
1.1 Editorial

2.1 Eleccions generals a Holanda                                 Miquel Rosselló

3.1  8 de març 2017    Lila Thomàs

3.2 i 3 Facem xarxa Mº Antònia Font

4.1 i 2 La perspectiva de gènere en urbanisme Xisca Mir Socias

4.3 Llibertat d’expressió  Miquel Àngel Llauger

4.4 25 aniversari Els Verds Biel Frontera

E1 a 7 Família Serra Roca                          Biel Pérez i Pep Valero

5.1 Enterprise Europe Network          Imma Salamanca

5.2 i 3 Trabensol Pep Valero     

T1 i 2 Indignar-se no basta participa! Miquel A. Contreras

T3 Els ajuntaments, els parents pobres Miquel Rosselló

6.1 Fem Estat! Joan Pau Jordà

6.2 La bandera del mallorquinisme polític Jaume Ribas V.

6.3 i 4 Els Mallorquins,  un llibre generacional Damià Pons

6.5 Els Norats Mateu Morro

6.7 a 9 Guía para un nuevo visitante Jorge C Oliva

6.10 Religió i immigració  Mahécor Mbengue

7.1 i 2  La lluita per la democràcia i el feminisme J Mº Gago

7.3 a 5 Victor Serge Pep Traverso 

7.6 Monserrat Roig, memòria viva Maties Garcias

RJM El Racó d'en Joan Miquel Joan M. Lladó 

número

í
n
d
e
x

2017

60
abril

Ens mantindrem  fidels

per sempre més al 

servei d'aquest poble

Isidre Forteza



 L'Autoexigència de MÉS per 
Mallorca

En un breu editorial realitzat en el moment de tancar l'edició de la 

revista, no es pot analitzar a fons el que ha ocorregut aquests darrers 

dies, amb les notícies aparegudes en el Diario de Mallorca, sobre 

alguns dels contractes de les conselleries gestionades per MÉS per 

Mallorca i MÉS per Menorca. En el proper número hi entrarem amb 

més detall. 

Malgrat tot no podem deixar de valorar la dimissió de la consellera 

Ruth Mateu, assumint unes responsabilitats polítiques, que serien 

inimaginables en altres formacions polítiques. Algunes coses semblen 

clares:

No hi ha hagut cap trama de finançament il·legal de MÉS. Malgrat que 

de forma capciosa així ho presenta interessadament el Diario de 

Mallorca i el PP repeteix de forma barruda i barroera.

Tots els procediments de contractació semblen legals i fins i tot més 

transparents que el que la legalitat exigeix. Tan sols hi podria haver 

dubtes sobre la correcció de la tramitació administrativa de dos 

contractes menors amb finalitats que podrien estar relacionades, en 

la conselleria de Cultura, Esports i Transparència. Aquests dos 

contractes no es penjaren a la web de Transparència amb la 

contractació, que per primera vegada aquest govern ha instaurat, a 

instàncies de la mateixa conselleria de Cultura.

No hi ha hagut cap tipus de benefici particular de cap càrrec implicat.

La direcció de MÉS s'ha assabentat de la presentació de la consultora 

de Jaume Garau a diferents concursos i amb diferents noms 

empresarials, quan s'ha posat a investigar, arran de la denúncia feta 

pel DM, sobre un primer negociat amb publicitat, realitzat a la 

conselleria de Turisme, Recerca i Innovació.

La direcció de MÉS per Mallorca creu que la consultora de Jaume 

Garau ha anat en la seva pràctica, més enllà del que seria una lliure 

concurrència d'empreses a l'hora de contractar amb l’Administració.

La direcció de MÉS per Mallorca gestiona la crisi tota la setmana del 

27 al 31 de març, i convoca una assemblea de militants amb la 

informació de la gestió feta pel divendres 31. Allà Ruth Mateu envia 

una salutació i una explicació del perquè de la seva dimissió. 

Assumeix la responsabilitat política per unes puntuals pràctiques 

administratives no transparents, assumint uns nivells d'autoexigència 

ètica i moral, que van molt més enllà de les pràctiques habituals dels 

governants. Tancar files en la defensa del projecte de MÉS era 

l'objectiu central del sentit de la seva dimissió, i així ho agraïren tots 

els assistents amb un fort i sostingut aplaudiment. 

MÉS per Menorca no creu encertada la gestió de la crisi, no considera 

necessària la dimissió dels seus representats en el govern, i en 

conseqüència, malgrat que segueix donant suport els Acords pel 

Canvi, abandona qualsevol representació en el govern autonòmic.

Aquestes informacions aparegudes al DM sorgeixen quan està a punt 

d'aprovar-se en el govern la nova Llei de Turisme i Antoni Noguera en 

poc mesos serà el nou Batle de Palma. Segur que són simples 

casualitats. No cal anar a cercar en corral aliè les errades que 

cometem en el propi. 

Sí que és ressenyable que els altaveus que es posen a les nostres 

actuacions, tenen una potència de so distorsionat i enrenou, molt més 

elevades que els que es posen a altres contrades. Tampoc és per 

estranyar-mos. Tal volta per això, els volem modular amb més 

autoexigència ètica i democràtica. No està clar que ho aconseguim. 

Però almanco aprofundim en la nostra concepció ètica de la 

democràcia.
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Eleccions generals a Holanda
Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Molta tinta ha corregut darrerament sobre les eleccions holandeses. 

Des dels mitjans del sistema l’objectiu era molt clar, fer por sobre una 

amenaça del «populisme» que diuen ells. Aquest “populisme” que 

pensen tan sols es pot frenar des de les institucions europees actuals i 

des de les receptes neoliberals. És a dir, cal frenar el populisme per 

consolidar una UE que imposa polítiques d’austericidi, que maltracta a 

Grècia, que deixa morir a milers de ciutadans a la Mediterrània, que 

cada dia aixeca més murs mentre critica hipòcritament el de Trump i 

que és incapaç de donar sortida els milers d’immigrants que fugen de 

la guerra i de la fam. 

Per això els mitjans del sistema no dubten en confondre a la 

ciutadania quan aborden el tema del creixement de l’extrema dreta. El 

brexit, les eleccions a Holanda, a França o a Alemanya i la situació a 

Hongria o Polònia són posats al mateix sac.

Doncs la situació és molt diferent. El brexit té una lògica pròpia.  A 

Hongria i Polònia l’extrema dreta està al Govern i la UE com si sents 

ploure. A Holanda i Alemanya que tenen un sistema parlamentari 

existia un risc de creixement dels partits xenòfobs i d’extrema dreta 

que per molt que creixin no poden governar per ara, mentre a França 

amb un sistema presidencialista, si Le Pen guanyés la segona volta, de 

les eleccions controlaria la Presidència i el Govern. Es veu que a les 

autoritats europees poc l’importa la deriva autoritària d’Erdogan a 

Turquia ni la seva criminal política contra el poble Kurd. Si impedeix 

que milers d’immigrants no arribin a Europa se’ls compra i ja està.

Sense cap mena de dubte el creixement del racisme, la xenofòbia i 

l’autoritarisme és un seriós perill a la UE, però no tan sols perquè 

creixin els partits d’extrema dreta, sinó per què la dreta cada cop 

s’acosta més als seus postulats, existeixen moltes diferències entre Le 

Pen i Fillon?, i perquè la socialdemocràcia fa temps que s’ha rendit i no 

aixeca amb valentia la bandera de les polítiques d’esquerres per 

confrontar-se a l’extrema dreta.  Si qui ha de donar la batalla conta “el 

populisme” és Hilary Clinton o Fillon, estem venuts.

Però anem a les eleccions d’Holanda de les que podem extreure 

algunes conclusions interessants. En primer lloc el Partit per la 

Llibertat de Geert Wilders no és el partit més votat com auguraven 

moltes enquestes i comentaristes polítics sinó que queda a 13 

diputats del primer i diluït dins un parlament molt plural.

El partit del treball, socialdemòcrata, que ha governat la darrera 

legislatura amb els conservadors, perd 29 diputats, passant de 38 a 9. 

Una prova més de què l’electorat socialdemòcrata vol que els seus 

representants facin una política d’esquerres i no la mateixa que la 

dreta conservadora. Caldrà veure si Susana Diaz i Patxi López prenen 

nota i sobretot  la militància socialista que s’enfronta a unes primàries 

en les quals està en joc si el PSOE ha de tenir una política autònoma i 

mirant cap a l’esquerra o ha de fer la farina blana davant en Mariano 

Rajoy.

El partit socialista, a l’esquerra de la socialdemocràcia, ha mantingut 

resultats, obtenint 14 diputats. 

Però la vertadera revelació d’aquests comicis ha estat el GroenLink, el 

partit de l’esquerra verda que ha passat de 4 a 14 diputats. Tot això 

mantenint posicions nítides d’esquerres, ecologistes i solidàries.

Em satisfà molt constatar la similitud de plantejaments tant ideològics 

com polítics i de maneres d’actuar entre aquesta formació de 

l’esquerra verda holandesa i projectes com Compromís al País Valencià 

o MÉS per Mallorca al nostre País, per exemple.

Si volem una UE que defensi l’estat del benestar fins a les darreres 

conseqüències, el medi ambient i la preservació del planeta per a les 

futures generacions i que situï la democràcia en majúscules i la 

solidaritat en el frontispici de la seva refundació no basta aturar 

l’extrema dreta que és necessari i imprescindible, ni pensar que 

podem fer el camí de la reconstrucció d’una nova Europa de la mà de 

la dreta conservadora de sempre ni d’una socialdemocràcia que fa 

massa anys ha abandonat els seus orígens.

Cal recuperar i enfortir una nova esquerra europea. El camí ens el 

senyala el GroenLink holandès i moltes altres opcions d’esquerra 

alternativa i verda.  Cal també confiar que de la vella socialdemocràcia 

puguin sortir posicions com les que defensa Corbyn al laborisme 

Britànic o Hamon al socialisme francès.

En definitiva la nova UE necessita una socialdemocràcia renovada i 

d’esquerres i que les forces polítiques que dins el Parlament europeu 

s’agrupen entorn dels Grups de l’esquerra unitària, ALE i els Verds 

estableixin estratègies polítiques unitàries. Difícil però possible. El que 

és segur és que aquesta és la nostra esperança per frenar 

l’autoritarisme i la xenofòbia i caminar cap a una nova Europa 

democràtica, justa, verda i solidària.
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8 de març del 2017, 
mobilitzacions feministes

Lila Thomàs i Andreu

       Foto: Arabalears.cat   Plaça Santa Eulàlia de Palma, Lectura del manifest

Enguany hem viscut un 8 de març ple d’actes i manifestacions. El 

Govern de les Illes Balears ha coordinat a través de l’Institut Balear de 

la Dona els actes de les diferents Conselleries, respectant sempre que 

no n’hi hagués cap el mateix dimecres 8, per poder donar 

protagonisme a les manifestacions, tant a Palma com arreu de les 

quatre illes.

Així s’ha inaugurat l’exposició Aurora Picornell Femenies, a l’Arxiu 

històric de Mallorca, el dimarts 7 de març del mateix IBD. El dijous 9 la 

jornada «Volem pa i roses», de la Conselleria de Treball. El divendres 

10, taula rodona de dones pageses de la Conselleria de Medi Ambient 

i, Agricultura, la mateixa horabaixa, conferència «Dones i Tecnologia», 

de la Vicepresidència i conselleria de Turisme i Innovació. El diumenge 

12 «concert» als jardins del Consolat...

A més el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, els diferents 

Ajuntaments han programat actes, conferències... i Homes per la 

Igualtat, una segona edició de Paraules per la Igualtat, a Marratxí.

Enguany no podem separar el dia de les dones de la reivindicació Ni 

una menys! Perquè la realitat ens fa present cada dia, cada setmana, 

la violència cap a les dones. Els assassinats enguany arriben a xifres 

d’escàndol. Malgrat volguéssim fer un 8 de març de festa, les disset 

dones assassinades en dos mesos d’aquest any 2017 se’ns fan ben 

presents. 

En l'àmbit internacional s’ha convocat una vaga de dones, un atur per 

exigir als governs que prenguin mesures efectives per eradicar les 

violències que pateixen les dones. A l’Estat espanyol la Confederació 

Intersindical de la qual en forma part l’STEI-i ha convocat aturs 

parcials de dues hores als centres de treball, ho ha fet de manera 

legal per tenir cobertura aquelles treballadores que vulguin expressar 

així la seva solidaritat amb tantes dones arreu del món.

A Madrid un grup de dones de l’associació «Ve la Luz» s’ha declarat 

en vaga de fam a la Puerta del Sol des del 9 de febrer, mentre no hi 

hagi un gran pacte d’Estat per fer efectives les polítiques contra les 

violències masclistes.

Hi ha hagut una reunió de ministres del govern Rajoy per millorar els 

protocols d’actuació respecte a l’atenció a les dones, ho hem vist 

aquests dies passats. Mentre no hi hagi una voluntat ferma, 

acompanyada de pressupostos, del govern estatal, no s’avançarà per 

abordar de manera efectiva aquest problema social. I dic del govern 

estatal perquè d’ell depenen les inversions dels governs autonòmics i 

municipals en matèria de prevenció i atenció a les dones. Del govern 

del Sr. Rajoy depenen també la formació als membres dels cossos de 

seguretat de l’Estat. Dels pressupostos de l’Estat depenen la formació 

dels membres del poder judicial, formació més necessària que mai 

tant cap a Fiscalia com a Magistratura i Jutges. També hem vist una 

trobada al Senat amb la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e  

Igualdad amb les Conselleries dels governs autonòmics, però com 

sempre, hi haurà més recursos econòmics?

Hem estat molta gent pels carrers de Palma, de Maó, de Vila, de Sant 

Francesc de Formentera. També a Barcelona, Oviedo, Madrid... i hem 

trobat que totes les manifestacions han tingut una característica 

comuna: dones joves, combatives, com feia anys que no es veien. 

Dones de totes les edats, joves d’ambdós sexes, homes feministes, 

hem sortit al carrer 

Perquè sigui amb accions internacionals o amb manifestacions, amb 

actes propers, sigui amb l’expressió que sigui, hem celebrat el dia de 

les dones amb reivindicació i sobretot amb el compromís ferm de 

continuar lluitant en nom de tantes dones que han perdut la vida pel 

simple fet d’ésser dones.

   Foto  UH
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Facem Xarxa pel Català: la 
societat civil s’organitza

M. Antònia Font

Presidenta de la Federació d’Organitzacions per la llengua catalana

Membre de l’STEI Intersindical

Dia 13 de març l’STEI-Intersindical i la Federació d’organitzacions per 

la llengua catalana (FOLC) -amb la col·laboració d’Enllaçats per la 

Llengua, la UIB i l’Escola de Formació i mitjans didàctics- organitzàrem 

una taula rodona – col·loqui a l’edifici Sa Riera per tractar el tema de 

la normalització lingüística, cultural i nacional. 

A la taula hi participaren la Sra. Marta Fuxà, Directora general de 

política lingüística del Govern de les Illes Balears- Conselleria de 

Cultura, Transparència i Esports; el Sr. Rafel M. Creus, Director insular 

de cultura del Consell de Mallorca i el Sr. Llorenç Carrió Regidor de 

cultura i política lingüística de l'Ajuntament de Palma. Els membres de 

la taula rodona feren una exposició dels principals eixos de treball que 

duen a terme per a la normalització i l'ús del català. Després es donà 

la paraula a les entitats i les organitzacions assistents perquè 

expliquessin, molt resumidament, què fan per la normalització des de 

les seves organitzacions i entitats. La idea era fer una posada en comú 

i estudiar com podem -entre totes les institucions, les organitzacions i 

les entitats- fer avança la normalització i l'ús del català a les Illes 

Balears.

Al col·loqui, hi intervingueren el president de l'OCB, Sr. Jaume Mateu,  

la representant de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró, 

Sra. Lila Thomàs,  el professor de la Universitat de les Illes Balears, Sr. 

Jaume Guiscafrè,  el president del Grup Blanquerna, Sr. Tomeu Martí,  

la directora de la Institució Antoni M. Alcover de Manacor, Sra. M. 

Magdalena Gelabert,  la directora de l'Escola municipal de Manacor, 

Sra. Emma Terés i la presidenta de la FOLC i membre de l’STEI, Sra. M. 

Antònia Font. El president dels Joves de Mallorca per la Llengua va 

excusar la seva presència per problemes personals d’última hora. 

L’acte comptà amb la presència institucional del President del 

Parlament de les Illes Balears, Honorable Sr. Baltasar Picornell i la 

diputada de MÉS per Mallorca, Sra. Isabel Busquets; la regidora 

d’educació, Sra. Mercè Borràs i la Directora general Sra. Francisca 

Niell, totes dues de l’Ajuntament de Palma. Entre el públic moltes 

persones compromeses, actives i interessades en la defensa i l’ús del 

català del món docent, jurídic, universitari i de moviments socials. Des 

del públic intervingueren representants de Jubilats per Mallorca, Sr 

Jaume Bonet i de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, Sr. Jeroni 

Rosselló. 

 

Des de les institucions ens explicaren els problemes per tornar a 

muntar les direccions generals de política lingüística i la direcció 

insular del Consell de Mallorca, la falta de pressupost i de personal 

destinat en aquests serveis, la feina que es fa en l’organització dels 

cursos de coneixement de català i el temps i esforç que s’ha de 

dedicar a les proves lliures, a l’avaluació i l’acreditació. La DG Política 

Lingüística treballa en un nou decret d’usos lingüístics, impulsa el pla 

d’accions aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana (CSL) i el 

pla d’ajudes per al foment i la dinamització del català. Per altra banda 

ens explicaren com s’han recuperat els Premis de les Lletres 

Catalanes del Consell i els Premis Ciutat de Palma de l’Ajuntament. 

S’ha posat en marxa, novament, el reglament municipal d’ús de la 

llengua catalana i la comissió de toponímia i s’han recuperat els 

dinamitzadors de Normalització Lingüística als centres educatius.

Per part de les entitats es va fer referència a la lentitud en què camina 

la normalització del català a tots els nivells, la falta d’un lideratge 

institucional més ferm, la poca coordinació que hi ha entre les 

diferents administracions, el NO ÚS del català per part d’alguns 

Consellers en les seves intervencions públiques i la falta d’interès per 

part del Govern per dur endavant amb més decisió i complicitat la 

normalització de la llengua. Es trobava a faltar també que, en l’àmbit 

dels mitjans de comunicació, no s’avanci més de pressa, que 

l’acreditació de la competència lingüística en l’àmbit de la sanitat no 

es vulgui fer efectiva durant aquesta legislatura i que el document del 

possible pacte per l’educació no inclogui la referència al decret de 

mínims o al manco la referència explícita de fer l’ensenyament en 

català el 50% com a mínim a tots els centres públics i privats 

concertats de les Illes Balears. 

