària, s'han 
posat en marxa o millorat els mecanismes de la recollida 
selectiva acompanyat de campanyes de sensibilització i 
formació dirigides al foment dels reciclatge i la reutilització. 
MÉS sempre ha tengut clar que per garantir el futur cal 
lluitar amb totes les eines contra el canvi climàtic i des dels 
nostres ajuntaments s'han anat fent passes cap a l'estalvi 
energètic i el consum d'energies renovables en el marc del 
Pacte de Batles promogut per la Unió Europea que ens fixa 
uns objectius d'estalvi energètic, ús d'energies renovables i 
reducció d'emissions de CO2 d'un 20% cap al 2020. També 
tant des dels Govern com des del Consell estam donant 
suport econòmic i fomentant aquestes iniciatives amb 
diverses convocatòries d'ajudes dirigides tant a la confecció 
del Pla d'Acció del Pacte de Batles com a la realització de 
projectes d'estalvi energètic i de reducció d'emissions.

Constatam també des dels Ajuntaments on governam un 
important increment de les activitats culturals locals en 
general i més concretament de les dirigides al foment de la 
nostra cultura pròpia amb la contractació d'artistes i 
entitats d'àmbit insular que evidentment utilitzen el català 
com a llengua de transmissió. 

UN ANY D'AJUNTAMENTS 
DE MÉS PER MALLORCA



T2

trinxera municipal

Les tramitacions administratives es fan íntegrament en 
català i això fa que els ciutadans nouvinguts   s'hi 
familiaritzin de cada dia més. L'ús del català es promou 
també al món del comerç i la retolació, encara que està 
costant, sobretot a les grans superfícies. S'estan 
instrumentant eines de suport a la petita i mitjana empresa 
com a motor de les economies locals en front de les grans 
superfícies i com a font de creació de nous llocs de feina.

Després de poc més d'un any de governs municipals de 
MÉS, de tants i tantes regidores i regidors de MÉS que han 
començat a gestionar amb ganes, amb capacitat i 
preparació, però tal vegada amb poca experiència en 
alguns casos, la ciutadania detecta canvis, i els detecta 
perquè son reals, es tracta a totes les persones per igual, 
siguin qui siguin i venguin d'on venguin. 

Hem de pensar que a molts dels Ajuntaments de MÉS s'han 
obert o s'han continuat processos participatius que estan 
ajudant a prendre decisions importants als batles i regidors 
en qualsevol tema que afecta  a la gestió local, des de 
l'elaboració del pressupost fins a qualsevol tema més 
concret que pot preocupar puntualment a la ciutadania.

Ens queda molt per fer, hem de continuar millorant i hem 
de ser capaços de què la gent agafi consciència d'aquestes 
millores. Hem de formar als nostres batles i regidors i no 
ens hem de cansar ni decebre davant la manca de 
participació perquè hem de ser conscients que costa 
acostumar  la gent a participar de les decisions i molt més 
en l'organització i en l'execució d'aquestes, perquè no hi 
estan acostumats i encara desconfien del polític de torn. 

Per això hem de treballar als Ajuntaments, per guanyar-nos 
la confiança de les persones i implicar-les en les polítiques 
de transformació que les beneficien.

UN ANY D'AJUNTAMENTS DE MÉS PER MALLORCA
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Emili Darder: “Només la cultura 
fa ciutadans lliures”

Llorenç Carrió Crespí

Regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i  Política 
Lingüística de l’Ajuntament de Palma per MÉS 

   Foto: Miquel Perelló, Noemí Garcia, Francisca Niell, Llorenç Carrió. 

El moment en què vaig saber que seria el regidor de Cultura 
de l’Ajuntament de Palma em va venir a la memòria 
aquesta sentència del batle republicà. Aquesta frase per als 
Joves d’Esquerra Nacionalista –JEN– en els anys noranta era 
molt important; ens recordava que actuant amb justícia i 
des de l’esquerra es podia governar i que la cultura ho 
podia canviar tot, inclosa aquesta illa nostra. L’exemple de 
Darder i de tants d’altres, encara que tràgic, demostra que 
tot és possible. Així comença el repte més il·lusionant de la 
meva vida.

Des del primer moment vull agrair la tasca encetada per 
Miquel Perelló aquest primer any i sobretot la seva tasca 
per a recuperar la confiança del sector cultural. Des del 
seny, partint d’una situació precària de retallades i 
decisions aleatòries, escoltà les preocupacions i 
reivindicacions dels agents culturals i això és un detall que 
em reconeixen tots i cada un d’ells. Després, en un any 
Perelló i el seu equip han tancat tots els acords culturals 
signats entre els tres partits i ara ens toca poder dur a 
terme les polítiques de MÉS.

Des de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica 
i Política Lingüística ens hem posat tres prioritats que seran 
les que marcaran el nostre full de ruta en els propers tres 
anys. Aquests seran recuperar la identitat i el patrimoni, fer 
una cultura participativa, democràtica i descentralitzada, i 
col·laborar amb els creadors de la ciutat com a agents 
principals pel futur cultural que són.

En relació amb la identitat de Palma, ens trobam que som 
una ciutat que massa vegades s’ha amagat d’ella mateixa. 
Tenim una ciutat amb més de dos mil anys d’història, de la 
mateixa edat que París, Londres i Barcelona, i, en canvi, la 
cultura sempre ha semblat que es feia per al darrer que 
havia arribat. Treballam per a fer del Casal Balaguer el 

primer museu d’història dins la ciutat, però amb la idea de 
fer un museu en xarxa amb el castell de Bellver que volem 
potenciar i lligant-lo amb altres espais com les torres del 
Temple, els jaciments arqueològics existents i la recuperació 
del Pla de Sant Jordi i l’Horta de Dalt com a paisatge 
cultural. Treballarem també per a dinamitzar 
lingüísticament i culturalment perquè les senyes d’identitat 
i de memòria històrica es donin a conèixer i, finalment, 
convertirem el Teatre Mar i Terra en el centre impulsor 
d’investigació, creació i difusió de la cultura popular, una 
cultura que volem ben viva.