També es parlà que, si ens fan accions per normalitzar el català, no es 

poden concedir ajudes a persones o entitats que vagin en sentit 

contrari al procés normalitzador. Des de la UIB es va compartir la 

preocupació per la quantitat minvant d’alumnes que estudien filologia 

catalana i es va fer present la coordinació que la UIB manté amb la 

Comissió tècnica d’assessorament lingüístic, el gabinet de 

terminologia i onomàstica, la comissió de NL i la falta de regulació de 

l’acreditació de la competència lingüística en català als docents de la 

UIB, que no ha dut endavant cap equip rectoral.

el poble té la veu 
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 Es va valorar també les dificultats que tenen els representants polítics 

per dur endavant la seva feina i la necessitat de comptar amb el 

suport de la societat civil en aquests i en molts d’altres temes. També 

es digué que el Govern ha de perdre la por, ha de deixar de banda 

aquest “excés de cautela”, i ha de dur endavant obertament polítiques 

lingüístiques clares per a tota la societat, amb el convenciment que la 

normalització és bona per a tothom, suposa un enriquiment, un 

acostament de les cultures i grups lingüístics cap a la comunitat 

lingüística catalana de les Illes Balears que és la cultura receptora i la 

que treballa per a una veritable inclusió, en benefici de la cohesió 

social. 

Un dels objectius de l’acte de dia 13 era fer una trobada entre les 

institucions i les entitats per començar a organitzar-nos com a societat 

civil, perquè l’impuls a la normalització i a l’ús del català és cosa de 

totes les persones que vivim i treballem a les Illes Balears, siguem 

d’on siguem i parlem la llengua que parlem. Aquesta trobada ens va 

servir per posar-nos al dia, fer una posada en comú, constatar que 

l’ensenyament en català als centres educatius no avança 

progressivament fins arribar a la igualtat plena amb l’altra llengua 

oficial, sinó que recula per la implantació d’assignatures no 

lingüístiques en anglès i per la falta d’impuls i de mitjans a 

l’ensenyament en català per part de l’Administració educativa, tant a 

infantil i a primària com a secundària, FP, Règim especial i adults. 

Tampoc no s’ha fet d’un seguiment acurat del compliment del decret 

de mínims als centres. Ni l’estudi, que fa quasi dos anys que 

demanem, de l’aplicació del Decret de mínims, centre a centre, que 

ens ajudaria a conèixer quina és la situació després dels quatre anys 

d’assetjament a la llengua especialment als centres educatius durant 

la legislatura anterior (PP).

El govern actual aviat farà els dos anys i les passes que s’han fet per a 

la normalització del català resulten insuficients. Sembla que no hi ha 

suficient voluntat política per dur endavant aquest tema de forma 

clara, amb uns objectius consensuats i definits, amb una planificació a 

curt i a llarg termini, duta endavant amb la participació i la implicació 

dels diferents sectors socials.

Trobam a faltar una veritable i decidida política lingüística compartida 

per tot el govern i les institucions que ens representen, una política 

lingüística transversal, que estigui inserida dins la planificació general 

del govern, present i coherent en totes les seves actuacions, formant 

part del programa integral de millores socials, culturals i laborals que 

suposi una millora de la vida quotidiana per a totes les persones que 

convivim a les Illes Balears. Encara hi som a temps.

 

Facem xarxa per la normalització del català. Actuem junts, de forma 

més coordinada, amb il·lusió, fermesa i constància. La nostra llengua i 

cultura, la societat de les Illes Balears i la del conjunt dels Països 

Catalans, s’ho mereixen. Som-hi!
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Què està passant?

Xisca Mir Socias

Geògrafa

A finals del segle XIX es viu un procés d’urbanització social i econòmica 

que obliga a l’ordenament de les ciutats. La ciutat s’entén com a una 

eina productiva més, predominant la lògica economicista en el seu 

disseny, deixant de banda els aspectes de la vida quotidiana. Al llarg 

del segle XX la ciutat “s’ordena” segregant els seus usos per fer-la més 

funcional econòmicament, seguint la lògica dels qui només fan dos 

desplaçaments al dia (i en cotxe): casa-feina i feina-casa. Les grans 

infraestructures viàries que connecten aquests dos mons solen marcar 

tots els plans urbanístics. Aquest fet es veu agreujat amb el fenomen 

de la globalització, que ha provocat, entre altres, que les ciutats es 

converteixin en marques comercials, cercant “sortir al mapa”. Dins la 

xarxa global les ciutats esdevenen mono-funcionals, especialitzades en 

un producte que vendre al món. 

Però l’urbanisme és determinant per a la qualitat de la vida de les 

persones: com més eficient sigui un espai, més temps guanyarem per a 

realitzar les tasques que ocupen el nostre temps no laboral o per a l’oci. 

El disseny de la ciutat ha de facilitar les tasques domèstiques o de cura, 

afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal i garantir la 

seguretat. Tots aquests aspectes han estat històricament ignorats en el 

disseny d’unes ciutats concebudes com a màquines productores. 

L’urbanisme amb perspectiva de gènere significa posar en igualtat de 

condicions les exigències derivades del món productiu i les derivades 

del món reproductiu. Una ciutat pensada des de la perspectiva de 

gènere (són principalment les dones les que s’ocupen de les tasques de 

la casa o del cuidat dels dependents, siguin infants o majors) serà una 

ciutat pensada per a la vida quotidiana i una ciutat més inclusiva. 

Una ciutat dissenyada amb perspectiva de gènere té en compte la 

periodicitat d’usos dels seus equipaments per part de la població. Així, 

un equipament d’ús diari (escola, parc infantil, mercat, centre de dia...) 

no hauria d’estar a més de 500 metres. El model de ciutat segregada, a 

part de fer del transport privat una necessitat, resta moltíssima qualitat 

de vida tant per al temps perdut que impliquen uns desplaçaments que 

haurien de ser breus, com per la despersonalització de la ciutat. Ja no 

es viu als barris, només s’hi dorm.

També és fonamental la qualitat de l’espai públic: amb bancs a les 

places i durant els trajectes, ombres, voreres prou amples, tenir en 

compte l’accessibilitat o a on es col·loquen els contenidors. L’espai 

públic ha de ser un espai amable, de convivència, on les persones que 

habitin un barri o un poble es puguin relacionar i viure en comunitat.

Un altre dels aspectes dels quals tracta l’urbanisme amb perspectiva 

de gènere, i relacionat amb aquesta “amabilitat” de l’espai, és el tema 

de la seguretat. Existeixen molts factors que afavoreixen la percepció 

de seguretat (perquè no deixa de ser un tema de percepció), però n’hi 

ha dos de bàsics: la visibilitat i l’afluència de persones. Veure i ser vista 

i sentir i ser sentida és vital per a poder fer un ús normalitzat de l’espai. 

Els espais mono-funcionals, on només es fa vida unes certes hores al 

dia, es converteixen en espais insegurs fora d’aquestes hores. En 

relació a aquest fenomen s’han elaborat a diverses ciutats “mapes de 

la ciutat prohibida”, on es cartografien aquells espais percebuts com a 

poc segurs i, per tant, que s’eviten. Al cap i a la fi, són espais perduts.

Estem parlant de com millorar la vida quotidiana, així que és 

imprescindible la participació. L’urbanista no pot conèixer les 

necessitats concretes d’una barriada sense xerrar amb les persones 

que la viuen. 

La perspectiva de gènere 
aplicada a l’urbanisme 



   4.2
Què està passant?

La Llei Orgànica 3/2007, per a la Igualtat efectiva de dones i homes 

senyala que “les Administracions Públiques han de tenir en compte en 

el disseny de la ciutat, en les polítiques urbanes, en la definició i 

execució del planejament urbanístic, la perspectiva de gènere, utilitzant 

per fer-ho, especialment,  mecanismes  i  instruments que fomentin i 

afavoreixin la participació ciutadana i la transparència”. 

Des del planejament urbanístic es tendeix a veure la ciutat com un tot, 

com un conjunt, i no es posa esment als detalls que només es veuen 

disminuint l’escala. Sovint es cau en la trampa de creure que davant el 

mateix problema val la mateixa solució, sense investigar les causes o 

les necessitats. Prima la quantitat a la qualitat, el “que” sobre el “com”. 

Per exemple, un barri o un poble pot tenir tres parcs infantils, però si 

tots estan enfocats a la mateixa franja d’edat, perden el sentit.

Moltes vegades aquestes actuacions consisteixen en petites 

intervencions com la millora de l’enllumenat o de l’accessibilitat o la 

instal·lació de mobiliari urbà, per exemple. Unes petites millores de les 

quals només són conscients de la seva necessitat les persones que s’hi 

troben dia a dia. Les grans intervencions localitzades només beneficien 

als seus habitants més propers i poden provocar un desequilibri que 

dugui a la gentrificació i pèrdua d’identitat d’un barri. 

En resum, l’urbanisme amb perspectiva de gènere pretén adaptar la 

ciutat a les necessitats de les persones, empoderant-les, i fent de 

l’espai públic un espai segur, accessible, amable i de trobada.

La perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme 
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Llibertat d’expressió: tuits, 
Trump i autobús transfòbic

Miquel Àngel Llauger

Professor i escriptor

Un mes després que l’Audiència Nacional sentenciés el raper mallorquí 

Valtònyc a tres anys i mig de presó per unes lletres de cançons, el 

mateix tribunal, que no és altre que el Tribunal d’Ordre Públic del 

franquisme, ha condemnat a un any de presó a Cassandra Vera, una 

jove que havia fet servir Twitter per escampar vells acudits sobre la 

mort de Carrero Blanco. També podem recordar el cas del raper César 

Strawberry o dels titellaires que actuaven a Madrid. Tot plegat, resulta 

grotesc, i faria riure si no fos perquè un d’aquests joves pot acabar 

entrant a la presó, mentre que hi ha una persona que ha vist 

trencades, en virtut d’una pena d’inhabilitació, les seves expectatives 

professionals. Faria riure, si no fos perquè figures delictives com les de 

l’enaltiment del terrorisme s’estan fent servir grollerament com a 

formes d’intimidació.

Les sentències que arriben ara no són altra cosa que un capítol més en 

una delirant deriva autoritària de l’Estat espanyol, liderada pel govern 

Rajoy i secundada, sembla que amb entusiasme, per tot un seguit de 

jutges i tribunals nostàlgics dels temps en blanc i negre del No-Do. El 

camí d’involució va entrar en la seva fase més accelerada amb 

l’aprovació de l’anomenada Llei Mordassa, el juliol del 2015, consistent 

en una sèrie de modificacions de la Llei de Seguretat Ciutadana que 

tenien l’objectiu de criminalitzar les expressions de dissidència política. 

Dos anys després, som aquí: una jove condemnada per difondre els 

vells acudits que, com s’ha comentat molt aquests dies, solien contar 

Tip y Coll. 

Podríem estar temptats de creure que Espanya fa aquest recorregut 

amb rumb cap a l’era fosca de la censura en solitari. Podria ser un 

consol, però les coses, malauradament, van per un altre camí.  El 

retrocés és la tendència. Potser Turquia i Rússia es veuen com països 

llunyans i d’una altra òrbita, però el que hi està succeint forma part 

d’aquest panorama general. Turquia, després del cop d’estat fallit del 

juliol passat, ha esdevingut la presó d’escriptors i periodistes més gran 

del món, mentre que l’autòcrata Putin estreny els perns a tots els 

mitjans de comunicació. No parlem de la propera potència mundial, la 

Xina, amb la seva internet sota control i els seus dissidents tancats. 

Més a prop nostre, políticament si més no, hi ha Donald Trump, de qui 

basta recordar el tweet segons el qual la premsa és l’enemic del poble: 

és difícil pensar en res més llunyà del genuí esperit nord-americà. 

Altres amenaces passen més desapercebudes, però van penetrant a 

totes les anomenades democràcies occidentals. És el cas del debat 

sobre la necessitat de regular les falses notícies a les xarxes socials, o 

la intenció, ni més ni menys que del govern britànic, d’endurir la 

normativa contra les filtracions de notícies: dues portes més aviat 

dissimulades per on poden entrar moltes mordasses i moltes tisores.

En aquest context, cal estar atents a un perill que aquests dies es fa 

evident: que la cultura de les tisores, el paradigma de la prohibició, 

acabi impregnant tot el camp polític, i que això inclogui l’esquerra que 

sempre ha defensat les llibertats de la manera més aferrissada. La 

llibertat d’expressió és la llibertat que tenen tots els ciutadans de dir 

allò que a nosaltres ens resulta agradable i allò que no. Dit d’una altra 

manera, és també la llibertat que tenen els indesitjables de dir coses 

indesitjables.

 Qualsevol límit que no sigui la injúria o calúmnia contra persones amb 

nom i llinatges, o que no sigui una incitació als actes violents en què la 

relació causa-efecte sigui deliberada i incontrovertible,  és un camí que 

se sap on comença però no se sap on acaba. Per això són preocupants 

algunes reaccions al tristament famós autobús transfòbic del grup 

HazteOír. O altres posicionaments semblants que aquests dies trobam 

per la Xarxa. 

 Prohibir? N’esteu segurs? No hi ha dubte que hem de denunciar 

políticament el rerefons reaccionari d’aquesta campanya i de moltes 

altres. I és clar que hem de posar de manifest la seva connexió amb 

determinats poders. Però, dur-ho al Codi Penal? Estam segurs, que ho 

volem fer a la seva manera? Aconseguiríem altra cosa que victòries en 

fals? Guanyem-nos la consciència col·lectiva sense tocar aquest 

fonament del nostre ordenament: la llibertat d’expressió.
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25è aniversari de la fundació 
de

 Els Verds de Mallorca
Biel Frontera

Coordinador d’Iniciativaverds.

El passat 18 de març IniciativaVerds va organitzar una festa per a 

celebrar el 25è aniversari de la fundació de Els Verds de Mallorca. Un 

acte que omplí el Teatre Mar i Terra i en el que es va fer balanç de les 

lluites i les fites assolides per l’ecologisme polític a la vegada que es 

varen presentar els reptes de futur.

Jordi López, membre fundador de Els Verds, obrí l’acte recordant els 

inicis de la formació, que es constituí formalment el 25 de novembre de 

1991, després de diferents experiències positives de la candidatura 

anomenada “Els Verds/Llista Verds de les Balears” a les eleccions 

generals de 1989 i locals i autonòmiques del maig de 1991. Tot i no 

treure representació, aquestes candidatures varen introduir a l’agenda 

política temes de l’agenda ecologista i pacifista. La protecció del medi 

ambient i el paisatge, una moratòria a la construcció al litoral, el 

decreixement, la promoció del transport públic col·lectiu i la bicicleta, la 

defensa de la insubmissió o la solidaritat amb els pobles del Sud varen 

ser algunes de les propostes d’aquelles primeres candidatures.

Per l’escenari també varen passar Miquel Àngel Llauger, que va ser 

conseller al Consell de Mallorca i diputat al Parlament; Josep Ramon 

Balançat, eivissenc que el 1995 va ser el primer diputat verd que va 

aconseguir un escó a un parlament autonòmic; Rafa Muñoz, company 

d’IniciativaVerds de Menorca que defensa la sobirania energètica de la 

seva illa, reserva de la biosfera; Mercè Morató, membre del GOB, que 

ens recorda les paraules de Petra Kelly, ser tendres i subversius; Maria 

Bonnin, activista sindical i per la igualtat de dones i homes.

Varen intervenir companyes d’altres territoris amb les que compartim 

el projecte ecosocialista: Mireia Mollà, diputada d’Iniciativa del Poble 

Valencià/Compromís, Josep Vendrell, diputat d’Iniciativa per Catalunya 

Verds al Congrés i Marta Santos, membre de l’executiva federal 

d’EQUO. Totes elles varen destacar la complicitat entre les nostres 

organitzacions i l’aprenentatge mutu per les diferents experiències 

paral·leles.

Fina Santiago, Consellera de Serveis Socials i Cooperació, i David Abril, 

portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, varen 

continuar l’acte destacant la importància d’aprofitar la majoria 

d’esquerres actual per consolidar nous drets socials, per modificar les 

relacions de poder a les nostres illes, per transitar cap a una economia 

més sostenible i resilient.

Finalment, Neus Truyol i jo mateix, com a co-coordinadors 

d’IniciativaVerds, vàrem cloure l’acte presentant els reptes als quals ens 

enfrontem en la construcció d’una Mallorca més justa i sostenible. El 

primer repte és la construcció d’aliances entre partits i moviments 

socials per aconseguir canvis d’hegemonia a la societat, gràcies a la 

presència al carrer i a les institucions. Aquest treball en xarxa ens ha de 

permetre afrontar el segon repte: posar límits al model depredador i 

destructiu que suposa el capitalisme imperant. 

Apostam pel decreixement, ja que som conscients que tenim uns 

recursos naturals limitats, que hem de deixar de destruir i que és 

possible generar prosperitat gràcies a models sostenibles. El canvi 

climàtic i la transició energètica és el tercer repte. Mallorca ha de ser 

sobirana energèticament, per això, cal augmentar el ridícul percentatge 

actual de producció d’energia renovable, a més de fomentar polítiques 

d’eficiència i estalvi energètic. El quart repte és que, sota aquestes 

condicions, hem de ser capaces de dissenyar una nova economia, un 

nou model productiu que estigui centrat en la sostenibilitat, en la 

protecció del medi ambient i en un repartiment just.  Cal invertir en 

innovació i recerca, impulsar iniciatives de l’economia social i solidària, 

de l’economia circular i les de Kilòmetre 0. En aquest nou model també 

hem d’incloure la millora dels serveis públics, les feines de preservació 

del medi ambient i les de cura de les persones. Així, a més, canviarem 

una economia entregada al sol i platja per una economia més creativa 

que sigui capaç de generar prosperitat compartida. 



   4.5
Què està passant?

Els canvis tecnològics ens obren el cinquè repte, ja que hem 

d’aconseguir una societat inclusiva, connectada amb el món, oberta als 

nouvinguts. Així, hem d’avançar en drets socials i laborals. La renda 

social i la llei d’igualtat són dos exemples de com ho hem de fer, així 

com el moviment de solidaritat amb les persones que cerquen refugi i 

que lluiten contra la idea d’una Europa fortalesa. Hem de seguir lluitant 

contra les mesures austericides que han retallat drets laborals i socials 

aquesta darrera dècada, que té com a exponents principals les dues 

reformes laborals i la reforma de l’article 135 de la Constitució 

Espanyola, que precisament ha provocat molts d’entrebancs per a 

millorar els serveis públics a les nostres administracions. Aquella 

reforma exprés de la Constitució, ens duu al sisè i darrer repte: l’avanç 

en la participació democràtica. Cal fomentar canvis culturals tant en les 

institucions com a la societat. Per una banda, per obrir a la participació 

les primeres, i per l’altra, per a la politització de la ciutadania. Una 

ciutadania vigilant i amb tolerància zero amb la corrupció.

Els reptes són complexos, per això entenem que per afrontar-los és 

imprescindible per una banda la presència de l’ecologisme polític a les 

institucions i governs i per altra banda la implicació activa de la 

ciutadania i el treball en xarxa amb els moviments socials. A més, 

necessitam un projecte polític radical i a la vegada amb voluntat 

majoritària. Per això hem participat en la creació de MÉS per Mallorca, 

un espai obert de l’esquerra ecologista del país. 

L’ecologisme polític és un espai que ha demostrat a Europa un gran 

potencial de creixement, de connexió amb la gent com a resposta per a 

aconseguir aturar la dreta xenòfoba, com a succeït recentment a 

Àustria i a Holanda. I és que, com diu Neus Truyol, el més madur és ser 

verd.
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L'Escoltisme ens convida a acollir

Biel Pérez i Pep Valero

El proppassat 18 de febrer es va celebrar a Palma una multitudinària, 

unes 6.000 persones, manifestació amb el lema “A Mallorca volem 

acollir” lligada a la Campanya “Casa nostra – casa vostra” en defensa 

dels refugiats.

Vàrem connectar amb una persona coneguda que encapçalava la 

marxa, en Sebastià Serra Morro, perquè fos ell i la seva esposa, na 

Carlota Roca Sala, qui ens expliquessin el que representava tota 

aquella moguda. La resposta va ser que ells podien ser-hi, però la 

vertadera promotora havia estat la seva filla Marta. Així vam quedar 

en trobar-nos en el local de l’Agrupament Escolta “Eladi Homs” 

-quarter general des d’on s’han mogut els fils-, un mes rodó exacte 

després d’aquell esdeveniment.

Entrem en un soterrani de la Parròquia de Sant Alonso Rodríguez de 

Palma. La decoració, típicament escolta, ens parla de natura, de 

llengua, de país. Tots tres es posen el foulard i es presenten. Deixant 

de bon començament les coses ben clares: no es tracta de 

protagonismes ni personalismes, sinó d’un moviment que vol ajudar 

amb molts d’altres a millorar el món.

Sebastià: Professionalment som metge de família i en aquest moment 

estic a Son Ferriol i Sant Jordi.  Tenc 60 anys. Junt amb la meva esposa, 

Carlota, som col·laboradors de l’Equip de Suport del Consiliari del 

Moviment Escolta. De l’Equip de Fe del Moviment i, també, d’aquest 

agrupament.

Marta: Jo som la Cap de l’Agrupament "Eladi Homs" i la Presidenta de 

la Gestora del Moviment Escolta –dupliquem càrrecs- Tinc 29 anys, 

estudiï Magisteri i som fisioterapeuta; estic fent reforç a Atenció 

Primària de Sa Pobla.

Carlota: Jo som infermera, tenc 60 anys i estic fent feina a Son 

Espases, en el Servei d’Atenció a l’Usuari. En Sebastià ja us ha dit 

quina tasca fim dins l’Escoltisme. Entenc que el motiu de l’entrevista 

és la manifestació. Per tant, entrevista a nosaltres, sí, però l’important 

és l’Escoltisme com a eix transformador de la societat. No m’agrada 

massa personalitzar-ho en nosaltres; per mi l’important és mostrar 

una entitat que pesa i que vol ajudar a transformar el món. 

Esperàveu que tingués la ressonància que va tenir?

Marta -amb un somriure complaent- : La veritat és que no! De sobte 

vàrem veure que s’anava fent gran. La darrera setmana, quan ho 

estàvem preparant, vàrem veure que molta gent ens estava fent 

costat  i ens començàrem a emocionar... “Ja ho veurem; ja veurem què 

passarà...”. Quan, a les sis, vàrem arribar a la Plaça Major, estàvem... 

“que no hi ha ningú... som mallorquins...”. Poc temps després, a l’hora 

d’iniciar la marxa, tots “això ens ha superat... ens ha superat! És 

increïble!”. Molt emocionats.

Com sorgeix la idea?

Marta: Ens havíem reunit per comentar si podíem organitzar una 

trobada d’escoltes. Estàvem debatent si sí o si no... i qualcú va dir: 

“Ostres, la nostra lluita d’enguany és la dels refugiats! Per què no fem 

qualque cosa pels refugiats?” I d’aquí va venir! Au, per endavant amb 

els escoltes! La veritat és que vàrem tenir molta col·laboració amb 

“Casa nostra, casa vostra”. Vàrem establir contacte amb l’organització 

de Catalunya; mem si ens ajudaven un poc per a saber què havíem de 

fer. Ells tot d’una ens varen dir que ens deixaven les seves imatges, 

els seus logos; que ens donaven tot el suport. I així va començar. Això 

va ser tres setmanes abans; varen ser tres setmanes molt intenses 

perquè vàrem dir “ho hem de fer coincidir amb la campanya d’allà, 

perquè així podrem aprofitar tota la publicitat; i ens afavorirà”. 

Permisos, etc., tres setmanes molt intenses.

Carlota: Va haver-hi molta col·laboració per part de les institucions. 

L’Ajuntament tot d’una ens va donar suport. Va haver-hi una resposta 

molt ràpida.

Vàrem tenir molta col·laboració amb “Casa nostra, casa vostra”

FAMÍLIA SERRA ROCA
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Vosaltres ja estàveu sensibilitzades respecte d’aquesta problemàtica?

Marta: Sí, sí, perquè, clar, tot això ve... L’any passat, en diverses 

reunions que fem del nostre Agrupament Escolta Eladi Homs s’havia 

parlat del tema dels refugiats. De com estàvem reaccionant enfront 

dels refugiats; havíem fet alguna reflexió sobre la impotència que 

sentíem: tenim totes les imatges i no fem res...! A mi se’m va 

presentar l’oportunitat d’anar a un camp de refugiats. Va ser dit i fet: 

me’n vaig la setmana que ve! A partir d’aquí, quan vaig tornar i vaig 

explicar el que havia vist (s’emociona), la realitat d’allà, ens vàrem 

proposar anar-hi un grup de Caps d’aquest agrupament a fer 

voluntariat. Jo hi vaig anar el mes d’abril, just abans que es 

desmantellés Idomeni (el camp de refugiats devora la frontera amb 

Macedònia), i el mes de setembre érem quinze les persones que 

partíem cap a Grècia un altre pic.

Entre les quals i éreu vosaltres dues?

Carlota: Sí, com a membres de l’agrupament. Per a muntar això es va 

decidir el mes d’agost. En quinze o vint dies es va organitzar un sopar 

solidari per a recaptar doblers. No per pagar-nos el viatge, sinó per 

poder invertir en la gent d’allà; en les necessitats que trobéssim. Es va 

muntar el sopar a la plaça d’Espanya i va haver-hi una gran 

participació. No et pots imaginar que la gent col·labori tant. “Al 

Mayurca” va animar la festa, l’Ajuntament ens va deixar la plataforma 

i les cadires... va haver-hi una resposta molt important de la gent.

Marta: Vàrem recollir uns set mil euros. Ens vàrem omplir d’emoció 

quan vàrem veure els resultats del sopar, mare meva!! Quan estàvem 

preparant els “perritos” i les hamburgueses... és que no atura!!

Volíem fer una convocatòria molt ampla, no sols amb el tema dels 

refugiats

Això ens parla de què davant l’aparença d’una Mallorca mig 

endormiscada, que no vol sentir parlar de problemes, hi ha una altra 

Mallorca sensible que respon als estímuls de solidaritat...

Carlota: En el “Xítxero” de l’any passat ja se’n va parlar d’aquest tema. 

“Xítxero” és una reunió que fem els escoltes. Els caps conviuen una 

setmana en els nostres locals i es van tractant diferents temes. Un 

dels temes era els dels refugiats, perquè hi ha gent amb molta 

sensibilitat política i social dins l’agrupament, i vàrem convidar una 

persona de Càritas perquè ens informés.

Sebastià: De Càritas va venir en Llorenç Riera. Era el moment en què 

es començava a parlar de la mobilització per a l’acollida. Com 

agrupament ens vàrem apuntar a col·laborar si venia gent; refugiats.

Quanta gent forma l’Agrupament Eladi Homs?

Marta: Som uns noranta al·lots, per tant, unes setanta o vuitanta 

famílies implicades. I els caps som vint-i-cinc. També heu de tenir en 

compte que estem dins el Moviment i, per tant, repercuteix en tots els 

altres agrupaments. Sobretot a la manifestació vàrem tenir una gran 

resposta per part d’ells. Es va plantejar com a Moviment Escolta, no 

sols com un agrupament particular. 

Carlota: Som unes mil tres-centes persones en catorze agrupaments. 

Si el sopar solidari va ser organitzat sols pel nostre agrupament, la 

manifestació ja estava impulsada per tot el Moviment Escolta. En la 

línia de “hem de deixar el món un poc millor de com l’hem trobat”; és 

la implicació dels escoltes en millorar l’entorn i millorar el que tenim 

devora.

Sembla que tot va sortir rodat; vàreu tenir alguna dificultat?

Carlota: Jo crec que són molt emprenedors i emprenedores. És un grup 

amb gent molt diversa, però tan cohesionat que cadascú aporta els 

seus valors. Pens que, si hi havia dificultats, sempre sortia qualcú que 

tenia resposta...

Vàreu veure alguna espira de xenofòbia, de rebuig?

Carlota: Durant la manifestació... Teníem por; va ser una de les coses 

que es varen comentar prèvies a la manifestació. Què passa si ens 

trobam qualcú que vagi en contra? Com reaccionarem? Sortadament, 

no va passar res. Almanco nosaltres no en vàrem tenir notícia.

Marta: Sí que és vera que promocionant-ho havies de defensar la idea. 

Algun comentari vàrem tenir a les xarxes socials: “els ficareu tots a ca 

vostra?”. Però això ens ha fet més forts, ens ha fet informar molt més 

a fi de poder donar resposta a certs plantejaments.
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He dit que vàreu tenir una resposta positiva per part de les 

institucions; i per part dels mitjans de comunicació?

Marta: Vàrem convocar una roda de premsa i no va venir ningú... 

Vàrem quedar totes soles... Bé, no li farem cas; no ho direm... Cine 

Ciutat ens deixava l’espai per a presentar el vídeo promocional que 

havíem fet... i no va venir ningú de la premsa. IB3 sí que ens va donar 

molt de suport. Quan els diguérem que fèiem el vídeo promocional, 

gràcies a una empresa que es diu “La naranja biónica”, i que ho fèiem 

de forma totalment altruista, a IB3 ens digueren que segons què no 

podien posar-ho perquè no es podien banyar políticament, però 

després ens ajudaren molt. Gravaren l’elaboració del vídeo, després el 

passaren. També vàrem anar a la ràdio. També hem anat cinc o sis 

vegades a Ona Mediterrània... L’Última Hora” ens va fer una entrevista 

el dia abans (ens telefonaren dient “diuen per aquí que dissabte serà 

gros...”) i el diumenge se’n feren ressò tots els mitjans.

Carlota: A la roda de premsa no hi va comparèixer ningú, però la 

darrera setmana tot eren entrevistes.

Marta: La darrera setmana era d’entrevistes de matí i horabaixa, de 

matí i horabaixa... I, clar, fem feina, estudiam...

Tu fas feina o estudies?

Marta: Les dues coses: estic estudiant Magisteri i estic fent feina a 

Atenció Primària de fissió-terapeuta.

Sebastià: També hi ha una altra cosa a dir: crec que un dels èxits va 

ser que no va estar gens polititzada des d'una òptica partidista. Va 

haver-hi molta presència de polítics, però a títol personal. Tampoc hi 

havia pancartes partidàries.

Marta: De fet, quan preparàvem i ens preguntàvem qui havíem de 

convocar (volíem convocar a tothom qui estigués relacionat amb el 

tema de la immigració), volíem fer una convocatòria molt ampla, no 

sols amb el tema dels refugiats. Volem ésser terra d’acollida per a 

tothom qui vulgui venir. Pensam que això ens ha donat més força. És 

vera que hi ha el tema dels refugiats que és molt important, que és 

molt greu el que està passant, però volem ser terra d’acollida; volem 

la lliure circulació de les persones. Per tant, hem de convidar a tothom, 

el reclam és per a tots. No podem pensar si és més d’esquerres o de 

dretes.

Sebastià: Tampoc no podem oblidar la seva experiència en el camp de 

refugiats. Això és el que les va encendre. Va ser una experiència molt 

forta.

Hi vàreu anar a través d’una institució o hi anàveu per lliure?

Marta: Jo hi anava amb una ONG molt petitona, cinc persones, Refugi 

care de Madrid. Jo vaig conèixer un infermer que hi anava, i em va dir 

“vine!”. I em vaig decidir; la setmana que ve!

Sebastià: Una setmana abans ens va dir: “me’n vaig!”...

Marta: De fet, va ser així. Un dilluns vaig conèixer aquest al·lot, perquè 

no el coneixia de res. Em va dir: “me’n vaig a Grècia”. Ostres!... com 

ho fas?... “Vine!” Quan te’n vas? “Dijous de la setmana que ve”... 

Dijous vaig comprar els bitllets i, després de comprar els bitllets, vaig 

dir als meus pares: me’n vaig a Grècia a fer voluntariat; ja està fet, ja 

ho he comprat...!

Carlota: S’ha de dir que es casava al cap de tres mesos...! A nosaltres 

ens feia molta enveja...

Marta: A mi em feia por el que em poguessin dir mon pare i mumare... 

Perquè me’n vaig amb una persona que no conec de res... deu dies a 

un camp de refugiats... No sabia què em trobaria. Els meus pares 

varen quedar sorpresos, però em varen dir: “Vés, i ja ens contaràs!”.

Què és el que més us va impactar? Què segueix viu dins vosaltres?

Marta: Idomeni... (s’emociona) La primera sensació que vaig tenir va 

ser baixar del cotxe i envair-me una olor molt forta de plàstic cremat 

amb el qual encalentien qualsevol cosa. I veure, i dir: “Com he tardat 

tant a venir!?”. Aquest va ser el primer pensament: “Com he tardat 

tant a venir!?”. (emoció) Idomeni són moltes històries...
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Com es pot començar a col·laborar desconeixent-ho tot?

Marta: L’organització aquesta havia arribat uns dies abans; era gent 

que ja havia fet voluntariat a altres llocs, a Lesbos, i havia seguit un 

grup de famílies amb qui tenien contacte i els havien dit que ara eren 

a Idomeni. I varen muntar el seu “xiringuito” en un espai on les 

associacions més grosses quedaven molt enfora. Idomeni era enorme.

I la vostra ajuda en què consistia?

Marta: Oferíem berenar, dinar i berenar del capvespre. Sobretot pels 

nins; n’hi havia moltíssims. També fèiem escola el matí. En Pep, 

l’infermer, i jo fèiem tasques de primeres cures i coses d’aquestes.

Sebastià: A Idomeni encara no estava organitzada l’assistència...

Marta: Bé, estava organitzada, però estava desbordat... Hi havia 

Metges Sense Fronteres que feia una feinada. Els Bomberos en Acción  

feien una tasca increïble.

Carlota: El que més crida l’atenció és veure persones que han perdut 

la qualitat de persones. Han perdut la identitat...

Tu també vares anar a Grècia?

Carlota: Jo vaig estar a Vasilika, 30 km a l'est de Tessalònica, Grècia. 

Quan na Marta va tornar i ens va contar tot això va ser quan vàrem 

dir: “ens hi apuntam com agrupament”. I n’hi vàrem anar quinze. Ja 

s’havia desmuntat Idomeni i vàrem anar a Vasilika amb “EKO Project ”, 

que és una organització catalana que ja havia estat a Idomeni. Allà 

vàrem anar fent activitats amb la gent. És aquesta sensació de dir: 

homes, dones, nins que no tenen identitat; no té cap valor la seva vida 

personal. No pot ser que convisquem amb persones tractant-nos 

d’aquesta manera. Aquesta és la sensació que vaig tenir: que no els 

tractaven ni tan sols com animals; no els donaven cap valor, estaven 

allà. Això a mi em va impactar molt. Més que l’activitat que puguis fer, 

que sí fas cosetes i col·labores en el que hi ha, és poder connectar 

amb ells, poder conversar amb ells. Veies com agraïen que anessis a 

conversar amb ells; la relació personal. Amb trossos d’anglès... 

gairebé més mitjançant els signes que amb l’idioma. Aquesta 

proximitat... com  necessitaven la calor humana  devora!

Sebastià: El que m’ha arribat a mi és el malament que Europa ho ha 

fet. Han burocratitzat tant la intervenció, que l’han deshumanitzada. 

Separen famílies. Contaven que a una al·lota que tenia un infant 

l’havien separada dels seus pares i germans; la consideraven una 

unitat familiar. Aquesta gent estan mesos en un camp de 

concentració, després els donen un altre destí i els treuen del seu 

entorn familiar. Han de començar de bell nou. És el paradigma de la 

resposta burocràtica d’Europa, sense cor. Que a una persona la deixin 

sola amb un infant i la llevin del seu entorn familiar... La consideren un 

número.

Una olor molt forta de plàstic cremat... 

I Europa deixa el Govern grec tot sol...

Carlota: També em va cridar l’atenció: Grècia és un país pobre. Les 

infraestructures, les carreteres... veus que és un país que té 

mancances. En trobar-se de sobte amb tanta gent, ha de ser difícil 

donar una resposta mínimament digna. Aquests campaments estan 

situats fora dels nuclis urbans, per tant, marginats. Quan nosaltres 

anàvem a comprar vèiem gent amb una actitud favorable als 

refugiats, però també gent en contra. Ho comprens, en un país que 

passa dificultats pots entendre que hi hagi gent que no accepti que 

ajudin els altres quan ells no tenen l’ajuda que necessiten.

Marta: Si això també ho veiem aquí... Allà estan molt malament; es 

veu que Grècia ha patit una crisi molt profunda i hi ha moltes 

necessitats. Perquè l’ajuda que donen als campaments és mínima. Els 

donen aigua calenta una hora al dia; a sis-centes persones. I, clar, per 

a poder-los donar un mínim, qualque cosa han de reestructurar dels 

pressuposts... Es creen moltes boles (malentesos)... la desconeixença 

genera rebuig i malestar. Però, també, molta gent mostra la seva 

sensibilitat humana. Allà, a Vasilika, amb el grup d’EKO, que era el que 

ho estava organitzant, estaven ocupant un terreny particular (d’en 

Papu), un terreny enorme amb un bon pati.

Carlota: Va deixar que allà s’hi construïssin dos llocs per fer escola als 

nins, per menjar. El pagaven, però acceptar que entri gent al pati de 

ca teva...

Sebastià: I, encara que sigui cobrant, els teus veïnats veuen que tu 

col·labores.