Pel que fa a la participació i la democratització, 
recuperarem el Consell Municipal de la Cultura i obrirem el 
Patronat de la Fundació Palma Espai d’Art a les associacions 
de creadors i del sector d’arts visuals i la cultura en general. 
Els càrrecs no tornaran a ser elegits a dit, sinó de manera 
transparent i oberta com ja hem començat a fer, i ens 
preocuparem especialment dels programes de formació en 
les diferents arts per a crear nous públics. La 
descentralització de la cultura és un eix bàsic i continuarem 
duent tots els nostres recursos a tots els racons del 
municipi com són les biblioteques, la Banda, el Cinema a la 
Fresca, jornades d’estudis locals, festivals, etc.

També volem treballar amb els creadors que són la base de 
la vitalitat cultural del país. Coneixem el malestar i la 
precarietat de la seva situació, amb mesures injustes com 
han estat l’augment de l’IVA cultural fins el 21%, quan 
abans per a la majoria d’activitats era del 8%. Així, a més 
de fer-los partícips d’un pacte cultural que volem que sigui 
el Consell Municipal, potenciarem els programes de creació i 
producció de projectes com són els tallers de la Fundació 
Pilar i Joan Miró, i aviat tornarem a obrir el CAC Ses Voltes. 
Al mateix temps, valoram nous espais per a la creació com 
puguin ser Can Ribes o l’antiga presó de Palma. D’altra 
banda, volem ajudar tota la iniciativa civil a tirar endavant 
els seus projectes culturals.

Del tema de la Feixina hi ha poc a afegir que no s’hagi dit ja 
en premsa. Per justícia i democràcia no pot ocupar l’espai 
públic de la nostra ciutat i continuarem treballant perquè 
deixi de ser així, sobretot per empatia amb les víctimes 
civils del creuer Baleares.

Finalment, sabem que tenim molt per fer i que els recursos 
són escassos, però partim d’una base d’un any que ha 
permès sumar moltes complicitats a la causa i tenim molta 
il·lusió. L’altra gran frase que record del batle Darder és: “La 
tasca bàsica és fer cultura, cultura i cultura”. Des de la 
Regidoria de Cultura ens comprometem a fer feina, feina i 
feina.
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Catalina Rosselló 

Presidenta de l’Associació Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears

          foto: President Brahim Ghali i part de la delegació espanyola

Els passats dies 8 i 9 de juliol després de 40 dies de dol per 
la mort del Secretari General del Front Polisario i President 
de la República Árabe Saharaui Democrática,(RASD) 
 Mohamed Abdelaziz, es va celebrar a  la wilaia de Dajla, 
campaments  de refugiats sahrauís, el XV Congrés del Front 
Polisario "Mártir Mohamed Abdelaziz" amb el lema: «Força, 
Determinació i Voluntat per imposar la Independència i la 
Sobirania Nacional». En aquest congrés extraordinari es va 
 retre un homenatge al desaparegut president i es va triar al 
nou líder de la RASD.

 Brahim Ghali  candidat oficial del Polisario amb molta 
experiència militar va ser  elegit per  més de 2.500 
delegats  com a nou  Secretari General del Front Polisario i 
President de la República Árabe Saharaui Democrática.

Brahim Ghali, Nascut a Smara -Sáhara Occidental- el 19 
d'agost de 1949, Va ser un dels fundadors del Front Popular 
d'Alliberament de Saguia el Hamra i Riu d'Or i va ser 
nomenat primer secretari general del Polisario al congrés 
del 10 de maig de  1973. Ha ocupat els càrrecs de màxima 
responsabilitat de l’organització com a Ministre de la 
Guerra, delegat del Polisario a Madrid o ambaixador de la 
RASD a Algèria. Ocupava  el càrrec de responsable de la 
Branca Política del Front Polisario. Els qui el coneixen i 
donen suport, valoren que Ghali segueixi les línies de 
l'anterior President, centrant-se en la "reconstrucció de les 
forces armades". No obstant això, alguns creuen que la 
seva trajectòria militar el pot conduir cap  a una actitud 
menys pacient i a ser "menys moderat" en les negociacions 
amb el Marroc. De fet, el seu caràcter dur li ha fet guanyar 
el suport de la joventut que ja està  cansada i molt 
desil·lusionada de mantenir la via pacífica i diplomàtica. 

En el seu discurs de presa de possessió, el nou president 
 proposà cercar una solució negociada per posar fi a 
l'ocupació del seu país, però sense renunciar, si cal, a la 
lluita armada  com estableix el dret internacional en la 
lluita dels pobles ocupats contra les potències ocupants.

Al Congrés van participar  diverses delegacions estrangeres 
procedents d'Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa, 
representants de diverses organitzacions i associacions, 
així com representants dels governs que reconeixen la 
RASD per donar suport a la causa sahrauí i al nou 
president.

La delegació espanyola va estar composta per representats 
de l'ONG Mundubat, de l’AJUWS (Associació Internacional 
de Juristes pel Sàhara Occidental), de FEDISSAH (Federació 
d'Institucions Solidàries amb el Sàhara), de CCOO, del 
Cabildo de Gran Canària, una periodista de Diario16, així 
com d'alguns partits polítics (IU, Podemos, Ciutadanos, 
PSOE, PNB, BNG i EHBildu).

Representant a CEAS, Coordinadora estatal d´Associacións 
Solidàries amb el Sahara, assistiren  la presidenta de de 
Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, el president de la 
Asociación Navarra Amigos del Sáhara i la presidenta de la 
Associació d’Amics del Poble Sahraui de les Illes Balears.

   

Durant aquests dies del congrés vam conviure amb les 
famílies sahrauís de Dajla on vam  poder comprovar un cop 
més la terrible injustícia que pateix aquest poble des de fa 
40 anys vivint a un dels deserts mes inhòspits “La 
Hamada”. La Wilaia de Dajla va ser una de les més 
danyades per les fortes pluges que el passat mes d’octubre 
 arrasaren els campaments.  Les construccions de tova 
(hospital, escoles, dispensaris) i les haimes,  malgrat  tots 
els esforços per reconstruir-les encara es veuen els danys 
causats.