Carlota: En el lloc on anàvem a dinar, perquè en el campament teníem 

activitats el matí i l’horabaixa, intentàvem anar-hi plegats a la població 

que teníem devora, ens donaven coses, però ens demanaven que no 

diguéssim que ens ajudaven. Perquè els seus veïnats no hi estaven 

d’acord.
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Sebastià: En canvi, una de les coses que vàreu dir i que em va cridar 

l’atenció, l’empresa que els va llogar els cotxes els va dir: si veniu de 

voluntaris per ajudar els refugiats, vos feim un preu especial. 

Carlota: Hi havia les dues actituds. Ho notaves. Anaves a comprar i 

veies la reacció de la caixera: a vegades posava les coses dins la bossa 

de mala manera, i d’altres ho posaven amb un somriure i un altre 

tarannà. Jo ho entenc. En una situació on hi ha gent que passa 

malament es generen aquestes coses.

Marta: I està millorant. Ara, amb contactes amb refugiats que 

segueixen allà, ens diuen que els van reubicant a cases o a hotels que 

ara no estan actius. S’està movent, però segueix arribant gent igual. I 

si els altres països europeus bloquegem l’entrada, Grècia suporta un 

pes molt feixuc.

I de cara a Mallorca, què creieu que es pot fer? Què en queda de la 

moguda de fa un mes?

Carlota: Amb els Escoltes, per exemple, una de les coses que hem 

acordat és que no s’ha d’aturar aquí. L’esforç ha de continuar.

Tu ens recordaves la importància d’obrir, no sols les portes físiques, 

sinó, sobretot, les portes del cor, de l’acollida humana, amb afecte...

Carlota: Com Escoltes el que ens hem proposat és que els 

agrupaments acollim els al·lots que vénen amb les famílies que puguin 

arribar aquí. Perquè és una manera d’integrar-los dins la societat amb 

un entorn estructurat.

Sebastià: Oferir-los un element socialitzador i integrador. No volem 

grups de refugiats que tinguin activitats, sinó que s’integrin en els 

diferents agrupaments.

Marta: Això també és important. Quan diem “Mallorca vol acollir”, és 

que volem que passin a formar part de la nostra societat; no fer un 

“guetto”, que és el perill. Això implica que hem d’estar preparats. Això 

implica una part més política i una part més social. La política ha 

d’invertir en educadors, treballadors socials, sanitat, psicòlegs, 

escoles... Estem parlant de què arriben nins que, ara fa sis anys que va 

començar la guerra a Síria, tenen dotze anys i no han anat mai a 

escola. Integra’ls tu dins una aula! No saben llegir ni escriure ni en el 

seu idioma, per tant, necessiten un suport educatiu molt important. Els 

polítics han d’aportar recursos, però nosaltres hem de veure que 

aquesta realitat és la que és i també necessita el nostre suport.

Tots tres esteu implicats en aquestes tasques solidàries. Tu, Sebastià, 

vares treballar en el Centre de Salut de Pere Garau, i coneixes bé el 

tema de la multiculturalitat i la immigració, no és sols el problema dels 

refugiats. El tema dels refugiats pot ésser un problema més que 

s’afegeix a una convivència que sovint no resulta fàcil i entorn del qual 

un discurs populista i ximple pot fer molt de mal.

Sebastià: Sí, he estat amb xinesos i àrabs. Formalment, les barreres 

que es varen crear arran del decret d’exclusió de la sanitat de les 

persones immigrants crec que ja s’han superat; queda qualque cas, 

però crec que ja no constitueix un problema en aquest nivell. Sí que hi 

ha problemes en l'àmbit social; veus reaccions quan la gent ve a la 

consulta. L’aspecte de la comunicació moltes vegades resulta difícil i 

hauríem de tenir més recursos. Des del Moviment Escolta volem 

promoure agrupaments. Ja sabem que hi ha problemes, sobretot de 

caps, però ¿per què no afavorir que es creï un agrupament dins Son 

Gotleu o a la zona de Pere Garau?

Potser no convidam; semblam tancats, però la mentalitat 

escolta és just el contrari: és una eina de transformació social 

El Moviment Escolta, a Mallorca, ha estat una escola de líders. Molts 

dels polítics actuals han passat pel moviment, i segurament això té 

molt a veure amb la bona acollida que vàreu trobar en les 

Administracions Públiques amb motiu de la manifestació. Volíem dir 

que teniu molts d’“exalumnes”, però sabem que els escoltes mai són 

exalumnes; són escoltes sempre. Però vosaltres també sabeu que se 

l’ha titllat d’elitista...

Marta: A Sant Josep Obrer hi ha un agrupament.

Carlota: El Moviment Escolta no està tancat, al nostre agrupament hi 

ve gent que no és de la barriada, ve molta gent, i jo crec que no s’ha 

exclòs mai ningú. També és vera que falten caps. Ésser cap avui en dia 

és gent compromesa que hi dedica el poc temps que li queda. La 

majoria són estudiants o treballadors, o combinen les dues coses 

endemés de l’Escoltisme. Però, jo no sé de cap agrupament que hagi 

tancat portes, al contrari. A vegades has d’establir un “cupo” de nins 

perquè va en relació amb el nombre de caps que tens. Quan tanques i 

dius que no n’hi caben més, és perquè no disposes de més caps. 
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Marta: Jo crec que just el fet d’anar uniformats, vists des de 
defora, podem semblar un grup tancat; de difícil accés. Al 
final... mireu on estem... a un soterrani. Quan sortim a una 
plaça i realitzem una activitat, som nosaltres. Potser no 
convidem; semblem tancats, però la mentalitat escolta és just 
el contrari: és una eina de transformació social. Però, per a fer 
un canvi social hem d’actuar a petita escala; has de fer un 
canvi gros, però dins un petit grup. Tant de bo tinguéssim un 
agrupament a cada poble, però no hi ha caps.

Sebastià: L’edat ideal pels caps està entre els 18 i els 25 o 30 
anys i trobar gent d’aquesta edat que pugui i vulgui 
comprometre’s cada dissabte, no és fàcil. També han de tenir 
les idees clares; no es tracta sols de passar l’horabaixa i 
entretenir els al·lots dues hores. És molt més, es tracta de 
transmetre valors, es tracta d’educar. Però hem d’ésser 
ambiciosos, i jo crec que l’aportació que podem fer després de 
la manifestació és seguir donant la campanada d’alerta. No 
només pel drama sirià, tenim els immigrants...

Marta: Clar, nosaltres muntem la manifestació i xerram, però 
per a transformar la societat hi hem d’estar dedins, no podem 
ser un nucli a part. Estam en aquesta barriada, i aquí hi viuen 
molts de sud-americans i en el nostre agrupament no n’hi ha 
gaire. I et demanes què hem de fer... ens hem d’apropar més al 
nostre barri... Et planteges moltes coses. Som realment uns 
immersos en la barriada? Idò no, molta gent ve de fora...

Carlota: Però, no és que tinguem la porta tancada. A vegades 
hem fet una crida, però la integració no sols depèn del qui vol 
acollir, sinó que l’altre se senti convidat i vulgui.

Marta: Jo crec que ens ha anat bé tota la moguda de la 
manifestació perquè ens hem visualitzat i també ens ha 
estimulat a posar-nos a disposició de les diferents comunitats. 
De dir: “Eh, som aquí! Si qualcú està interessat... som aquí”. 
Vàrem conversar amb el Consell de Mallorca i els ho vàrem dir: 
“Compteu amb nosaltres! Si ens necessiteu com agents socials 
d’integració, digueu-nos-ho!”.

Vosaltres comentàveu la situació dels nins de dotze anys que 
no han anar mai a una escola normalitzada, que són 
analfabets... Potser aquí les situacions dels nins africans o 
llatins no sigui tan dramàtica, però sí que viuen en el si de les 
mateixes famílies uns canvis que necessitaran anys per ser 
assumits amb normalitat. Potser el Moviment Escolta, molt 
organitzat, molt educatiu, uniformat, els quedi molt distant i 
necessitin una etapa prèvia per a enganxar-se amb el món 
escolta.

Carlota: A mi em sembla que el que fa falta és fer-ne difusió a 
les barriades. No n’hi ha prou en anunciar-ho a la parròquia.

Sebastià: El que sí comentem entre els distints agrupaments, és 
la situació de què arriben molts de pares que no tenen ni idea 
del que és l’Escoltisme. Nosaltres, al començament de curs, 
reunim els pares i els explicam el que volem aconseguir. No es 
tracta de què ens els duguin dues hores perquè els 
entretinguem. I, també, explicar-ho als nins.

Carlota: També és vera que això ho fem amb els pares dels nins 
que ja han entrat. Potser la gent que no és d’aquí ja no vénen a 
apuntar els nins. Per això jo crec que s’ha de fer una difusió 
més ampla.

Potser amb l’Escoltisme passi com altres aspectes del col·lectiu 
immigrant: dins el seu imaginari hi ha coses de Palma, La Seu, 
L’Almudaina, Bellver, el Consell, el Gran Hotel, etc. que són dels 
mallorquins d’arrel, però no d’ells encara que tinguin el DNI 
espanyol.

Sebastià: Potser sí; per això fa falta molta més difusió.

Vosaltres formeu part de l’Escoltisme religiós? Però, també, hi 
ha un Escoltisme laic?

Marta: L’Escoltisme laic va sorgir com una excisió de 
l’Escoltisme catòlic, però cada vegada estem més relacionats. 
Clar, l’Escoltisme en si, no té per què estar lligat a una religió. 
Sí que es parla d’espiritualitat, però no específicament de 
religió catòlica. L’Escoltisme està estès arreu del món i hi ha 
escoltes cristians, escoltes musulmans, escoltes jueus... de 
totes les religions. Aquí ha estat lligat a l’Església Catòlica per 
causes històriques. També, com entitat juvenil, si no eres de 
l’Església, no eres reconegut. Per altra part, les persones que 
l’integraven, pràcticament totes, eren persones creients. En un 
moment donat dos agrupaments varen fer una altra associació, 
però la veritat és que els darrers anys, en què jo he estat més 
activa (he estat cap i he conegut millor les altres entitats), hi ha 
hagut molt bona relació. La feina, al final, és la mateixa perquè 
l’essència del Moviment és la mateixa. Hi ha alguns moments 
en què pots parlar de Jesús o pots parlar d’espiritualitat sense 
donar-li un nom concret.
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Sebastià: En aquest moment hi ha catorze agrupaments que estan 

dins el “Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca”, que està dins l’àmbit 

de l’Església Catòlica. Després hi ha un agrupament a Palmanyola que 

és laic. N’hi ha un altre, que es diu “Myotragus”, que no sé què són, 

estan per S’Arenal. Els de Palmanyola, “Nuredduna”, participen en el 

Camp Sant Jordi, a les trobades... Sols en el moment de fer la 

celebració religiosa hi ha un distanciament.

Carlota: L’important és treballar la dimensió espiritual de la persona, 

després cadascú trobarà el camí religiós amb el qual se sent 

identificat. És una manera d’obrir l’Escoltisme a la participació de 

persones d’altres religions. Per a mi el missatge de Jesús és no tancar 

portes, ésser oberts a cadascú que vulgui participar.

Sebastià: Tornant al tema de la visibilitat cal destacar el Sant Jordi 

d’enguany. El Camp Sant Jordi sempre era una trobada de tots els 

escoltes (a Sa Torrentera, a Son Serra, a La Porciúncula), però d’alguna 

manera tancat. Enguany serà una gimcana per dins Palma tot un matí 

amb al·lots i al·lotes amb les distintives escoltes. Perquè, al manco, la 

gent es pregunti: “i això, què és?”. 

Marta: Serà un matí,  el dissabte de Sant Jordi -també dissabte de 

l’Àngel, i per Palma hi haurà molta gent.

Carlota: La repercussió que ha tingut la manifestació ens ha fet creure 

que tenim capacitat d’intentar canviar coses. Ens ha fet prendre més 

consciència que som una part de la societat i que, si volem, podem 

moure coses.

Sebastià: I un altre aspecte. Això no podem fer-ho tot sols, s’ha de fer 

col·laborant amb totes les altres institucions que intenten fer una 

societat millor. No podem ser “franctiradors”. Hi ha moltes institucions 

que hi estan molt implicades i hem de treballar en xarxa.

Carlota: És important fer-ho sense protagonismes,  entre tots.

La manifestació ens va recordar que val la pena. Ala, idò! A seguir s’ha 

dit! 

Moltes gràcies Sebastià, Carlota i Marta.

Família Serra Roca



La xarxa «Enterprise Europe 
Network», un aposta per a la 

innovació tecnològica i el 
coneixement a les Illes Balears
Immaculada Salamanca 

Coordinadora de la Xarxa EEN a les Illes Balears

Que a les nostres Illes manca inversió en recerca, desenvolupament 

tecnològic i innovació (RDi) és prou sabut i conegut, i que una de les 

principals raons d'aquest fet és la menor aportació empresarial 

respecte a la mitja europea també. 

És cert, que l'estructura econòmica de les Illes, basada en serveis, 

amb poc pes industrial, a excepció de Menorca i un percentatge de 

pimes superior a la resta d'Europa no és un entorn favorable per a la 

innovació tecnològica o en coneixement. 

Des de les institucions i les agrupacions empresarials, es treballa i 

participa des de fa anys en iniciatives que ajudin a capgirar aquesta 

situació i preparin a les empreses de Balears per aconseguir 

avantatges competitius, via processos d'innovació, que els ajudin a 

millorar el seu rendiment al mercat global a què s'enfronten. 

Una d'aquestes iniciatives, dirigida a empreses amb vocació 

internacional, és la «Enterprise Europe Network», present a més de 50 

països arreu del món; on participen prop de 600 organitzacions, entre 

les quals s’hi troben organismes de desenvolupament regional, 

universitats i centres tecnològics; i on treballen més de 4.000 

professionals altament qualificats en els diferents serveis de la xarxa. 

La xarxa és el projecte més important de suport a les empreses 

establert a Europa per la Comissió Europea.

Els serveis, gratuïts, que s'ofereixen, a les petites i mitjanes empreses 

són molt diversos i s'adapten a les seves necessitats. Hi ha tres grans 

àmbits de suport: 

Assessorament 

Informar sobre normativa, legislació i polítiques europees; 

Suport a la cerca de finançament, tant regional, com estatal i europeu, 

per ampliar les seves operacions, desenvolupar nous productes o/i 

invertir en noves instal·lacions; 

Serveis d’internacionalització per la preparació als mercats 

internacionals, i 

Informació sobre drets de propietat intel·lectual a l’empresa, 

contractació pública europea, estandardització a l’empresa, etc.

Oportunitats de cooperació

Identificar i difondre ofertes i demandes de tecnologia entre 

empreses, universitats, centres tecnològics i altres organitzacions 

dedicades a RDi i organització de trobades empresarials, en l'àmbit de 

la transferència tecnològica. 

Identificar i difondre oportunitats comercials entre les empreses i 

trobades comercials. 

Suport a la innovació 

Assessorament en la presentació a projectes europeus de RDi 

(subvencions) – convocatòries existents, cerca de socis i suport en la 

preparació dels projectes. 

Gestió de la innovació: diagnòstic, una definició d’actuacions i suport 

a la seva implementació

Són oportunitats que més de tres-centes empreses han aprofitat al 

llarg de l'any 2016 a les Illes Balears, aconseguint quaranta d'elles 

acords tecnològics o cooperacions internacionals. 

La Xarxa a Balears està coordinada per la Fundació Bit, depenent de la 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, i també hi 

participen la Cambra de Comerç de Mallorca i la Fundació Universitat 

Empresa de la Universitat de les Illes Balears.  

L'objectiu marcat a mig termini (2020), és capgirar la tendència 

augmentant la inversió en RDi per part empresarial i que tingui un 

efecte perceptible en l'indicador global de percentatge del PIB dedicat 

a R+D de les Illes. Això, no només s'aconseguirà amb aquesta 

iniciativa sinó conjuntament amb la resta d'actuacions que formen 

part del marc de l'estratègia regional de RDi, però ho haurem 

d'explicar en un altre article. 

contacte: eenbalears@fundaciobit.org 
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TRABENSOL, Autogestió 
Cooperativa de la vida en la 

vellesa
Josep Valero

Fundació Ateneu Pere Mascaró

El passat 16 de març, Antoni Pons presentà al Club Diario de Mallorca 

el projecte cooperatiu TRABENSOL  Trabajadores en solidaridad. 

Convidades per les nostres Fundacions, Maria Paloma Rodríguez i 

Maria Antonia García, del Consell Rector de la Cooperativa ens 

explicaren amb detall, amabilitat i proximitat, el sentit d'un projecte 

apassionant i les dificultats que tingueren i han d'encarar. Una xerrada 

basada en l'èxit inicial de la proposta i en la seva continuada 

consolidació.

La idea que tenen era viure la vellesa com una nova etapa de la vida i 

no com el final d'aquesta. Viure aquesta etapa d'una manera 

compartida amb persones de la mateixa edat. Evitar caure en la 

necessitat d'entrar en una residència o de dependre de la cura de les 

famílies. Organitzar-se la vida de manera cooperativa, compartir la 

solidaritat mútua, mantenir la privacitat de l'habitatge al mateix 

temps que es racionalitzen serveis domèstics que poden ser comuns, 

establir espais d'oci col·lectius, sales de jocs pels néts, sales de 

rehabilitació o petit centre de dia per a persones que ho comencin a 

necessitar...i tot un seguit de nous serveis i activitats que van 

promovent les diferents comissions de feines que crea la cooperativa, 

en funció de les noves necessitats que sorgeixen o de les propostes 

dels mateixos cooperativistes.

La idea sorgeix inicialment l'any 2002 d'un grup de gent activista en 

moviments socials i polítics, de les barriades madrilenyes de Vallecas i 

de Moratalaz. Feren moltes reunions prèvies per debatre la idea, 

estades compartides per analitzar els problemes de la convivència, 

estudis financers... Fins que el 2006 al poble de Torremocha del 

Jarama de la comunitat de Madrid, compren el solar de 16.000 m² per 

desenvolupar el projecte. Al maig del 2011 posaren la primera pedra i 

el 2013 es donaren les primeres claus dels primers apartaments.

El disseny fou realitzat per un grup d'arquitectes que a més de bons 

professionals - la majoria d'ells eren professors de la facultat 

d'arquitectura, simpatitzaven amb el projecte i demanaren 

contínuament la participació activa dels interessats. Criteris ecològics 

establint la recollida d'aigües, calefacció amb geotèrmia, orientació 

dels habitatges per obtenir el màxim d'estalvi energètic, disseny dels 

jardins a diferents escales... Amb la idea de crear 54 apartaments per 

a dues persones. Una habitació, una sala d'estar prou ampla per tenir 

a dormir convidats, bany adaptat, un espai de cuina americana i petit 

menjador, terrassa i traster. Tota la informació del projecte ho podeu 

consultar a http://trabensol.org

Els serveis comuns són de menjador, bugaderia, jardineria, 

consergeria, sales d'oci, sala soci-sanitària, biblioteca, gimnàs, aules 

per tallers, hivernacle, bany geriàtric...i totes les necessitats noves a 

cobrir que s'aproven en l'assemblea de la cooperativa. En els serveis 

es compten les contractacions estables i temporals que cal fer pel 

manteniment dels serveis comuns. La propietat dels apartaments i del 

conjunt del complex són de la cooperativa. En cas de mort, si els fills o 

hereus no poden residir en el complex, reben l'import de la inversió 

realitzada pel difunt. En aquests moments la valoració del capital 

social de la cooperativa és de 142.000x54= 7.668.000€ . El preu 

d'entrada per a un nou cooperativista actualment és de 

142.000+3.000 (valoració del mobiliari)= 145.000€. 

Aquests doblers es donen com a prima de retorn als hereus de qui 

morin i no hi puguin habitar o als cooperativistes que ho vulguin 

deixar. Per entrar a la cooperativa hi ha ja una llarga llista d'espera. 

Des del 2015 ja són els 54 cooperativistes al complet. Es pot demanar 

l'entrada a partir de l'edat de 50 anys fins als 70. La cooperativa té 

terminantment prohibit especular amb el preu dels habitatges.   

La programació d'activitats és una part essencial del funcionament de 

la cooperativa. També hi ha una comissió de convivència per a 

mitjançar en la resolució dels conflictes que puguin sorgir. Una part 

fonamental del projecte és la integració amb la comunitat local 

d'acollida. Deixar les seves instal·lacions per fer activitats 

organitzades pel poble i participar activament en les que es fan al 

mateix poble. 

També ens comentaren les despeses ordinàries que comporta la vida 

quotidiana en la cooperativa. Per a un cooperativista el menjar del 

migdia, l'aigua, llum, telèfon, ADSL, bugaderia, neteja de la llar, 

jardineria, consergeria, surt entorn de 800 € mensuals. Els 

cooperativistes acordaren incrementar la quota amb 200 € com a fons 

d'amortització i despeses imprevistes de manteniment. Així ara 

paguen 1060 € mensuals i si viuen dues persones al mateix 

apartament, el cost estimat per apartament és de 1260 €. 

           5.2
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Com anècdota explicaren el debat que sempre sorgeix sobre si aquest 

segon preu era encertat o no, ja que és prou complicat destriar les 

despeses individuals addicionals de ser dues o una les persones que 

viuen en un apartament i els avantatges de poder tenir dues pensions 

o sols una pensió com a font d'ingressos. També ens digueren que 

tenen uns fons de solidaritat interna per ajudar en casos puntuals i de 

situacions difícils, així com per participar en algun tipus d'ajut solidari 

extern a la cooperativa.

Finalment s'obri un debat prou ric i interessant. Es recolliren 

signatures per saber si hi hauria gent interessada per parlar del tema i 

veure si es podria intentar una experiència semblant a Mallorca. Més 

de quaranta persones s'apuntaren. Ja s'ha convocada una primera 

reunió. Sembla que l'entusiasme de Maria i Maria Antonia, es contagià 

entre el públic assistent.

           
5.3
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T1
trinxera municipal

Miquel Àngel Contreras

Grup municipal MÉS per Palma

Amb el mateix títol d’aquest article, el dissabte 1 d'abril MÉS per Palma 

haurà organitzat una jornada de treball i de debat per parlar sobre el 

model de participació de la ciutat amb Itziar González (coneguda 

arquitecta compromesa amb els processos participatius relacionats 

amb la construcció de les ciutats al servei de les persones). Una 

jornada que servirà tant per parlar de la imminent revisió del 

Reglament Municipal de Participació Ciutadana com per debatre sobre 

quin ha de ser el paper dels òrgans que l'Ajuntament posa a l'abast 

dels ciutadans.

Un altre punt tractat en aquesta cita és la revisió del reglament dels 

pressupostos participatius. Si bé les diferents ciutats que ja en tenen 

d'implantats han optat per diversos models possibles, ara hem de 

construir el nostre a base de totes aquelles millores que es puguin 

incorporar un any rere l'altre. De moment, enguany celebren la seva 

segona edició amb la incorporació d'un pressupost propi per a cada 

districte, que es destinarà a aquelles propostes de barri (o de districte) 

que els seus residents escullin, tal com nosaltres ja contemplàrem als 

nostres programes de barri.

L'organització d'aquesta trobada, que haurà comptat amb l'assistència 

de les entitats i de totes aquelles persones que s'hi hagin volgut 

acostar a dir la seva a títol individual, esdevé un exemple de com 

conformar el nostre model de participació des de la mateixa 

participació activa (valgui la redundància).

Des de MÉS per Palma entenem que la participació directa ha d'anar 

molt més enllà del fet d'opinar sobre les coses millorables de la ciutat 

o de la implicació de la societat en l'organització de les festes 

populars. Si bé són aspectes també indispensables, cal dur-la a 

l'extrem més radical i garantir la seva transversalitat en qualsevol 

aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política per la bona 

salut de la nostra democràcia. D'aquesta manera, entre tots hem de 

promoure la construcció d'una societat activa i d'uns governs més 

exigents i de més qualitat.

En aquest aspecte, basta centrar-nos en exemples concrets per veure 

com la nostra ciutat està fent un gir de 180 graus. Des del Districte 

Platja de Palma i Pla de Sant Jordi recentment hem posat en marxa un 

procés ciutadà per decidir com ha de ser la plaça dels Nins de 

s'Arenal, en la qual s'invertiran 200.000 euros provinents de la Llei de 

Capitalitat. Aquest procés ha comptat amb la  col·laboració de Model 

de Ciutat, Benestar Social i Igualtat, Joventut i Drets Cívics, a través de 

la implicació d'un arquitecte municipal i dels tècnics de les diferents 

àrees per assegurar que en tot moment es garanteixi tant la 

perspectiva de gènere, com la representació de les diferents franges 

d'edat i de les diferents cultures que conformen el barri. 

L'objectiu és el de reconvertir una plaça que es troba en estat de 

degradació, en un espai de convivència intergeneracional. Un espai 

que estarà pensat per les persones que viuen al barri, tot treballant 

l'apropiació d'aquest. El resultat fins ara ha estat més que satisfactori: 

per primera vegada s'ha donat veu a les persones que viuen a 

s'Arenal, respectant la seva diversitat. Gent que fa anys que sent 

anunciar projectes de remodelació urbanística de la zona pensant més 

en els que la visiten que en els que hi viuen, ara poden començar a 

sentir-se-la més seva. I aquesta és una mostra de com han canviat les 

coses. Ara la següent fase del procés continua amb diferents sessions 

de revisió i seguiment del projecte arquitectònic, que estarà enllestit 

abans de l'estiu.

Cal afegir que pel que fa a la perspectiva urbanística també entenem 

el concepte de participació molt més enllà de la reforma d'un espai 

urbà concret. Per primera vegada, des de l'àrea de Model de Ciutat 

s'ha obert un debat constant sobre com ha de ser Palma. Tots aquests 

esforços quedaran plasmats en la revisió del Pla General que es 

preveu que sigui inicialment aprovada cap a finals del 2018, després 

de passar per un període de recollida d'aportacions ciutadanes, 

complementat amb taules de treball sectorials al voltant de diferents 

eixos (social, ambiental, econòmic, de mobilitat i paisatgístic).

I pel que fa a la participació en l'àmbit sectorial, s'han posat en marxa 

nous òrgans impulsats des de les diferents àrees, com ara la creació 

del Consell Municipal de Serveis Socials o el nou enfocament del 

Consell Municipal de Cultura, amb l'obertura d'aquest a experts 

independents de reconeguda vàlua dins l'àmbit cultural, per tal de 

constituir un nou consell més participatiu i més representatiu de la 

realitat del sector, i convertir-lo en un òrgan consultiu permanent.

Indignar-se no basta!    Participa



T2
trinxera municipal

També s'han definit de manera participada el Pla Estratègic de 

Benestar Social o la nova Ordenança de Residus de Palma. Des de la 

regidoria d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal han volgut anar 

més enllà amb la posada en marxa d'un banc de terres per cedir 

espais públics a col∙lectius interessats per a l'autogestió, o la posada 

en marxa del programa Ecobarris per fomentar la implicació de les 

entitats en la conscienciació ambiental.

A tot això li hem d'afegir que des d'EMAYA aquest mes d'abril 

s'implantarà un nou sistema de recollida de residus al Centre Històric 

de Palma, decidit al llarg d'un procés participatiu que ha donat com a 

resultat el consens de totes les parts implicades: associacions de 

veïnats, comerciants, entitats ecologistes o de protecció del patrimoni, 

així com de totes les forces polítiques. Un sistema que serà respectuós 

amb el descans dels veïnats gràcies a uns vehicles elèctrics 

silenciosos, respectuós amb el patrimoni cultural de la ciutat, ja que 

només es trobaran al carrer a unes hores determinades (generant un 

impacte mínim) i respectuós amb el medi ambient, fomentant així el 

reciclatge amb algunes fraccions fins ara no contemplades a Ciutat 

(com l'orgànica o els bolquers). Un gran salt qualitatiu en relació a la 

gestió amb l'anterior sistema de la recollida pneumàtica implantat pel 

Partit Popular.

Tots aquests esforços van acompanyats d'una gran sensibilitat de 

l'equip de govern per recollir les necessitats de Palma des de tots els 

diferents punts de vista possibles, sigui amb els diversos òrgans 

consultius o amb reunions i visites a barris a peu de carrer. Però 

sobretot, i el més important, des de l'experiència palpable del dia a 

dia dels seus veïnats i de les seves entitats. En definitiva, fomentem la 

corresponsabilitat amb els que viuen la ciutat, amb els que la pensen, 

amb els que la gaudeixen.   

Indignar-se no basta!    Participa
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Els Ajuntaments, els parents 
pobres de la democràcia

Miquel Rosselló

 Exregidor de l’Ajuntament de Marratxí

i ex-Conseller de Cooperació Local del 

Consell de Mallorca

Els Ajuntaments sempre han estat els parents pobres de les 

institucions democràtiques des de la recuperació de la democràcia. El 

finançament sempre ha sigut la gran assignatura pendent i ho 

continua essent. 

Malgrat els distints governs que durant anys varen comandar a Madrid 

no fessin res per millorar aquesta situació, els Ajuntaments empesos 

per la lluita ciutadana anaven incrementant serveis i acumulant 

competències que no els hi eren pròpies per satisfer les necessitats 

dels seus ciutadans. Òbviament sense que això els hi suposés un 

increment del seu finançament per part  de l’Estat.

Tot això no feia més que anar en detriment de la situació d’unes 

institucions que per cert són les més properes a la ciutadania. Els 

Ajuntaments es trobaven assumint unes competències que no l’hi 

eren pròpies, és a dir substituint les deficiències de l’Estat i sense el 

finançament necessari per dur-les a bon port. Distints estudis de les 

distintes federacions de municipis arribaren a fitxar que aquestes 

competències que no eren propis dels municipis se’n portaven entorn 

de 30% dels seus pressuposts. És a dir durant anys i panys els 

Ajuntaments han destinat aproximadament un 30% dels seus doblers 

a finançar serveis i projectes que corresponien a altres institucions.

La passada legislatura la situació era insostenible. Des de totes les 

posicions polítiques al món municipalista es reclama regular 

adequadament les competències que els corresponen als 

Ajuntaments  i resoldre l’etern problema del mal finançament.

Arribats a aquest punt voldria aprofitar per donar la meva opinió. 

L'oblidat i a pesar de tot europeu principi de subsidiarietat, que no és 

una altra cosa que tot allò que es pugui governar des d’abaix millor 

que fer-ho de manera centralitzada. Doncs bé em sembla demencial 

que les decisions de com s’han d’organitzar i funcionar els 

Ajuntaments les prengui el Parlament i el Govern de l’Estat. Les 

diferències entre municipis de Galícia, Castella i Andalusia per posar 

solament aquest exemple són paleses. Som un convençut que 

l’ordenament municipal hauria de recaure en les autonomies.   

Però tornem a on ens hem quedat, la necessitat de regular 

competències i finançament municipal. El que passa és que ve la crisi 

i com en altres aspectes la dreta conservadora aprofita l’avinentesa 

per fer la cosa contrària que calia fer. L’encarregat és el Ministre 

Montoro que inicia una croada contra les institucions municipals. 

Primer amb una desvergonyida campanya que pretén comptabilitzar 

als municipis del deute públic espanyol.

A pesar que la realitat s’encarrega de demostrar el contrari. El deute 

municipal és molt més baix que l’estatal, sobretot si se li resta el 

deute de l’Ajuntament de Madrid que és astronòmic.

Però Montoro, expert en tot tipus de retallades no atura i comença a 

elaborar nous projectes de lleis de règim local, fins a sis n’arriba a fer, 

que havien de fusionar municipis, retallar nombre de regidors, extirpar 

tot tipus de competències. Però es troba amb l’oposició de la majoria 

de Batlles del PP. Al final s’aprova una nova legislació que no solament 

no dóna per bones les competències que les mateixes necessitats 

ciutadanes havien demostrat que eren necessàries, sinó que en retalla 

algunes de les que estaven reconegudes a la legislació vigent fins 

aleshores.

Per descomptat, de millorar el finançament no se’n torna ni parlar, 

més aviat tot el contrari. El retallador Montoro dóna ordres en què es 

poden gastar els doblers els ajuntaments i en què no. Imposa radicals 

restriccions tant en la contractació de personal com en despeses per 

serveis socials, esports, educació i pràcticament tot allò que fa 

referència a les necessitats bàsiques de les persones. Es veu que 

enyora els ajuntaments del franquisme que es dedicaven al 

clavegueram, asfaltar carrers, enllumenat públic i poca cosa més.

El balanç d’aquesta política Montoro és esperpèntic. Els Ajuntaments 

continuen sense tenir les competències que la ciutadania reclama, 

tenen una falta alarmant de personal, especialment tècnic i qualificat i 

tenen una bossa de superàvit impressionant.

Es calcula que els Ajuntaments de Mallorca tenen més de 400 milions 

d’euros que no poden gastar, mentre les necessitats de personal, de 

polítiques socials, esportives o culturals són enormes. 

En definitiva el clam contra les polítiques municipals de Montoro sona 

per tots els territoris de l’Estat espanyol. I jo afegiria una altra petició 

al Govern de Rajoy, que deixi de ficar les mans als municipis i ens 

transfereixi la totalitat de competències municipals a les nostres Illes.

 

    Foto:Arabalears.cat
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Joan Pau Jordà

Massa vegades s'ha xerrat –jo mateix ho 
faig sovint- de la necessitat de crear 
"Estructures d'Estat" per a Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera... però, 
què pot significar això, a unes Illes de 
l'Europa Occidental, a ple segle XXI?

A parer meu, un Estat es fa, primer, fent 
una gestió d'excel·lència: honesta, 
eficient, transparent i participativa. Hem 
de demostrar que som els millors allà 
on s'assoleixen responsabilitats de govern. En segon lloc, un Estat 
també es fa desenvolupant al màxim les competències reconegudes 
dins la nostra minsa autonomia (política fiscal i impositiva pròpia, 
policia, per exemple). En tercer lloc, un Estat es construeix mitjançant 
una sèrie de Lleis Fonamentals fruit de grans consensos parlamentaris 
i socials. La Llei de Normalització Lingüística de l'any 1986 seria un 
bon exemple. Necessitem fitar clarament el marc democràtic, 
econòmic, turístic, de benestar, territorial, simbòlic, educatiu, cultural 
i d'integració d'aquest país mitjançant uns grans acords que vagin 
més enllà de pactes electorals concrets i perdurin molt més que una 
legislatura. 

En quart lloc un Estat es desenvolupa tenint "estructures d'Estat": són 
exemples una xarxa de projecció exterior, un teixit de complicitats 
educatives, econòmiques i socials amb Catalunya i el País Valencià, 
uns ports i aeroports gestionats pel Govern, una agència tributària, un 
Dret Civil actualitzat... però també ho són l'existència d'un sistema 
energètic i bancari propi ("Sa Nostra":RIP), així com una xarxa 
empresarial autòctona potent. Estructures d'estat són també uns 
serveis socials de primer ordre, especialment aquells vinculats a la 
integració (social, lingüística, econòmica) i la promoció de la 
interculturalitat, una Universitat capdavantera en recerca i un sistema 
públic que compensi les desigualtats estructurals. Un Estat són també 
unes associacions vives i una Administració que promocioni aquest 
teixit.

En cinquè lloc ve el més difícil a parer meu: un Estat es fa fent 
polítiques valentes que resolguin els problemes de la gent, siguin o no 
competència autonòmica. Hem d'anar més enllà. Tot això potser 
semblarà molt èpic i poc realista, però és possible, i a vegades es fa. 
Posaré uns exemples molt propers: Quan Toni Noguera afirma que 
l'Ajuntament de Palma impulsarà una xarxa de municipis contra la Llei 
Montoro, quan David Abril proposa que l'Aeroport de Palma passi a ser 
gestionat pels illencs, o quan en Miquel Ensenyat planteja cooperar 
amb el drama dels refugiats siris a Grècia –amb totes les mancances 
que puguem trobar a aquestes iniciatives- s’està intentant "anar més 
enllà".

Per últim un Estat també suposa tenir una èpica pròpia: cal servar 
dins la memòria col·lectiva grans fites cíviques, com la protecció de 
Sa Dragonera i es Trenc, o més recentment, la lluita contra el TIL. 
També ens hem de sentir "orgullosos" i "reconèixer" als grans 
prohoms d'aquest país: artistes, científics, esportistes, activistes 
socials, escriptors... D'igual forma –malgrat que pugui sonar molt 
estrany- cal donar-li certa importància a la "litúrgia democràtica": ens 
hem de creure que Miquel Ensenyat és el President de Mallorca, que 
Biel Barceló és el Vicepresident del Govern i que Toni Noguera serà el 
batle de la quarta ciutat més poblada dels Països Catalans.   

Un estat també suposa crear una consciència col·lectiva: hem de 
fomentar que la gent conegui la història, cultura, tradicions i llengua 
de l'illa, estant també oberts a les noves expressions populars que es 
generen, repensen i muten. Hem d'emparar-les, fomentant la 
interculturalitat dins una terra diversa com la nostra. D'igual forma, 
hem de crear un "relat" que arribi a la majoria de la població i no 
només a alguns sectors de les classes mitjanes catalanoparlants. 
També s'ha de cercar conscienciar políticament als sectors més 
propers: s'ha d'augmentar la tasca formativa i ideològica allà on s'ha 
assolit hegemonies electorals, com alguns pobles de l'illa. Hem d'anar 
"desconnectant" de Madrid, ens hem d'autocentrar. 