XV Congrés del Front 
POLISARIO

Màrtir Mohamed Abdelaziz
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 La calor era insuportable, la temperatura de dia arriba als 
 55 graus i encara que en el congrés hi havia aire 
condicionat i algunes  haimas també en tenen, la 
temperatura no baixa dels 35/38 graus. A la nit es treuen 
les estores fora de la haima i s'adorm sota un cel ple 
d'estrelles. De matinada la temperatura baixa a 15 graus 
però aquesta frescor  dura molt poc, de seguida que surt el 
sol  crema.

Des de l´Associació d’Amics del Poble Sahraui de les Illes 
Balears, es va reiterar el compromís  de seguir avançant 
junts, de seguir treballant i acompanyant la lluita d’aquest 
poble germà  fins que es celebri el referèndum 
d’autodeterminació i el poble sahrauí  pugui retornar a la 
seva terra i viure en llibertat

 Un nou Govern d’Espanya  ha d'intervenir de manera 
activa en defensa d'una solució justa i definitiva que 
reconegui els drets del Poble sahrauí, i assumir així la 
responsabilitat que, tard o hora haurà de fer efectiva l'Estat 
espanyol com a potència administradora de iure, tal com 
segueix figurant a les Nacions Unides.

MAI CAMINAREU SOLS!

   Foto: Delegació espanyola

    Foto: Família Sahraui

XV Congrés del Front POLISARIO    Màrtir Mohamed Abdelaziz
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Cap a la República dels 
Menorquins

Joan Albert Pons i Bagur

Secretari d’Organització 

Esquerra Republicana – Menorca

El passat tres de setembre de dos mil setze es va celebrar 
a Menorca l’acte “Cap a la República dels Menorquins”. 

En els últims anys Menorca havia vist per primera vegada 
mobilitzacions i posicionaments públics a favor de la 
independència política de l’illa i dels processos polítics 
d’alliberament social arreu dels Països Catalans. El 2013 
amb una cadena humana que unia el centre de Maó amb el 
seu port, el 2014 amb una ve baixa gegant als carrers des 
Mercadal, i el 2015 amb la signatura del manifest 
“Menorquins pels Països Catalans” que, a instàncies 
d’Esquerra Republicana, signaren els socis de MÉS per 
Menorca: el Partit Socialista de Menorca i Iniciativa Verds- 
Equo.  

Enguany tocava idò fer una passa més, establir les bases 
d’un projecte polític propi que haurà de ser el marc del full 
de ruta menorquí cap a l’alliberament social i nacional. 
Aquest setembre, els tres partits signants de l’esmentat 
manifest han impulsat l’acte “Cap a la República dels 
Menorquins”. En aquest, celebrat a l’Auditori de Ferreries, 
es va comptar amb una introducció de caràcter històric, a 
càrrec de Maria Juan Benejam, amb dues lectures de 
poemes, a càrrec de Jordi Odrí i Bep Joan Casasnovas, amb 
música, a càrrec de M. Àngels Gornés, amb glossat 
menorquí i amb la lectura d’un manifest de caràcter polític, 
a càrrec d’Andreu Servera i Carme Rocamora.

L’acte ha servit per reivindicar el poble de Menorca com a 
poble sobirà, com a poble conscient que té en les seves 
mans bastir-se de les eines que li poden garantir les quotes 
més altes de benestar social, les eines d’un estat. També 
per remarcar la necessitat de fer del discurs sobiranista 
l’eix central del debat polític menorquí, reivindicant la 
capacitat dels menorquins de decidir el seu futur, i 
defensant la futura constitució d’una Menorca sobirana en 
república lliure. 

Així es planteja l’horitzó d’una República menorquina com a 
aposta radical pels valors cívics i democràtics, per garantir 
que els menorquins puguin decidir en tot i per tot sobre 
Menorca i sobre ells mateixos;  conscients que només si 
som nosaltres els que decidim sobre nosaltres i ca nostra 
podrem garantir els millors serveis socials, la millor sanitat, 
les millors infraestructures, la millor educació, etc.; és a dir, 
terra verda, terra justa i terra lliure. 

El procés del Principat ha encetat un moment històric de 
ruptura de la legalitat post franquista i deixa pas a 
l’expressió de les diverses voluntats populars que es donen 
en el si de l’Estat espanyol. Conscients idò de l’oportunitat 
històrica que se’ns planteja no podem anar a remolc 
d’altres, hem de marcar ja les línies mestres del nostre 
propi full de ruta cap a la sobirania política. Així, es fa 
necessari remarcar la vigència del discurs sobiranista i 
encetar una nova etapa de la política menorquina on 
aquest eix sigui el transversal, on tot està per fer i tot és 
possible per al poble de Menorca.

Comença així una etapa on es deixarà clar que prou és 
prou, que ja no ens alimenten molles i que ja ens sabem 
governar. Que ja no volem un futur de Menorca que no 
passi per les mans dels menorquins. 

Sempre per l’alliberament social i nacional dels pobles,



Gaspar Valero i Martí
Historiador i escriptor

Aquest itinerari per la Ciutat de Mallorca que conegué 
Ramon Llull comença a la plaça Major. Ben enmig de la 
façana de l'edifici de l'angle nord-oest de la plaça, hi ha 
una làpida que recorda el lloc on, segons la tradició, es 
trobava la casa natal de Ramon Llull. El que més tard 
seria Doctor Il·luminat, hi hauria nascut cap a l'any 
1232 o 1233, immediatament després de la conquesta. 
Era fill d’uns dels primers repobladors catalans, que 
donaren vida i consistència a la nova Mallorca, Ramon 
Llull i Isabel d’Erill. La Societat Arqueològica Lul·liana 
instal·là una placa commemorativa l’any 1888. La 
inscripció diu: "1888 En aquest lloch estava, segons 
tradició, la casa natalícia del gran savi i Benaventurat 
màrtir. 1232  Ramon Llull 1315".  La casa fou 
enderrocada l’any 1864 per poder fer la plaça.

Pel carrer de Sant Miquel, arribam a l’església 
parroquial que dóna nom al carrer. A la part superior 
esquerra del portal major del temple, una de les figures 
esculpides és, segons alguns autors, la de Ramon Llull. 
Segons altres, però, la imatge representaria sant Antoni 
Abat. Data de l’any 1391.      A l´interior del temple, a 
la darrera capella de l´esquerra, hi ha un retaule barroc 
dedicat a Llull. Hi destaca la predel·la, que recull, 
d’esquerra a dreta, la lapidació de Bugia, l´arribada a la 
Ciutat de Mallorca del cadàver de Llull i la llegenda de 
l’entrada de Llull a cavall dins l´església de Santa 
Eulàlia perseguint una dama.

 El tram central del retaule representa Crist crucificat 
que deixa la creu a Ramon Llull, a la muntanya de 
Randa.

Carrer de Sant Miquel endavant, returam a l’església 
del desaparegut monestir de Santa Margalida, 
actualment parròquia castrense. L'origen d'aquesta 
església i del seu convent, prové de la instal·lació en 
aquest indret dels frares franciscans l'any 1238. 
Quaranta anys després de la seva instal·lació, els 
franciscans permutaren el convent a les monges 
agustines, que el dedicaren a Santa Margalida; els 
franciscans acabarien localitzats en l'actual Sant 
Francesc. Les agustines foren exclaustrades l'any 1837, 
i el convent fou desmantellat i destinat a hospital 
militar. L’octubre de 1264, Ramon Llull va sentir 
predicar un sermó sobre la vida de sant Francesc, 
possiblement en aquesta església, de qui el bisbe 
explicava com havia deixat totes les seves possessions 
a fi de seguir més fidelment el camí de Crist. L’exemple 
de sant Francesc va incitar Ramon Llull i llavors “va 
vendre ràpidament les seves possessions, reservant-ne, 
tanmateix una petita part per a la seva dona i els seus 
fills”. 

Tornam enrere i arribam a la plaça de Cort. Ja dins el 
carrer palau Reial es troba la seu del Consell de 
Mallorca, al solar del qual es localitzava l’antiga presó 
de la Universitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca. 
Aquí rememoram la història de l’esclau moro que 
ensenyà la llengua àrab a Ramon Llull. Devers l’any 
1272, després d’una brega, l’esclau se suïcidà a la 
presó. La disputa s’originà per unes paraules blasfemes 
de l’esclau. Llull el colpejà fortament. Temps després, 
l’esclau l’atacà per sorpresa i el ferí seriosament. En la 
lluita Ramon li arrabassà l’espasa i el pogué reduir. 
Gràcies a la gratitud que sentia perquè havia après 
l’àrab amb ell permeté Ramon que l’esclau fos tancat a 
la presó. Mentre decidia què havia de fer amb ell, Llull 
passà per la presó i li contaren el suïcidi de l’esclau.

7.1

cultura

Ramon Llull i la Ciutat de 
Mallorca



Pel carrer de Sant Sebastià arribam a l'Estudi General 
Lul·lià. L'any 1483 es reconeixia aquesta institució 
d’estudi, antecedent de la Universitat Lul·liana i 
Literària de Mallorca (1691-1842). La primera càtedra 
fou per a l´estudi de l´obra de Ramon Llull, gràcies a la 
dotació que féu Agnès de Pacs. La primera seu fou en 
el solar on s’ubica el col·legi jesuïta de Monti-Sion, fins 
que a l'any 1540 es traslladà a l’actual localització, 
quan assumí el llegat de Beatriu de Pinós. 

Anam a cercar el carrer de Sant Pere Nolasc i, entre el 
carrer de Can Anglada i el d’en Morei, situam una de les 
portes del recinte de l’Almudaina, la denominada porta 
de n’Olesa de Vinagrella, ja desapareguda. Segons una 
tradició poc recordada actualment, la Mare de Déu amb 
l’Infant s’aparegué a Ramon Llull i aquest pogué besar 
un peu al Bonjesús, qui li atorgà el do de la saviesa. El 
prodigi se situa cronològicament poc després de la 
conversió de Llull a la vida religiosa, devers l’any 1264. 

Pel carrer d’en Morei assolim la plaça de Santa Eulàlia. 
L’església parroquial de Santa Eulàlia, segons la 
llegenda, fou l’escenari del famós episodi, basat 
únicament en la tradició oral, de la persecució a cavall 
d’una dona per part d’un Llull jove. Abans de la 
conversió, Llull havia estat un “trobador de l’amor 
humà”. Ramon Llull durant la seva joventut era un 
home molt enamoradís i luxuriós que emprava l’art 
poètic dels joglars per a seduir dones. Conta la 
llegenda que, cap al 1263, Ramon Llull, casat ja amb 
Blanca Picany i amb dos fills, anava perseguint una 
dona amb el seu cavall. La dama va entrar dins 
l’església fugint i convençuda que el genet no gosaria 
entrar en un recinte sagrat. Però Llull, encès de passió, 
va esperonar el cavall i va entrar a l’església. Quan la 
dona el va veure, es va descordar la pitrera i li va 
ensenyar el pit gangrenat. Ramon, impressionat, va 
caure en terra, i es va retirar convençut que no podia 
seguir carnalitat ni matèria finita, sinó  espiritualitat. 
Poc temps més tard canvià de vida, esdevingué “joglar 
de Déu”.