Finalment, un Estat es fa assumint que l'autonomia espanyola és una 
via esgotada. Això suposa tenir clar quina Mallorca volem per a les 
generacions vinents.

Fem un Estat!
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Una bandera pel 
mallorquinisme progressista

Jaume Ribas Vilanova 

"Quien tenga Patria que la honre y quien no, que la 
conquiste" 
José Martí, líder independentista cubà

El mallorquinisme progressista necessita assolir majors 
quotes de penetració social, més solidesa ideològica i una 
alta irreversibilitat en algunes de les mesures del seu 
programa. Per això, és imprescindible treballar en la 
construcció d’un poble, d’un sentir i d’una identitat política 
que cohesioni la gent de Mallorca entorn d’unes idees i uns 
marcs, que haurien d’estar tan influïts com fos possible per 
l’ideari mallorquinista. 

Aquesta tasca té un component racional -de demostrar que es treballa 
bé i en favor de tothom des de les institucions- i un altre d’irracional. 
En la política de les emocions, les banderes solen ser arreu del món un 
element simbòlic crucial. El mallorquinisme progressista necessita 
trobar una bandera entorn de la qual construir el poble de Mallorca. 
Cal una reflexió estratègica sobre quina ha de ser la seva bandera i 
emprendre l’exercici pràctic d’exhibir-la, usar-la i apropiar-se’n.

L’elecció, exhibició i defensa d’una bandera s’ha de fer des d’un punt 
de vista “laic”. Això és, basant totes les anàlisis i les propostes en la 
seva utilitat política i en la seva capacitat de seducció i eixamplament 
de les bases, i no en qüestions com la tradició, la historiografia o 
certes conviccions ideològiques, però gairebé pre-polítiques.

Per això, la proposta concreta que faré en aquestes línies és la 
següent: que el mallorquinisme progressista s’apropiï, exhibeixi i faci 
un ús polític de la bandera de Mallorca (la quadribarrada vertical amb 
el castell). És a dir, que es treballi intensament per l’associació de la 
castellada a l’ideari mallorquinista.

Abans de fer algunes consideracions més profundes, teniu en compte 
dues coses. Una és que en aquest text no es faran consideracions 
historiogràfiques sobre l’origen de les banderes, les seves 
connotacions històriques o els detalls de la seva simbologia (si el fons 
és morat o blau, per exemple). La segona faré servir indistintament, 
per qüestions purament textuals, els termes “mallorquinisme”, 
“sobiranisme” i que hi aniré afegint i traient el terme “progressita”. 
Amb qualsevol d’aquestes denominacions possibles em referiré 
sempre a l’espai ampli que al llarg de la història i en els nostres dies 
ha fet política autocentrada i defensant la construcció i consolidació 
nacional de Mallorca alhora que ha vindicat els ideals d’igualtat, 
redistribució de la riquesa i els interessos de classe de la major part 
del poble de Mallorca.

Consideracions ideològiques 

Té poc sentit que un moviment que defensa que Mallorca és un 
subjecte polític faci servir una bandera que no sigui la de Mallorca. Així 
doncs, ni cap bandera espanyola, ni la bandera de la Comunitat 
Autònoma, ni l’estelada són tan coherents amb els principis del 
mallorquinisme com ho és la castellada. A més a més, la 
quadribarrada llisa representa, per una banda, el Principat de 
Catalunya i, per l’altra, la comunitat cultural i lingüística catalana, 
però no l'especificitat mallorquina.

Tanmateix, la tradició té un paper important en la cohesió de les bases 
polítiques d’un moviment com el sobiranista i 
tampoc seria bo renunciar completament a la 
senyera i l’estelada. El sobiranisme civil, sobretot el 
més juvenil i combatiu, ha aconseguit certes quotes 
d’èxit polític i social fent servir l’estelada, fins i tot 
en àmbits a priori adversos. Per aquesta part del 
mallorquinisme, i també en contextos específics 
com el de vindicació de la memòria democràtica, 
l’ús de l’estelada seguirà tenint tot el sentit i la 
coherència del món. Així mateix, l’ús de la senyera 
llisa és habitual en tot tipus d’actes culturals i 
festius i ho ha de seguir sent per consolidar la 
normal pertinença de l’illa de Mallorca a la 
comunitat lingüística-cultural catalana. A més, es fa 

servir sovint de forma habitual sense cap significació especialment 
política i no existeix cap motiu perquè deixi de ser així.

Consideracions estratègiques

A banda del pla més ideològic, hi ha l’importantíssim pla estratègic. En 
primer lloc, la construcció nacional de Mallorca s’ha fet sovint des de 
la vindicació -legítima i necessària- dels vincles amb la resta de Països 
Catalans. Ara, però, el mallorquinisme necessita centrar-se en la 
construcció a mitjà termini d’una identitat mallorquina forta, d’un poble 
de Mallorca conscienciat i auto-centrat i, per tant, necessita una 
bandera que representi només al poble de Mallorca. 

Des de la Transició, elements com l’autonomia i les institucions 
insulars, el procés de normalització lingüística i la visibilització de 
greuges com els vinculats al finançament o la mobilitat han anat fent 
arrelar una mínima consciència col·lectiva que seria bo consolidar. La 
presència d’una bandera en aquest procés de creació d’una 
mallorquinitat nova és vital per dotar-la de consistència, de la mateixa 
manera que la vinculació d’aquesta bandera a l’ideari del 
mallorquinisme progressista reforçarà a l’hora la consciència nacional 
mallorquina i el mateix moviment sobiranista.

Des d’una òptica més immediata, és crucial evitar que el gonellisme 
s’apropiï de la bandera de Mallorca [veieu aquesta d’un dels “cursos 
de mallorquí” de la Fundació Jaume III]. Si el gonellisme “civil” es 
comença a apropiar de la bandera de Mallorca -alhora que renuncia a 
excentricitats com la tri-barrada-, el sobiranisme en pot patir dues 
conseqüències molt greus. Per una banda, es podrien aconseguir 
mostrar davant la societat com els representants genuïns dels 
interessos de Mallorca, cosa que per altra banda hauria de ser el 
principal objectiu estratègic a mitjà termini del mallorquinisme. A més, 
en la confrontació gonelles-sobiranistes, que els primers fossin 
capaços d’erigir-se com a representants de la bandera de Mallorca 
obligaria als mallorquinistes a tancar-se en la defensa de l’estelada o 
la senyera, i aquesta postura és clarament perdedora davant la major 
part de la societat.

Conclusions

En definitiva, crec que el mallorquinisme progressista hauria d’apostar 
decididament per apropiar-se i usar habitualment la bandera de 
Mallorca. Per això hi ha una raó pràctica: construir una identitat 
política i nacional és més fàcil quan es disposa d’un símbol tan potent 
com és una bandera. També hi ha, però, motius ideològics. Si 
defensam Mallorca com a subjecte polític, el més coherent és usar la 
seva bandera. Per últim, el sobiranisme necessita apropiar-se de la 
bandera de Mallorca per dos motius: 1) per enfortir la presa de 
consciència nacional de Mallorca i per vincular-la a l’ideari progressista 
i 2) per evitar, en el curt termini, que se n’apropiï el gonellisme.
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ELS MALLORQUINS 
Un llibre generacional

Damià Pons

Dos joves mallorquins que a la llarga serien personatges rellevants en 
els terrenys de la cultura i la política varen llegir, quan tot just 
s’acabava de publicar, Nosaltres els valencians (1962) de Joan Fuster i 
en varen rebre un fort impacte. M’estic referint a Josep Melià i Gregori 
Mir. Ambdós coincidiren fent el servei militar a Melilla i durant l’estada 
a la ciutat compartiren la lectura i varen debatre a fons el contingut de 
l’obra de Fuster.

Nosaltres els valencians era la segona baula d’una cadena de llibres 
que tenien com a principal objectiu promoure l’autoconeixement del 
país propi. La primera havia estat la Notícia de Catalunya (1954) de 
Jaume Vicens Vives. El llibre de Vicens incloïa una consigna 
programàtica de gran potència: “Coneguem-nos”. Després de 
Nosaltres els valencians calia continuar la cadena amb una obra 
equivalent que fes referència a Mallorca / les Balears. Joan Reglà, 
catedràtic d’història medieval de la Universitat de València, va 
proposar al jove geògraf Vicenç Rosselló Verger que s’animàs a 
redactar un llibre d’aquesta naturalesa. Josep Benet va intentar 
convèncer Josep M. Llompart perquè n’assumís el repte. Baltasar 
Porcel va signar un contracte, l’any 1964, amb l’editorial Ariel per 
escriure “Notícia dels mallorquins”.

 Podem afirmar que la inexistència d’una obra d’aquestes 
característiques era percebuda per un sector de la intel·lectualitat 
principatina com una mancança que havia de ser resolta amb 
urgència. Aquells mateixos anys, hi va haver un debat entre els 
intel·lectuals illencs sobre si era possible o no elaborar un llibre de 
síntesi sobre la personalitat històrica i nacional dels mallorquins / 
balears quan encara hi havia una bibliografia tan insuficient sobre 
tants de moments i tants d’aspectes del seu passat i tanta 
d’ignorància científica sobre el seu present. Sembla que Josep M. 
Llompart, Gregori Mir i Jaume Vidal Alcover eren de l’opinió que 
l’objectiu no era realitzable amb garanties de solvència. 

Contràriament, Josep Melià (Artà, 1939-Palma, 2000), un novell 
llicenciat en dret per la Universitat de Madrid, va creure que la 
necessitat i la utilitat potencial d’un llibre d’aquestes característiques 
era tan grossa que la seva existència quedava plenament justificada 
encara que pogués tenir nombroses llacunes o, més directament, uns 
buits documentals insalvables.  D’acord amb aquest pensament, Melià 
va redactar Els mallorquins entre l’octubre de 1963 i l’agost de 1964. 
És, per tant, una obra d’un escriptor de tan sols vint-i-cinc anys. 
Malauradament la censura no en va permetre l’edició fins al març de 
1967. El llibre va tenir un èxit infreqüent: se’n va haver de fer una 
segona edició immediatament. I la seva recepció a Mallorca, tant la 
mediàtica –comentaris i debats- com la social, va ser prou 
considerable. 

Els mallorquins sobretot va tenir el seu origen en l’instint polític de 
Melià. Si l’autor hagués funcionat d’acord amb els paràmetres d’un 
historiador, probablement hauria compartit l’opinió de Llompart, Vidal 
Alcover i Mir. Però Melià era un jove amb vocació política que els anys 
seixanta ja veia que era previsible que en un futur no gaire llunyà 
arribaria a la seva fi el període de la dictadura franquista. 
L’envelliment del dictador i dels seus col·laboradors més 
incondicionals, els profunds canvis soci-econòmics i culturals i morals 
que es començaven a produir i a generalitzar, l’aparició de quadres 
joves del règim

 que ja entenien que la seva futura carrera política dependria de la 
capacitat que tinguessin d’actuar des de dedins com a agents de 
liberalització i de canvi controlat, l’enfortiment de l’oposició (la 
sindical, l’estudiantil i la cultural)... Tots aquests fets determinaren que 
un Melià que tenia molt d’interès per la política, que tenia bons 
contactes personals amb el sector més reformista del règim i que 
estava ben dotat per a l’anàlisi de la realitat político-social, se 
n’adonàs que els temps estaven començant a canviar i que, per tant, 
calia crear els instruments necessaris per aconseguir que determinats 
plantejaments ideològics estiguessin situats en una bona posició en el 
moment que es produís l’inici de la nova etapa.  

Melià no va voler amagar les seves limitacions als lectors: “Aquest 
llibre meu neix, amb tots els seus defectes i les seves improvisacions, 
d’una urgent tasca que ens cal a tots els intel·lectuals mallorquins”. 
Alhora també va explicitar que la decisió de fer el llibre sobretot 
s’explicava per la seva voluntat de compromís civil: “Convinguem, 
doncs, que el llibre era urgent, i calia que algú s’hi atrevís, afrontant, 
coratjós, el perill de les comparances més o menys inútils. L’autor l’ha 
fet més aviat amb esperit de servei que amb ganes de lluir-se”.

Melià el que va pretendre amb Els mallorquins va ser garantir que des 
del primer moment en què començàs a construir-se el futur polític 
postfranquista la qüestió de la personalitat històrica i nacional 
diferenciada de Mallorca / les Balears ja estigués obertament 
plantejada com un element que a la força havia de ser tingut en 
compte de manera principal. La funció del llibre era crear i enfortir 
entre els mallorquins la consciència de ser un poble amb una identitat 
pròpia, diferenciada de la castellano-espanyola i alhora lligada a la 
catalanitat, que en el passat havia tingut una història d’autogovern, i 
que en el moment present patia un procés accelerat de 
despersonalització –l’abandó de l’ús del castellà entre la burgesia 
urbana n’era el senyal més evident- que era necessari neutralitzar i 
revertir. La frase següent ho proclama amb claredat: “Les pàgines que 
segueixen no tenen, doncs, altra ambició que la de cercar una fórmula 
de continuïtat, definir les nostres aspiracions i marcar una trajectòria 
immediata per al nostre poble”. 



6.4altres veus

I amb la publicació en castellà d’Els mallorquins –un tiratge de cinc mil 
exemplars a l’editorial Cuadernos para el diálogo- Melià va pretendre 
un altre segon objectiu complementari: donar visibilitat en l’àmbit de 
l’estat de la qüestió nacional dels mallorquins / balears per tal que fos 
degudament atesa i tractada en l’etapa de democràcia parlamentària 
que previsiblement arribaria a mitjà termini. Històricament hi havia 
hagut la qüestió catalana i la basca, fins i tot la gallega, però les 
Balears al parlament de l’Estat en èpoques de democràcia –la 
Restauració, la Segona República- hi havia estat inexistent com a 
problema polític per a l’Espanya uniforme, centralista i castellana.

 El que va pretendre Melià va ser posar el cas de les Balears a la llista 
de les qüestions que necessàriament s’haurien de resoldre si el 
sistema polític postfranquista volia tenir credibilitat democràtica: la 
distribució territorialment equitativa del poder, el reconeixement de la 
diversitat lingüística i cultural, la necessitat de reconèixer l’existència 
d’unes realitats històrica-nacionals prèvies a la creació de l’estat-nació 
uniforme engendrat i mantingut per l’absolutisme borbònic i el 
liberalisme jacobí.

Els mallorquins ha estat sense cap dubte un dels llibres més 
transcendents de la història del nostre país. Es va publicar en un 
moment molt oportú. Va ser el combustible que va reactivar el 
mallorquinisme polític i que va col·locar l’autogovern en l’imaginari 
polític desitjable dels joves més conscienciats de la generació dels 
setanta. Des del punt de vista nacional, tot hauria anat molt pitjor 
sense l’existència de l’obra de Melià.

ELS MALLORQUINS Un llibre generacional

Contactau Rafel Guiardiola

+34 687 99 43 74

rafel@escena-audiovisual.eu
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“ES NORATS”
 Mateu Morro Marcé

Historiador

En els anys trenta s’havia establit Son Torrella a Santa Maria. Les 
cases, amb un poquet de terra, les va comprar l’any 1932 el capità 
anglès retirat Alan Hugh Hillgarth, però les més de 400 quarterades de 
la finca havien estat adquirides, entre 1926 i 1934, per pagesos 
santamariers. N’Honorat Trias “Norat” va ser un dels que va comprar 
un tros de terra i, amb el seu fill Jaume, hi va construir una era per 
batre el gra. 

N’Honorat i en Jaume eren carreters. Tenien un carro i traginaven 
pedra, llenya o el que hi hagués avinent. Quan podien conraven les 
seves terres. En Jaume era de les Joventuts Socialistes Unificades, 
nascudes de la fusió entre les joventuts socialistes i comunistes. 
N’Honorat, era membre actiu del Partit Comunista. El dia 28 de juliol 
de 1936 en Jaume va partir cap a Son Torrella amb la idea de dormir a 
l’era que hi tenien. Feia pocs dies, uns militars, un grup d’oficials del 
regiment d'Alcalà arrestats a Mallorca, l’havien obligat a punta de 
pistola a tirar per la finestra i a calar foc enmig del carrer els mobles, 
llibres i documents de les organitzacions obreres.  A en Jaume li havia 
pertocat ratllar amb un ganivet el cartell de la casa del poble, pintat 
de feia poc per Miquel Dolç, un jove que adesiara escrivia qualque 
poesia. No ho havia fet de bon grat: l’havien encanonat i amenaçat de 
mort si no ho feia. 

El dia que en Jaume volia dormir a l’era de Son Torrella detingueren 5 
o 6 persones a Santa Maria. L’amo en Biel Amengual “Pereta” es va 
amagar dins un forat de ca seva i no va sortir fins al 1943!. N’Honorat, 
que havia quedat a arreglar els animals, va veure venir el camió 
carregat de falangistes armats cap a ca seva i es va amagar. Va sentir 
com el cercaven i deien que allà on el trobessin li pegarien un tir. Va 
prendre per darrere la casa i va anar cap on hi havia en Jaume. 
Aquella nit no romangueren a l’era, sinó que s’endinsaren dins el bosc. 
Començava una peripècia que duraria tretze anys, fins al desembre de 
1949. 

 En aquests anys “es Norats” habitaren per les muntanyes de la zona 
de Bunyola i Santa Maria, encara que quan els perseguien solien anar 
cap a llocs llunyans, del Tomir al Galatzó. Es toparen amb els 
falangistes en diverses ocasions i més d’una vegada corregueren 
enmig dels xiulets de les bales. Ells també anaven armats, molt 
armats, amb escopetes i pistoles. Eren gent amb poca por. Però la 
seva insòlita capacitat de supervivència, que va fer anar de bòlit els 
seus perseguidors, depengué de la seva habilitat a moure’s per la 
garriga, de saber elegir els millors refugis, de la seva extrema cura en 
les mesures de seguretat i, sobretot, del suport que reberen d’un 
conjunt de persones i famílies que, jugant-se la vida, els facilitaren 
menjar, els allotjaren i els informaren dels moviments dels seus 
adversaris. Aquesta gent té noms i llinatges: madò Aina Serra Vidal 
“de Son Punta”, de Can Parró de Baix des Puig, i els seus fills, un d’ells 
tancat a Can Mir per socialista; l’amo en Jaume Salom Vidal “Mafó”, 
que feia de carboner per aquells boscos i també havia estat tancat per 
roig; la gent de Can Sanat de Bunyola, que foren molt amenaçats pels 
falangistes i mai els delataren; els de Can Ricardo de Baix des Puig, 
que també eren “Parrons”, i que a un fill, n’Antoni Oliver Vich 
“Ricardo”, que no amagava la seva amistat amb els Norats, 
l’afusellaren els militars durant la guerra.   