L’itinerari acaba a l’església conventual de Sant 
Francesc on es troba el sepulcre de Ramon Llull. Abans 
d’entrar, hem de contemplar el conjunt d’escultura 
barroca que orna el timpà del portal major, presidit per 
una imatge de la Immaculada Concepció, envoltada 
d'àngels i flanquejada per dos defensors del dogma, 
Duns Escot, a la dreta, i Ramon Llull, a l'esquerra. El 
Doctor Il·luminat recolza el seu llibre sobre la 
representació de la Mata Escrita de Cura. El sepulcre de 
Ramon Llull se situa a la primera capella radial del 
lateral de l’Evangeli, darrera el retaule major, a 
l’esquerra. És coneguda amb el nom de la Puritat de 
Maria. El sepulcre és obra de Francesc Sagrera, de l'any 
1487. La part inferior és un poc més antiga, de 1460, 
dissenyada per Pere Joan Llobet; conté els nínxols on 
havien d'anar les figures al·legòriques de les set 
ciències; al mig, els escuts de Mallorca, dels Reis 
Catòlics i del llinatge Llull; dalt, l’escultura jacent del 
Doctor Il·luminat, amb dos àngels al capdamunt que 
acompanyen al cel l'ànima del difunt. S’hi van 
traslladar les despulles de Llull, que romanien a la 
sagristia de Sant Francesc. 

Aquest  conjunt funerari ens condueix a rememorar la 
llegenda del martiri que patí Ramon Llull en terra de 
moros. Segons la tradició, cap a 1315, després de 
predicar la seva Art, fou lapidat a la ciutat de Bugia. 
Greument ferit, el Doctor Il·luminat fou recollit per uns 
mariners genovesos i morí en el vaixell que, encara que 
havia d’anar a Gènova, miraculosament el transportà a 
Mallorca. El savi expirà davant les costes de l'illa: “Vull 
morir en pèlag d’amor”, havia dit anys abans.
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Temps de segona mà
La fi de l’home roig

Pep Traverso

“El que ahir era un crim l’endemà era business”

La cuina. A la cuina dels seus petitíssims apartaments, els 
russos feien el sopar, escoltaven la ràdio, discutien, miraven 
la televisió, llegien poemes, bevien vodka i de vegades els 
homes estomacaven les dones. A la cuina semblava més 
fàcil fugir de les oïdes indesitjables, “passàvem el temps a 
les cuines, dient-ne de tots colors contra el poder soviètic.” 

Aquest és un llibre fet des de la cuina, un llibre que arrenca 
des del fons de l’ànima humana, allà on palpiten les 
tragèdies, les experiències, els amors  i terrors que no es 
volen destapar…de què serveix fer-ho? A qui pot interessar? 
Aquest món nou que ens ha caigut a sobre, no ho entenem, 
no servim per a res…Escrigui…escrigui…però no doni el meu 
nom.

El vodka. Gorbatxov no bevia i a més la seva dona quan 
apareixien en públic l’anava al costat. Ieltsin no, Ieltsin 
bevia, tenia l’ànima russa. N’hi hauria per escriure tot un 
llibre. El vodka i el patiment dels homes i les dones…El 
vodka del bo, del dolent, tot tipus d’alcohol, bebible i no 
bebible. La beguda trenca les vides, els matrimonis, és 
freqüent llegir…els primers anys vam ser feliços, després ell 
va començar a beure, em pegava, fins que un dia vaig 
agafar els nins i vaig marxar…o, el vodka el va matar, era 
molt jove, només tenia quaranta anys…o, a Txetxenia, els 
soldats russos, els guerrillers txetxens només feien que 
disparar, violar, emborratxar-se…

Temps de segona mà. Amb l’arribada de Gorbatxov i la 
perestroika, temps d’esperances,..s’ha acabat la dictadura 
del partit, la llibertat, “tots érem uns ingenus…tots érem uns 
romàntics”…El cop d’estat del 1991. Ieltsin l’aprofita i 
comença la venda del país per quatre rubles, el caos… Putin 
governant amb mà de ferro un capitalisme ferotge…i en això 
estem, l’acabo de sentir a la ràdio, ha guanyat unes noves 
eleccions; ha dit, són temps difícils però la gent confia en el 
nostre partit, fem el millor per la gent; no té oposició i la que 
tenia l’ha fet desaparèixer o no li preocupa el més mínim, ha 
guanyat per majoria absoluta encara que sembla no s’ha 
arribat al cinquanta per cent de participació. 

Temps de segona mà que van des de 1985 amb el 
nomenament de Gorbatxov com a secretari general del 
Partit fins al 2012 amb la reelecció de Putin com a president 
de la república de Rússia.

 En aquests poquíssims anys uns canvis brutals que es 
donen a l’URSS però que són d’abast planetari. Diu F. 
Fernández Buey al seu llibre La barbarie de ellos y de los 
nuestros, “la rendición incondicional de la URSS en la 
tercera guerra mundial no sólo ha representado el final de 
los ideales e ilusiones de muchas gentes pobres de los 
países empobrecidos. Para ellos ha representado también la 
pérdida de una de las pocas posibilidades de supervivencia 
que en el mundo tienen los que no tienen nada: la de ser 
considerados realmente como testimonio de las 
argumentaciones de fuerzas que se combaten en el plano 
mundial.”

Ielena Iúrevna, Marina Tikhonovna, Ígor Poglazov, Timerian 
Zinatov, Margarida Pogrebitskaia son algunes de les moltes 
protagonistes d’aquest llibre, moltes dones; de vegades les 
seves son històries que narra una persona i la continua el 
seu fill, la filla o es complementa amb la veïna, els amics, els 
padrins; és gent que va viure sota el terror estalinista i que 
té opinions contradictòries sobre el que va passar i el que 
està passant davant els seus ulls; persones cultes, ben 
formades que son escombrades pel nou modus de viure, 
joves que s’adapten i aconsegueixen fer-se rics, gent 
astorada pels canvis i que no entén res del que està 
passant, “el que ahir era un crim l’endemà era bussines”, a 
la perestroika “tots érem uns ingenus, tots érem romàntics”, 
amb els nous temps “és tota una civilització la que ha 
acabat a les escombraries.” 

“Senyor, hem patit tant…i no ho podem 
explicar a ningú.”
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El fill de n’Anna M., arquitecta de 59 anys: “Creien que, un 
cop acabat el comunisme, els russos s’afanyarien a 
aprendre la llibertat…Però el primer que van voler aprendre 
és a viure…A viure! Provar-ho i assaborir-ho tot…Consumir 
productes de qualitat, vestir a la moda, viatjar…Veure 
palmeres i deserts. Camells.”

Alisa Z., mànager publicitària, 35 anys: “el segle XXI: diners, 
sexe i un parell de pistoles…i vostè em parla de 
sentiment…”

Algú que coneixia el sancta santorum del comunisme: el 
Kremlin: “Comparada amb la vil·la de Gorbatxov, la datxa 
estival de Stalin a Crimea semblava una residència 
d’estudiants.”

Margarida Pogrebitskaia i el seu marit a la darrera visita a 
Moscou: “Però…on érem? Ens vam trobar en una ciutat 
desconeguda, una ciutat estrangera…El vent arrossegava 
papers bruts i de diari pels carrers; sota els nostres peus 
rodolaven llaunes de cervesa. Dins l’estació…, a l’entrada 
del metro, per tot arreu hi havia fileres de gent que venia 
coses, roba interior femenina i draps, sabates velles i 
joguines infantils…En el Vell Arbat, el meu estimat Arbat, 
vaig veure-hi parades amb matrioixques, samovars, icones, 
fotografies del tsar i de la seva familia. Retrats de generals 
blancs, Koltxac, Denikin i un bust de Lenin…Matrioixques de 
tots tipus, amb els caps de Gorbatxov, de Ieltsin. No vaig 
reconèixer el meu Moscou. Què era, aquella ciutat?”

Puzzle o caleidoscopi? A un puzzle les peces acaben 
encaixant, més d’hora o més tard acaba apareixent uns 
superficie pulida, llisa, unificada. Aquí estem davant d’una 
figura fragmentada, d’aristes dures, rectes, confrontades. En 
poquíssims anys tot ha canviat per a aquestes persones, ha 
canviat profundament i els seus relats composen aquest 
caleidoscopi de vivències, tragèdies familiars que ens 
allunya de conclusions simplistes.

Sobre aquestes entrevistes que poden coure durant anys 
l’autora ha muntat un relat literari d’altíssima densitat 
humana i social. Amb un treball infatigable, Aleksiévitx 
segueix les històries, les repren després d’anys i les acaba 
transformant en llarguíssims monòlegs; la vida, el relat de 
l’existència es converteix en literatura. A la sèrie 
d’entrevistes a Aleksandr Laskovitx, l’autora diu, “no vaig 
pensar de seguida a engegar l’enregistrador per no perdre 
el moment que sempre espero que arribi en totes les 
converses, públiques i privades: quan la vida, la vida ras i 
curt, es transforma en literatura. Però, de tant en tant, 
m’agafa desprevinguda, i el “fragment de literatura” pot 
sorgir vés a saber on, de vegades als llocs més inesperats.” 
(427)

Barbàrie. No és aquest un llibre que tracti exclusivament de 
la barbàrie del stalinisme, hi és de fons, però el llibre va més 
enllà, parla de la tragèdia d’un poble que en un no res 
històric ha passat de la barbàrie socialista a la barbàrie 
capitalista. És en aquest sentit que   tot i parlar d’aquell 
immens país que era l’URSS, la Rússia actual i les 
repúbliques que l’envolten, el llibre té un ressó d’època. De 
la nostra època, la ferocitat dels soldats russos a Txetxènia o 
 Afganistà o la dels guerrilles txetxens, “russos no marxeu, 
necessitem esclaus”, tot això i molt més és present als 
nostres dies a molts llocs del planeta encara que els 
protagonistes siguin uns altres. Aquí i allà els diners han 

imposat el seu poder 
i amb ell, les màfies, 
estatals o privades, 
el tràfic d’homes i 
dones, el treball 
esclau…ara tots 
vivim dins una 
barbàrie que ens 
unifica.

Epíleg…escrit per 
Marta Rebón, 
l’excel·lent 
traductora del llibre, 
i per Ferran Mateo, 
l’autor de les Notes. 
Es tracta d’una 
interessant reflexió 
sobre la manera de 

treballar de la premi Nobel. Se’ns parla de la seva principal 
influència, Alés Adamóvitx (1927-1994), autor de llibres com 
La Història de Katin i El Llibre del Setge;  “Adamóvitx va ser 
qui va plantar la llavor d’aquest gènere mixt que ha inspirat 
la metodologia d’Aleksiévitx i que l’autora defineix com a 
polifonitxeski roman-íspoved (“novel·la - confessió 
polifònica”). En ella, cada veu hi explica de manera 
paral·lela la seva història, confrontant la seva identitat 
present i passada. Les veus s’entrellacen en la ment del 
lector, i formen un relat més complex i dens, el qual serveix 
de metàfora del món contemporani: cap relat no pot ja 
supeditar-se a un discurs unitari, ni a una cadena uniforme 
de fets que esdevenen en un temps i un lloc concrets. Per 
això, Aleksiévitx, filla de mestres rurals que va crèixer en un 
entorn on prevalia l’oralitat, no busca una “veritat històrica” 
sobre Txernòbil o la desfeta de la Unió Soviètica, sinó que 
ofereix una mena de pregària que s’esmuny en l’etern 
diàleg entre víctimes i botxins. Especialment a Rússia, on la 
línia que separa uns i altres ha estat tan fina”. (537)
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La cita és llarga però creiem que val la pena, per diverses 
raons i per ajudar a entendre la literatura d’Aleksiévitx; 
Walter Benjamin, al seu escrit El Narrador. Consideracions 
sobre l’obra de Nicolai Leskov, reflexiona sobre el final de la 
narració a la nostra època, “el arte de narrar concluye. 
Narrar és la capacidad de intercambiar experiencias…la 
experiencia está en trance de desaparecer.” 

Desapareix la forma artesanal del treball i desapareix 
aquella forma artesanal de la comunicació que és la 
narració. Apareix la informació, que en el seu 
desenvolupament, ens diu Benjamin, es incompatible amb la 
narració, “para la información es inevitable el aparecer 
como plausible. De ahí que sea incompatible con el espíritu 
de la narración…Cada mañana [som als anys trenta del 
segle passat] se nos informa sobre las novedades de toda la 
tierra. Y sin embargo somos notablemente pobres en 
historias extraordinarias.”