N’Honorat i en Jaume esperaren que la Guerra Mundial acabés amb la 
derrota de Franco, però arribà el 1945 i no va passar res. Pare i fill 
eren homes de forta voluntat i de fermes conviccions.  A vegades 
discutien, i el fill, en Jaume, era el que més veia que el règim

franquista es feia fort. Havia partit cap a la garriga quan tenia 20 anys 
i el 1949 en tenia trenta-tres. Tota una joventut esquinçada. Va ser en 
tombar la segona meitat de 1949 quan n’Honorat Trias, que ja tenia 58 
anys, va començar a acceptar el raonament que li feia el seu fill de 
què s’havia de pensar a abandonar les armes i deixar aquella vida.

 Els seus amics els prepararen la fuita cap a Alger. La primera 
temptativa va ser un fracàs: s’amagaren prop de Can Pastilla, però el 
llaüt que els havia de recollir no va comparèixer. Poc temps després, 
una nit, un cotxe de servei públic de Santa Maria va anar a Baix des 
Puig a recollir-los. Els joves de Can Parró els anaren a cercar i els 
trobaren a sa Serreta des Cabàs. El conductor del vehicle era el 
santamarier Ramon Ramis i els dugué a s’Arenal. Allà, davant sa illeta 
des Republicans, embarcaren cap a Alger. Dins la barca eren vuit o 
nou, però els altres més que per raons polítiques hi anaven a provar 
fortuna.

Començaren una nova vida. Primer treballaren al camp i després en 
Jaume va fer de picapedrer. Va ser aleshores quan conegué la que 
seria la seva esposa, una al·lota nascuda a Sant Joan de Labritja, a 
Eivissa. Anys després, el 1961, s’establiren a Santa Eulària del Riu on 
obriren una botiga de queviures. Allà va morir, l’any 1981, a noranta 
anys, n’Honorat Trias Gama, nascut a Pòrtol el 1891. I va ser allà on 
l’any 1981 anàrem a recollir el testimoni d’en Jaume tres joves 
santamariers: jo, en Gori Negre i en Martí Canyelles. Poc després li 
retérem un homenatge a Santa Maria, on en Jaume, emocionat, no va 
poder dir paraula. Va morir a Santa Eulària l’any 2003, a 87 anys, 
després d’una llarga vida en la qual destacà com a home bondadós i 
sense sentir rancor cap a ningú. 

A en Jaume Trias el vaig gravar en dues entrevistes, el 1981 i el 1986. 
Després, tant jo com altres persones (Llorenç Capellà, David Ginard, 
Mateu Ramis i Martí Canyelles) hem tractat el tema en diversos 
escrits. En el llibre “Muntanyes de Coanegra” vaig escriure les fites 
bàsiques del que jo sabia de la història. Però haurà estat la projecció 
de “Es Norats”, dins la sèrie “Desconeguts” d’IB3, allò que més haurà 
contribuït al coneixement d’uns fets, certament molt ignorats. Ara, dia 
8 d’abril, a Baix des Puig, lloc on els Norats reberen més suport, es 
farà un acte a la seva memòria i en reconeixement dels que els 
ajudaren a resistir durant tants d’anys per aquelles muntanyes.
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Cuba avui és present perquè és notícia, és història i també és 
part de la vida de molts de nosaltres.

Cercant motivacions dins d’aquests paràmetres ens hem 
trobat amb una vida cubana per excel·lència escrita per ell 
mateix.

Jorge Carlos Oliva Espinosa és un exemple de l’evolució de 
Cuba, i intentarem mostrar-la dins l’ordre més endreçat 
possible.

Lògicament mantindrem la llengua original dels seus escrits. 
Creim que llegir-lo serà un plaer. 

GUÍA PARA UN NUEVO 
VISITANTE (Agosto 2007)

Para Jorge Molist, mi tocayo, con quien me une, además del nombre, 
múltiples coincidencias: Ingenieros Industriales los dos, curiosos de la 
Historia, escritores (claro que con diversa suerte), incursionadores los 
dos de la novela que hurga en el pasado. 

Jorge C. Oliva Espinosa

EL PAÍS

Has llegado a Cuba y lo primero que te asalta es la luz y el ruido que 
golpean tus sentidos. Tus ojos son heridos por la luminosidad; de 
golpe, te entra por ellos todo el color del trópico. Mientras, tus oídos 
resisten la agresión de una potencia sonora que se adueña del 
ambiente, que te envuelve y arrastra, que parece te va a aplastar. No 
es una impresión subjetiva tuya. Eso les pasa a todos los viajeros que 
llegan. Es el primer choque con una realidad: Somos colorámicos y 
ruidosos. Si no vienes en la corta temporada que aquí llamamos 
invierno, también te agobiará el calor, agravado por una humedad que 
lo hace insoportable. Estos agentes agresores son en parte debidos a 
nuestra posición geográfica; hasta el ruido, que aquí se propaga con 
mayor facilidad gracias a lo elástico y liviano del aire. Aparte de eso, 
los habitantes son ruidosos, hablan alto como si sus interlocutores 
estuvieran lejos, aun cuando los tengan junto a sí. ¡Ah, y la música, 
nuestra compañera inseparable, te envolverá, ocupando todo el 
espacio. Simultáneamente percibirás los olores, que aquí emanan de 
todo, de forma escandalosa, casi con obscenidad. Conocí a una chilena 
que decía que los cubanos olíamos a “fierro”. Para poder generalizar 
debió haber olido a muchos. Así que a confesión de parte... Aunque la 
crítica fuera cierta, esta es tierra de fragancias. Las flores y las frutas 
nativas tienen un aroma fuerte, que puede chocar al extranjero 
acostumbrado a perfumes más tenues. Aprenderás que las fresas, 
peras y manzanas apenas huelen, comparadas con las emanaciones 
del mango, la piña o la guayaba. Si la Naturaleza ha encontrado un 
lugar para ser exagerada, ese lugar es este. Porque este es el país de 
las exageraciones.
No voy a ser exhaustivo, ni agotar mucho menos el tema. Sería 
menospreciar tu intelecto y sensibilidad. Tú mismo irás descubriendo 
nuestras verdades.

GUÍA PARA ENTENDER UNA REALIDAD ABERRANTE

Si Kafka viviera y escribiera hoy en Cuba, no sería otra cosa que un 
escritor costumbrista. Porque aquí la situación kafkiana nos envuelve 
con sus absurdos y contradicciones. Enumeremos algunos ejemplos:

El gobierno actual cuenta con el respaldo casi unánime de la 
población. Eso se comprueba ante cualquier hecho que ponga en 
peligro o atente contra el sistema, su estabilidad e instituciones. Sin 
embargo, cuando se sienten en confianza todos desbarran y 
descargan pestes sobre los gobernantes. Si te dejas llevar por lo que 
oyes, terminarás creyendo que la oposición es fuerte por generalizada.

Este es un país de una libertad impensable para otros lugares del 
mundo. No hay represión, ni escuadrones de la muerte, ni aparecen 
cadáveres de ejecutados extrajudicialmente. El maltrato y la tortura 
son cosas del pasado lejano. Y sin embargo, todos sienten un miedo 
atroz y actúan como si se movieran en las sombras de una vida 
clandestina. Lo anterior quizás se deba a un detalle: A pesar de que el 
nivel de delincuencia es mucho menor que en cualquier otra parte, 
casi todos los ciudadanos delinquen de un modo u otro, porque violan 
las leyes y prohibiciones establecidas. Sobre todo con actos de 
carácter económico.

Después de más de cuarenta años de férreo bloqueo, de despiadada 
guerra económica, agravados por una producción ineficiente e 
insuficiente y por los errores cometidos en la conducción de la 
economía, el país muestra claros signos de penuria. El entorno urbano, 
excepto el casco histórico, semeja una ruina. Las calles y carreteras 
son intransitables y la escasez de transportes hace poco menos que 
imposible trasladarse de un lugar a otro. Todo escasea y todo es 
racionado. Sin embargo, los cubanos se las han arreglado para 
obtener casi todo y no carecen, en lo fundamental, de nada.
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Cuba es quizás el único país del mundo donde circulan 
simultáneamente tres monedas diferentes (el peso cubano que casi no 
tiene poder adquisitivo, el peso convertible llamado CUC y el Euro con 
circulación exclusiva para Varadero). Se supone que solo un 30% de la 
población tiene acceso a las dos últimas, (los que reciben remesas 
familiares del exterior, trabajadores del turismo, deportistas, marinos 
mercantes, artistas, médicos y otros profesionales que viajan al 
extranjero). No obstante, es posible encontrarlas en cualquier hogar y 
en cualquier bolsillo. Ello es debido a la existencia de una economía 
“sumergida” o “informal”, cuya dinámica, extensión y monto hacen 
circular las principales monedas con vertiginosa velocidad. En cada 
cuadra es común hallar, por ejemplo, un médico que vende carne de 
cerdo, sin tener esa cría en su patio; un ingeniero que vende café y no 
está relacionado con ese cultivo, mientras que el de los altos vende 
aceite y es Licenciado en Comunicación Social. Son tres ejemplos de 
cómo los cubanos aumentan sus salarios, equilibran el déficit ingresos 
y gastos, y en muchos casos obtienen excedentes que les permiten 
comprar moneda dura. Así los comercios que venden sus productos en 
esa moneda, se ven abarrotados de compradores y todos son 
cubanos. Salvo ron, tabacos y objetos de artesanía, son muy pocos los 
turistas que vienen a comprar otros productos a Cuba.

A pesar de que la tasa de cambio la fija el Estado mediante las 
CADECA (Cajas de Cambio), y que es el mismo Estado el principal 
suministrador del mercado interno, es recomendable tener siempre 
tanto pesos nacionales como convertibles, pues el precio de un 
artículo, producto o servicio puede en algunos casos ser más bajo o 
más alto que su equivalente en la otra moneda. No trates de entender 
el cálculo matemático de los cambios monetarios, porque no siguen 
las reglas de esa Ciencia, ni de ninguna otra. Un visitante prudente 
hará los cálculos de conversión antes de pagar. También revisará 
minuciosamente la cuenta y el cambio que le devuelven, pues los 
dependientes y meseros tienden a “equivocarse” con inusitada 
frecuencia. 

Por todo lo anterior y por muchas razones más, se hace necesario 
contar con una GUÍA MÍNIMA que te permita moverte en el entorno a 
que has llegado. En primer lugar, debes dejar atrás todo tipo de 
prejuicios. Cuba no es el infierno comunista que dicen sus enemigos. 
Tampoco es el paraíso al que hacen publicidad las agencias de turismo 
y muchos amigos que parecen ciegos. Mucho menos te puedes dejar 
llevar por lo que te digan aquí. Además de que te encontrarás con 
muchos que fingen y no piensan ni sienten lo que expresan, debes 
tener presente que abundan dos tipos de sujetos: Los que lo ven todo 
bien y los que lo ven todo mal. Porque esta es la patria del 
maniqueísmo extremo. 

Otra recomendación, y muy importante: No trates de buscarle 
explicaciones a lo que encuentres de inexplicable. Ni tampoco intentes 
comprender la realidad cubana. Cuba es la tierra de “lo real 
maravilloso” de Alejo Carpentier y en su actualidad podrás encontrar 
elementos del realismo mágico que caracteriza la obra de García 
Márquez. Ya te dije que era una realidad kafkiana. Y si te empeñas en 
tarea tan imposible, puedes perder el juicio que te reste y caer en las 
brumas de la locura.

No obstante lo anterior, puedes intentar un acercamiento a nuestras 
realidades, conociendo un poco nuestra historia, sobre todo la más 
reciente. También pudiera ayudarte la lectura de “INSTRUCCIONES 
PARA SOBREVIVIR EN CUBA”, un volumen de estampas satíricas en 
que volqué todas mis objeciones a nuestros diarios disparates. Esta 
obra mía, como otras, permanece aún inédita. Y estas páginas 
pudieran ser el prefacio del ejemplar que te dedico a ti.

QUIENES SOMOS LOS CUBANOS

Los cubanos somos los más españoles de América Latina. Gracias al 
genocidio cometido por los conquistadores con nuestra población 
aborigen, los pobladores blancos que originaron nuestra nacionalidad 
fueron casi en su totalidad españoles. A ellos se sumaron otros 
europeos, los negros esclavos, chinos y hombres de todas partes de 
nuestro planeta. Como resultado somos lo que Fernando Ortiz llamó 
“un ajiaco étnico”. Esta fue la última colonia en liberarse del yugo 
español. Mientras ya nuestras hermanas se constituían en Repúblicas 
independientes, Cuba continuaba siendo la “fidelísima”. Las 
autoridades coloniales tuvieron que cometer miles de burradas, 
volverse implacablemente crueles, sanguinarias y abusivas para que 
nuestros abuelos decidieran pelear por la independencia. Entonces 
emprendieron una guerra que tuvo más extensión que ninguna otra de 
América. Treinta años, lucharon aquellos cubanos por su liberación. Y 
cuando terminó aquella lucha terrible y agotadora, nuestro país ni fue 
independiente, ni fue libre. Los vecinos norteños abortaron el 
nacimiento de lo que pudo ser la última república de América y la 
convirtieron en una neo-colonia, en su patio trasero, en su plantación 
tropical donde obtenían sus materias primas y la mano de obra 
baratas, en un garito y burdel para sus “marines” y turistas, en el 
paraíso de su hampa, controladora del juego, la prostitución y la 
droga.  Los norteamericanos venían aquí, ávidos de sol y ron, en busca 
de las portentosas caderas de nuestras mulatas; las norteamericanas 
en busca del aborto que en su país se hallaba prohibido. 
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Teníamos una bandera y se nos 
identificaba como un país soberano. 
Pero los gobiernos que se sucedían en 
el mando de aquella republiquita de 
mentirillas, eran peleles, obedientes a 
los menores dictados de Washington. 
Los intereses del país eran 
supeditados a los del vecino poderoso 
que, hasta 1934, tuvo el derecho de 
intervenirnos militarmente. Así lo 
establecía la Constitución que se nos 
había impuesto y que rigió hasta ese año. Ese “derecho” fue usado 
por nuestros vecinos para frustrar cualquier intento popular por 
rescatar el país de las garras de gobernantes venales y corruptos. La 
vez que uno de estos gobernantes títeres se excedió en robos y 
crímenes, y el pueblo lo derrocó, abriendo los caminos de su 
revolución (1933), la intervención norteamericana, esta vez disfrazada 
de diplomacia del “new deal”, se hizo presente para entronizar en el 
poder a un oscuro lacayo suyo: el entonces sargento Batista. Esta 
figura siniestra gobernaría, de una forma o de otra, hasta 1944. Pero 
ocho años después, en un artero golpe de estado, Batista, ya General 
y Senador de aquella República, se hizo nuevamente del poder, 
entronizó una sangrienta dictadura y llevó el luto y el dolor a miles de 
hogares cubanos. Tras heroica lucha de casi siete años, el pueblo 
derrotó a un ejército entrenado, equipado y asesorado por los 
norteamericanos. Ellos, de prepotentes, pensaron que aquella era una 
revuelta más, una revolución de mentirillas. Y se equivocaron. El 
primero de enero de 1959, por primera vez, los cubanos comenzamos 
a ser libres e independientes. 

CÓMO SOMOS LOS CUBANOS Y CÓMO DICEN QUE SOMOS

En general somos un pueblo alegre y amistoso, a pesar de las 
frustraciones que venimos arrastrando desde siglos atrás. Tanto lo 
somos, que un observador superficial nos tomaría por frívolos y 
confianzudos.  No te llames a engaño, los más viejos llevamos en la 
memoria los sufrimientos padecidos y todos, jóvenes y no jóvenes, 
sabemos el precio que tuvimos que pagar por lo que hoy tenemos. 
Los que vivimos la oscuridad de aquel pasado nos hemos encargado 
de dejar nuestro testimonio a las generaciones que llegaron luego. Y 
si mostramos inconformidad y muy poco nos parece lo obtenido, es 
porque evaluamos su costo como enorme.
Que somos rebeldes por naturaleza lo demuestra nuestra historia de 
luchas. Y que somos alegres y fiesteros, como nuestros ancestros 
africanos, lo prueba nuestra música que ha recorrido el mundo entero. 
También solemos ser exagerados, como nuestros antepasados 
andaluces, empecinados como los gallegos, dispuestos al holocausto 
como los astures de Numancia, hidalgos como los caballeros 
castellanos de adarga al brazo y lanza en ristre. Que en definitiva, 
todas esas sangres corren por nuestras venas.  Máximo Gómez, 
nuestro prócer independentista, nacido en otra isla aledaña a la 
nuestra, fue el que mejor nos definió con una frase lapidaria: “Los 
cubanos o no llegan o se pasan”. Y él nos conocía bien, pues a pesar 
de haber nacido en Santo Domingo, peleó por nosotros más que 
ningún cubano.

ALGUNOS CONSEJOS QUE TE PUEDEN SER 
ÚTILES

En cuanto a agua, bebe solamente mineral, 
embotellada industrialmente, pues tu organismo no 
está habituado a las nuevas bacterias del medio, 
las que, unidas al calor, pueden provocarte 
desarreglos intestinales. Recuerda que los cubanos, 
por adaptación, son inmunes a algunas amebas y 
conviven con ellas, amebas que pueden significar 
un serio percance para ti.

Para moverte usa taxis estatales y al pagar mira bien el reloj 
marcador. Tú vienes a descansar y relajarte, déjale la tarea de 
conducir a otro. El tráfico, infestado de bicicletas, es algo infernal. Y el 
deterioro de calles y carreteras hace del conducir un verdadero 
martirio. 
No compres tabacos ni bebidas que te oferten en la calle, 
posiblemente sean falsos o estén adulterados. Desconfía también si te 
proponen algún cuadro u otra obra de arte. Es mejor hacer tus 
compras en establecimientos estatales.
Si vas a la playa, cuidado con el sol de nuestra latitud. Sus radiaciones 
pueden producirte quemaduras severas en tu piel de europeo.  Usa 
siempre una loción o protector solar, aún para pasear por las calles. 
En algunos sitios vas a necesitar también repelente contra mosquitos 
y jejenes.

PASEOS Y LUGARES QUE NO DEBES PERDERTE

Recorre la llamada “Habana Vieja”, será un viaje en la máquina del 
tiempo hasta los siglos XVIII y XIX.  El casco histórico de la ciudad ha 
sido objeto de una descomunal obra de restauración y se trabaja 
continuamente en ella. Esta zona ha sido declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO.

Dentro de ella hay  buenos restaurantes para todos los paladares y 
lugares de interés que vale la pena visitar (Museos, plazas, templos, 
antiguos Capitolio, Palacio Presidencial, etc.), así como la Maqueta de 
La Habana, situada en la Calle Mercaderes entre Obispo y Obrapía. 
Existe otra maqueta, de tamaño mucho mayor, que se encuentra en 
la zona de Miramar, antigua barriada de la burguesía cubana.