Aleksiévitx ha vist clarament la pobresa de la informació i 
sembla caminar en sentit contrari al de la història, recupera 
el narrar lent, pausat, dens i composa un cor de veus que 
ens allunya dels judicis simplistes fruits d’una informació 
desgastada, interessada, pobre.

Però, creiem nosaltres, que aquesta “veritat literària” per 
molt contradictòria, complexa, coral que sigui, no pot estar 
absolutament desconnectada de la “veritat històrica”. 
Benjamin  diu, parlant de la historiografia, que “la historia 
escrita sería, a las formas épicas lo que la luz blanca a los 
colores del espectro”. 

Per continuar llegint. Us recomanaria l’obra d’ Emmanuel 
Carrère, Limónov. Es tracta de la biografia novel·lada 
d’Eduard Limónov, escriptor i polític, nascut l’any quaranta 
tres que va arribar a fundar i presidir el Partit Nacional 
Boltxevic. És una molt bona novel·la i pot ajudar a entendre 
la Rússia recent. 

Svetlana Aleksiévitx. Temps de segona mà. La fi de l’home 
roig. Barcelona: Raig Verd Editorial, 2015. Traducció de 
Marta Rebón. Epíleg de Marta Rebón i Ferran Mateo.
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Nova publicació sobre 
Aurora Picornell

Josep Traverso Ponce

Ha aparegut, fa molt poques setmanes, un nou llibre de 
l’historiador David Ginard i Féron, Aurora Picornell (1912-
1937). De la Història al Símbol. Editat per Documenta Balear 
conjuntament amb les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i 
Emili Darder.

Llegim a la contraportada que “aquesta obra,  elaborada a 
la llum de nombroses fonts inèdites, aborda per primera 
vegada un estudi biogràfic de conjunt sobre Aurora Picornell 
i el seu entorn familiar i polític. A més a més, s’hi analitza el 
procés de conformació i difusió del símbol associat a “la 
Passionària de Mallorca” des del començament dels anys 
trenta del segle passat fins avui”.

Estem segurs que es tracta d’un molt bon llibre que us 
animem a llegir. Una passa més en la recuperació de la 
memòria històrica a les Illes. Al número d’aquesta revista, 
L’altra mirada, del mes de novembre apareixerà una 
ressenya d’aquest llibre que ara anunciem.

Dir-vos també que durant aquest mes d’octubre, les 
Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder faran un acte 
de presentació del llibre amb la participació de l’autor, serà 
el dimecres 19 d'octubre a Can Alcover, a les 20h.
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Gabriel Bibiloni
El català de Mallorca

La fonètica
Maties Garcias

Professor d’EOI

El Dr. Gabriel Bibiloni afirma: “La nostra llengua és la nostra 
ànima. Sense ànima o amb l’ànima desfigurada o 
apoquinada no serem res”. És per això que “tenim l’envit de 
generalitzar la consciència que la nostra llengua l’hem de 
voler amb tota la seva integritat estructural i amb tota la 
seva potència comunicativa i identificadora”, cosa que 
s’aconsegueix quan la societat en fa ús de manera normal i 
plena.

Són paraules que obren el llibre que acaba de publicar 
dedicat a descriure la fesomia fonètica del català que 
parlam a Mallorca, que és “tant la parla del pagès illetrat, 
d’ara o de fa cent anys (...) com la llengua de les 
conferències, dels discursos i dels informatius de televisió, 
sotmesa a la rigor de la norma”.

Gabriel Bibiloni, a partir de la base de la seva tesi doctoral 
llegida fa 30 anys, actualitza l’estudi sobre la manera 
genuïna –i alhora diversa– de pronunciar les vocals i les 
consonants, amb tots els fenòmens de realització pràctica 
que es produeixen a l’hora de parlar. Així, el llibre –clar en 
les explicacions i ben estructurat,– es converteix en una 
bona guia per parlar bé segons la manera genuïna de fer-ho 
a Mallorca i amb sovintejades referències a formes antigues 
o reduïdes a àmbits locals. 

L’obra, de 187 pàgines, conté la transcripció fonètica dels 
fenòmens que exposa i classifica amb multitud d’exemples, 
transcripció que li aporta rigorositat, però que pot allunyar el 
lector que no en coneix el codi. A més, el treball incorpora 
les aportacions anteriors fetes per Alcover, Moll, Veny i 
altres filòlegs que també s’han fixat en la manera de 
pronunciar dels catalanoparlants de Mallorca,. 

Aquest tractat de fonètica dialectal no pretén ser un llibre 
per a especialistes, sinó un material concebut perquè “els 
estudiosos, els estudiants i els amants de la llengua 
catalana en puguin treure algun profit”. 

Això vol dir, perquè els qui l’estudiïn i l’assimilin sàpiguen 
quan han de pronunciar la e oberta o neutra, en quines 
ocasions i circumstància la l esdevé u (alba). També serveix 
per saber quina pronúncia correspon a una combinació com 
de mots com  mirar per la casa, quins fenòmens afecten 
l’accentuació, quan cal fer essa sonora o sorda, o per què 
s’ha passat de tisores a estidores. 

Tot això s’explica llargament en el llibre, sempre 
reivindicant, però, una pronunciació no interferida per les 
maneres de dir espanyoles.

El català de Mallorca. La fonètica és una obra necessària per 
a qui vol estudiar i conèixer bé la llengua d’aquí, sobretot 
pel que fa a la bona pronúncia, base indispensable d’una 
llengua.

Gabriel Bibiloni. El català de Mallorca. La fonètica. 

Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2016.
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Nit de l’Art/Art Palma 
Contemporani

Frederic Pinya

President d’Art Palma Contemporani

Jule Kewenig

Associada de la  Galeria Kewenig Palma

La Nit de l'Art és un dels esdeveniments culturals més 
importants que es duen a terme a les Illes Balears. El seu 
èxit resideix en la participació ciutadana que, una nit de 
setembre surt al carrer per gaudir d'una oferta artística de 
qualitat oferta per les galeries de Palma i per alguns dels 
principals centres artístics públics i privats de la ciutat.

Quan en 1997 l'associació de galeries Art Palma 
Contemporani, antigament nomenada AIGAB, va proposar 
crear una cita anual que donés inici a la temporada 
d'exposicions amb una inauguració conjunta d'exposicions 
diverses la mateixa nit que motivés i mobilitzés al públic 
general -un tipus de visitant que històricament no 
acostumava a entrar còmodament en una galeria d'art- mai 
va imaginar l'èxit que aquesta aconseguiria. Així, any a any, 
la Nit de l'Art, que tenia lloc el tercer dijous de setembre, es 
va anar convertint en una cita imprescindible en el calendari 
dels mallorquins i, darrerament, en el de molts estrangers 
-tant residents com turistes- que programen el seu pas per 
l'illa amb aquesta nit.

El passat setembre, s'ha celebrat l'edició número vint. Ja 
l'any passat, Art Palma Contemporani, davant l'aclaparador 
èxit de la convocatòria -gairebé 25 mil persones van visitar 
les galeries en una sola nit, va decidir donar de nou un gir a 
la proposta. Si bé aquesta havia estat creada per atraure un 
tipus de visitant no habitual, es va detectar que el mateix 
sector artístic (col·leccionistes, comissaris, directors de 
museus, estudiants d'art, artistes, etc.) no visitaven les 
galeries durant aquesta nit a causa de la massificació en els 
carrers i exposicions. Per aquest motiu, l'associació va 
ampliar i diversificar les activitats de la Nit de l'Art en 
diversos dies, tenint així cabuda al públic general i, també, 
els professionals del sector.

Aquest ha estat l'esquema que s'ha seguit les dues últimes 
edicions, en la primera jornada -dijous- s'han organitzat 
taules de debat sobre aspectes d'interès artístic, enfocat al 
mercat de l'art, el col·leccionisme i la seva relació amb la 
creació de l'art contemporani . La segona -divendres-, es 
dedica a l'atenció personalitzada als comissaris, directors 
d'espais, col·leccionistes i artistes a partir de visites guiades 
per professionals, en quatre idiomes. Després de realitzar un 
recorregut de dues hores per les deu galeries que componen 
Art Palma Contemporani, s'ofereix un còctel per a gairebé 
150 convidats. Finalment, dissabte, té lloc la tradicional Nit 
de l'Art per a tots els públics. Una trobada multitudinària al 
centre històric de Palma -tant que a dia d'avui es tanquen 
fins i tot alguns carrers al trànsit, facilitant la ruta a peu per 
als visitants- que no només inaugura la temporada de les 
galeries, també cloenda l'estiu.

Art Palma Contemporani segueix treballant per donar a 
conèixer i difondre l'art contemporani. Actualment hi ha 
dues associacions de galeries d'art a Palma: AIGAB i Art 
Palma Contemporani. Aquesta última, fundada l'11 de maig 
de 2004 amb Pep Pinya a la presidència durant els deu 
primers anys, Xavier Fiol els dos següents i, des de gener de 
2016, Frederic Pinya al comandament, és la impulsora dels 
principals esdeveniments artístics de Palma.

Amb la idea que la unió en el sector privat contribueix a 
fomentar el creixement i, amb la intenció de contribuir a la 
construcció d'un circuit artístic de qualitat en el centre de la 
ciutat, comencen a sorgir propostes conjuntes. Es treballa en 
el desenvolupament d'esdeveniments col·lectius, com 
l'esmentada Nit de l'Art, el Palma Brunch el mes de març i el 
Palma Photo, a dia d'avui redefinit com Palma Summer el 
juny.
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Totes aquestes cites presenten un extraordinari programa 
artístic pel qual han passat artistes de renom internacional 
com Pedro Cabrita Reis, Jannis Kounellis, Markus Lüpertz, 
Kimsooja, Mark Francis, Nicholas Woods i Elnan Javani, entre 
d'altres tants; al costat d'artistes nacionals i creadors 
mallorquins de major projecció, com: Bernardí Roig, Susy 
Gómez, Pep Llambías, Joan Morey, Pep Girbent, Marcelo 
Víquez, Mercedes Laguens, Daniel Verbis, i Ana H. de l'Amo, 
entre molts altres.

Aquestes i moltes altres propostes són les que han 
conformat el programa oficial d'aquestes trobades, oferint 
en cada ocasió 10 inauguracions per part de les deu galeries 
de l'associació; així com altres tantes mostres paral·leles en 
museus, institucions i espais alternatius. És, per tant, una 
cita ineludible i única a la qual acudir.

Aquest any, gràcies a la col·laboració de les institucions 
públiques com l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca 
i l'Institut d'Estudis Baleàrics s'ha pogut dur a terme una 
excel·lent difusió de l'esdeveniment, a més de convidar a 
importants col·leccionistes espanyols, comissaris i artistes 
de tot el món. No obstant això, el més remarcable és que, 
per primera vegada, en aquesta última edició s'ha 
aconseguit la implicació de dos patrocinadors privats com 
són Mallorca Sotheby 's International Realty i BMW. Les dues 
empreses s'han involucrat de manera activa i molt generosa 
en el desenvolupament de la Nit de l'Art.

                              Foto baleareslive.com

No hi ha dubte que actualment Palma se situa al mapa 
nacional i internacional de capitals que aposten per l'art 
contemporani en un format que obre les portes a tot tipus 
d'espectador, generant circuit, interès per l'art i en 
definitiva, generant cultura.

Avui dia deu són les galeries que formen Art Palma 
Contemporani: XAVIER FIOL, L21, CCCPELAIRES, la CAIXA 
BLANCA, ABA ART LAB, Kewenig PALMA, HORRACH MOYA, 
FRAN REUS, MAIOR i Addaya Centre D'ART CONTEMPORANI. 

Seguir innovant i millorant és una prioritat. No hi ha més 
que mirar enrere per adonar-se que un camí s'ha forjat a 
base de treball, esforç i més d'un esperit inquiet i pioner.

7.9

cultura
Nit de l’Art/Art Palma Contemporani
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