Otro paseo que te propongo comienza por el litoral, caminando todo el 
Malecón desde la Avenida del Puerto, en el interior de la bahía, hasta 
El Vedado. A lo largo de esa vía encontrarás lugares acogedores muy 
agradables donde refrescar y picar algo. El trayecto son unos ocho 
kilómetros. Te lo advierto por si no eres caminador. 
Si quieres visitar un rincón bohemio y único, en pleno centro 
capitalino, no dejes de ir al “Callejón de Hamel”. Fue la cuna del 
“Filling”, sus paredes están cubiertas totalmente de letreros y murales 
muy llamativos, podrás encontrarlo en la calle Hospital partiendo de 
su esquina con San Lázaro. Es un corto trayecto por otro mundo, 
distinto del que quedó afuera. Allí podrás tomarte una cerveza helada, 
oyendo a personajes increíbles, leyendo en las paredes el ritual de los 
negros brujos y visitar el taller de un artista primitivo, donde 
comprarás CD de música cubana.
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Hablando de la Calle San Lázaro, comienza en el mar, a la boca de la 
bahía y termina al pie de la Universidad habanera y de su monumental 
e histórica escalinata. Fue calle principal, de las que salían de la 
antigua Habana para comunicar a la vieja Habana, encerrada en sus 
murallas, con la nueva que crecía fuera de ellas. Esta arteria corre 
paralela al Malecón y es la vía para adentrarse en la barriada del 
Vedado.  Te recomiendo comenzarla por su inicio, donde se une en 
ángulo agudo con El Paseo del Prado, rebautizado Paseo de Martí, pero 
que nadie nombra así. Todos se refieren a él como ”El Prado”. Allí, en 
esa confluencia o cuchillo hay un barcito con mesas en los portales: 
muy acogedor y con una vista magnífica frente al viejo castillo del 
Morro, guardián en la entrada de la bahía.
Una vez que hayas llegado al Vedado, frente a la escalinata 
universitaria, tomas la calle L hasta 23 (apenas tres cuadras). Estás 
entonces en una esquina famosa, en una acera está el Hotel Habana 
Libre (antiguo Hilton), enfrente el edificio de Radio Centro con su 
teatro Yara y frente a éste la heladería “Copelia”: Aquí comienza “La 
Rampa” que termina en el mar, al lado del Hotel Nacional. Es corto el 
tramo, pero allí encontrarás de todo, tiendas, bancos, bares, centros 
nocturnos y restaurantes, incluso un mercado de artesanías y 
souvenirs. ¡Cuidado con los precios! Es frecuente que te puedas 
encontrar el mismo artículo con varios precios en tiendas o tenderetes 
aledaños.
Hay tres vistas de miradores en lo alto, envidiables, que te 
recomiendo: Una es subir al Monumento a Martí en el centro de la 
Plaza de la Revolución. (Pero es frecuente que los elevadores estén 
rotos) La segunda es un restaurante, llamado “La Torre” que se 
encuentra en el último piso del Edificio Focsa, (los de allí sí funcionan) 
uno de nuestros “rascacielos”, en el Vedado (calle 17 y M). Te aseguro 
que disfrutarás un panorama espectacular e inolvidable. Este 
restaurante es de los caros, te lo advierto...  La tercera vista, 
solamente te costará un euro, además de lo que consumas y es “El 
Cristo de La Habana”, al otro lado de la bahía, sobre la loma del 
pueblo de Casa Blanca.

VIDA NOCTURNA
La Habana contó en otro tiempo con una intensa vida nocturna. Y hoy, 
aunque no lo creas, la sigue teniendo. El problema es que hay que 
saber dónde encontrarla. Como remanente de aquella de antaño, te 
recomiendo una noche en “Tropicana”, el cabaret llamado con razón 
“Un Paraíso bajo las estrellas”. Será una noche alucinante de fulgores 
y desnudeces. Te costará 75 euros el consumo mínimo al reservar una 
mesa para dos en ese lugar.  Gozarás de un espectáculo inolvidable de 
luz y color, música y ritmo, y podrás contemplar a unas mulatas 
esculturales que mueven las caderas con vértigo ante tus ojos, bien 
ligeritas de ropas.

Igual espectáculo y más barato puedes obtener en el Malecón 
habanero en horas de la noche. Y hasta más animado y prometedor...
Pero como te sé un hombre culto, amante de la historia, te recomiendo 
ir de noche a la vieja fortaleza de La Cabaña, a ver el espectáculo del 
“Cañonazo de las nueve”, señal sonora que anunciaba el cierre de las 
murallas, y que es puesta en escena cada noche por un grupo de 
artilleros vestidos a la usanza del remoto pasado, origen de esta 
costumbre.

UN ACERCAMIENTO A LA ACTUALIDAD ALUCINANTE
Podrías intentar este acercamiento, visitando a una familia cubana, 
pesquisando con indiscreción permitida su intimidad, mirando la 
programación de nuestra tele, donde no hay anuncios como en la 
tuya. Sus espacios los hemos sustituido por el mensaje político, aún 
más repetitivo y aberrante. Otras fuentes te harán siempre falta y no 

tienes tiempo para revisar archivos y bibliotecas. Así que te ayudo, 
dándote algunas claves elementales:

El cubano medio de hoy, vive bajo el agobio de problemas al parecer 
insolubles: la vivienda, el transporte, la alimentación, sus necesidades 
de vestir y calzarse, y una necesidad mayor, la del soñar esperanzado. 
Ni la salud, ni la educación de los hijos son, como en otros lugares, su 
principal preocupación. Esas las tiene aseguradas. Aquí le embarga 
una preocupación permanente y apabullante: el salario no le alcanza 
para satisfacer sus necesidades. Tú me dirás, pues si aquí el Estado es 
el empleador, eso se resuelve fácil. ¿Por qué no le aumentan los 
salarios? El Estado ha respondido por boca de los gobernantes: “Es 
imposible aumentar los salarios hasta que no produzcamos más”. Y no 
se produce más porque el trabajador no se siente estimulado a hacerlo 
con tan bajos salarios. Además, que produzca o no produzca, él no va 
a estar ni mejor ni peor por ello. De esta forma, todo parece reducirse 
a un infernal círculo vicioso. Hay escasez porque no se produce, no se 
produce porque hay escasez. Y el problema, te lo aseguro, es mucho 
más complejo. Linda en profundidad con algo tan abstracto como “el 
sentido de pertenencia”, que es solo una de sus múltiples aristas.

Rompecabezas verdadero para economistas de toda laya, será el 
estudio de nuestra situación financiera. La contradicción precios 
versus salarios, ingresos contra gastos, producción y consumo puede 
consumirte el tiempo que estés entre nosotros, y no arribarás a una 
conclusión valedera, te lo aseguro. De todas formas, te llevarás la 
impresión de un pueblo alegre y cercano en la sangre, hospitalario y 
vivaz, que quiere construirse un mañana mejor y lo cree posible.

Estoy seguro de que esta visita marcará un hito de antes y después en 
tu vida. Aunque solo te lleves el recuerdo de unas horas que te deseo   
bien felices.                                                                                                
Jorge C. Oliva Espinosa                      

PARA TU REGRESO

¡Has estado en Cuba! Apenas unas horas que se apretaron en días. Y 
la cabeza se te puebla de recuerdos (¿Cómo es posible reunir tantos 
en tan poco tiempo?). Ahora regresas a otro mundo (tu mundo) y a 
otro tiempo (tu tiempo). Aparte del efecto del cambio de horas, debido 
al huso horario, es como si te hubieras mudado de dimensión temporal 
y espacial. La impresión es profunda, de las que dejan huellas. Pero lo 
principal es que retomas tu ritmo habitual de vida: febril, galopante, 
esclavizado (ahora lo comprendes) porque no puedes dedicarlo a lo 
que quisieras. Vienes desde donde la vida cursa con más lentitud, sin 
las premuras y prisas que aquí te agobian y que te imponen la vida 
moderna. Allá, en Cuba, se vive despacio. Quizás por el calor, pero eso 
da tiempo, más tiempo para tomarle el gusto a la vida.

Has tenido la oportunidad de ver un pueblo pobre, pero digno. 
Humilde, pero orgulloso. Un pueblo que sueña con un mañana mejor y 
que lucha por él. Gentes sencillas que te brindan afecto sincero y 
creen que un mundo mejor es posible.
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Religió i immigració
Mahécor Mbengue

Professor

Els immigrants sovint s'enfronten a un angoixant dilema. Per a molts 
d'ells, el principal repte és seguir sent com són a països on moltes 
coses es combinen per fer d’ells "altres persones". Això els planteja 
una lluita difícil i complexa. Si pel camí alguns es rendeixen deixant-se 
atrapar pel seu nou entorn fins al punt d'oblidar qui són i d'on venen, 
uns altres, desitjant preservar els seus costums i viure d'acord amb 
els principis dins els quals varen ser educats, es mantenen durant tota 
la seva vida a l'estranger.

No obstant això, es veuen obligats a fer algunes concessions, i 
regularment han de jugar a la corda fluixa per triar entre els valors 
que volen mantenir, aquells que han d’abandonar perquè no estan 
d'acord amb les seves noves realitats, i aquells que volen adoptar. En 
aquesta lluita diària, la religió sovint té un paper central. A més 
d’apropar-los a la divinitat en la qual creuen, sovint els permet 
mantenir-se en contacte amb alguns aspectes de la seva cultura i fer 
front a moltes dificultats.

L'univers religiós dels immigrants està poblat de diferents tipus de 
creients:

- Per alguns, sortir del seu país ha estat un cop de sort del cel, una 
casta d'il·luminació. La llunyania ajudant, han sabut aprofitar de la 
solitud, del temps, etc. per millorar els seus coneixements i pràctiques 
religioses per estar més a prop del seu Senyor: l'emigració ha estat el 
catalitzador de la seva fe!

- Per altres, la distància no afecta la seva vida religiosa. Tot i les 
temptacions que puguin trobar en el seu nou entorn, sempre 
mantenen el mateix fervor que quan vivien al seu país d'origen.

- Per altres encara, l'estranger ha estat el lloc d’alliberament o tal 
volta de perdició.  És el cas d'aquells que, quan vivien entre els seus, 
de vegades tenien altres tendències. Però, la por del que diran, la 
pressió social, la manca de llibertat, la sensació d'estar vigilat 
constantment per una comunitat en la qual el límit entre la vida 
privada i la vida pública no està ben definit per ells constitueix una 
mena de fre. Per tant, un cop que es troben sols en un món nou, 
donen curs a totes les seves fantasies i/o addiccions reprimides o 
ocultes. La seva nova vida els pot portar a abandonar gradualment les 
seves pràctiques religioses. Després ve el grup de persones que es 
consideraven "correctes" quan vivien al seu país d'origen, però, potser 
la seva falta de personalitat i la facilitat de cedir a la temptació i/o les  
influències les han dut a adoptar altres actituds i hàbits abandonant 
gradualment les seves antigues pràctiques religioses.  

                                           

La religió és un component de la cultura que l'immigrant pot "perdre" 
a poc a poc durant la seva vida a l'estranger si no va amb compte. 
Però, per poder preservar-la, la vida comunitària sembla una bona 
muralla, una bona solució. Perquè els llops solen atacar a les ovelles 
extraviades o aquelles que estan lluny del ramat; i, en general, els 
immigrants que volen cercar altres vies, fan tot el possible per tallar 
tots els llaços que els uneixen als membres de la seva comunitat 
d'origen. 

Tot i això, així com la vida comunitària els pot salvar la vida religiosa, 
també és probable que obstaculitzi la seva integració al país de 
residència.
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La lluita per la Democràcia i el 
Feminisme
José Mª Gago González

 Historiador

 Seminari de Fonts Orals "Mª Carmen García-Nieto" UCM

Estem davant d'un llibre que no només estudia a si mateix el 

naixement, organització, funcionament, èxits i desaparició del MDM: El 

Movimiento Democràtico de Mujeres.. De la llucha contra Franco al 

feminismo (1965-1985) Ed. Catarata, Madrid 2016, de Francisco 

Arriero Ranz. És en primer lloc un llibre d'Història, el resultat, doncs, 

del treball rigorós i exhaustiu d'un historiador. Un treball que planteja 

el tema de la militància conscient i activa, a l'Espanya contemporània. 

Una obra que parla d'unes dones amb un fort compromís polític i 

social, amb grans dosis d'indocilitat.

 

Una investigació que posa de manifest el protagonisme de les dones, 

en general, independentment de la seva militància, ideologia, credo, 

classe social o edat. Però és també un llibre que es refereix a aquestes 

persones que han contribuït a fer, de forma majoritària, història, 

encara que normalment no surten als llibres d'Història. El llibre El 

Moviment Democràtic de Dones és un treball d'investigació històrica 

que tracta de donar veu als sense veu, i d'aquesta manera ser 

capaços d'explicar la història recent del nostre país, a través d'un 

estudi rigorós i "des de baix"; i en això, és clar, té molt a veure la 

metodologia emprada.

Voldria destacar així mateix el subtítol del treball perquè en ell 

s'especifica la profunditat de la investigació: De la lluita contra Franco 

al feminisme, uns temes d'enorme interès per a la historiografia 

contemporània i dels quals no s'han realitzat conjuntament un gran 

nombre de treballs fins ara i menys amb encara amb l'enfocament, 

l'extensió i el punt de partida que es donen en aquest llibre. Ens 

trobem, doncs, davant d'un treball valuosíssim per a l'estudi del 

moviment feminista "de segona onada" a Espanya, i en general en els 

moviments socials i associatius a casa nostra; on també s'analitza de 

forma nova la visibilització de les dones en la lluita contra el 

franquisme i a favor de la recuperació democràtica.

El context històric, on s'insereix el treball, és igualment imprescindible 

per entendre la militància, les lluites prodemocràtiques, i particularment 

les de les dones; és a dir lluites per la igualtat dels sexes, a l'Espanya 

del temps present. Aquest temps al qual es referia Walter Benjamin 

com "el temps en què habitem i ens habita: el temps actual, el temps 

de la història com a coneixement". M'estic referint a uns anys, 

especialment convulsos i canviants, alhora que apassionants i 

esperançadors, els anys del tardofranquisme i el postfranquisme 

polític, que coincideixen en part amb els vint anys d'existència del 

MDM: 1965-1985.

La metodologia utilitzada per l'investigador, bàsicament, les fonts 

orals, aquesta tècnica especialment idònia per analitzar el passat 

recent; encara que, com és evident, l'autor explica, per l'anàlisi 

històrica rigorosa, amb altres fonts, que podríem qualificar de 

"clàssiques": hemerogràfiques, documentals, arxivístiques escrites... 

Es complementen amb l'aportació d'altres disciplines com l'etnografia, 

la Sociologia o l'Antropologia.

L'oralitat no només aporta una major calidesa al relat històric, sinó 

que contribueix a donar un component qualitatiu a l'estudi 

d'investigació, alhora que, ben utilitzat, un component democràtic; 

però sobretot supleix la manca d'altres fonts, particularment les 

escrites i l'absència d'informació en determinats temes com són, entre 

altres, els que aquí ens ocupen. En definitiva el que l'autor hagi 

escollit les fonts orals perquè serveixin de base al seu treball no és ni 

de bon tros casual o un forçat i innecessari esnobisme, és coherència 

investigadora i coneixement exhaustiu i pràctic de la metodologia 

oral. Caldrà recordar amb Paul Thompson "que hi ha trossos 

essencials del passat amagats a la memòria de la gent".
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La tècnica oral serveix, basant-se en la memòria relatada i registrada 

dels protagonistes de la història, per construir l'anàlisi històrica del 

Temps Present. És una nova forma de fer història, fonamentalment 

història social, però, evidentment, no és una altra Història, com alguns 

han pretès, és Història amb majúscula. Es tracta d'incorporar a un 

context sociohistòric més ampli les vivències individuals, que són la 

matèria primera de la font oral.

Qualsevol treball d'investigació històrica rigorosa i d'aportació 

requereix la utilització de fonts, aquestes fonts poden i han de ser 

diverses, com he assenyalat. Dependrà de la naturalesa de la 

investigació que s'utilitzin unes o altres fonts. La utilització de la font 

oral com a principal punt de partida per a la comprensió històrica, 

dependrà dels objectius proposats i del tipus d'història que vulguem 

construir, si l'objectiu és realitzar una història analítica i qualitativa 

l'opció de les fonts orals serà encertada. Si bé és cert que els 

historiadors orals tendim a construir les nostres pròpies fonts, per 

després utilitzar-les com a matèria primera de la nostra investigació, 

no ho és menys que no és imprescindible fer-ho, ja que en aquests 

moments del desenvolupament arxivístic a Espanya, podem utilitzar 

registres orals ben construïts, i fins a cert punt prou abundant. 

La història oral és relat construït i contextualitzat a partir de la 

memòria, però la memòria no és història, la intervenció de 

l'historiador/a  és imprescindible perquè així sigui. El recurs de 

l'entrevista oral, servirà per conèixer de primera mà i en primera 

persona els comportaments individuals i col·lectius en una formació 

social històrica determinada en aquest cas el tardofranquisme i la 

transició a Espanya. I extrapolar des de l'individual al col·lectiu, per 

aconseguir una aportació decisiva al coneixement històric, en gran 

mesura gràcies a la feina de l'historiador, que posa contrapès amb la 

contrastació i complementació de fonts a les manifestacions 

personals dels protagonistes.

Sens dubte el coneixement de la història del Temps present a 

Espanya, i en particular la història dels moviments socials i polítics en 

la segona meitat del segle XX a Espanya, compta a partir d'aquest 

llibre amb un coneixement més rigorós i exhaustiu que fins ara teníem 

d’ells. Després de llegir aquesta investigació tenim una idea més clara 

del que va ser i va representar, una organització com el MDM. Ens 

serveix per conèixer la gènesi, estructura i funcionament, de partits 

polítics i organitzacions sindicals descendint als fets i abandonant la 

teoria política. 

El llibre ens mostra de forma palmària, que calia destruir i construir, 

destruir al franquisme i el que aquest significava de repressió i manca 

de llibertats; una lluita que va liderar durant anys el Partit Comunista 

d'Espanya, com no només veiem en el llibre, sinó que coneixem per 

innombrables estudis, un combat que va avivar l'organització 

inspirada per El Partit: el MDM. Amb èxit desigual, ja que si bé el 

dictador va morir al llit, es van posar les bases de la recuperació 

democràtica a Espanya, a través de l'anomenat "consens", això sí, 

amb un molt alt cost personal i col·lectiu de repressió. 

Calia construir la societat democràtica pluralista, igualitària i 

integradora, també amb èxit desigual, un notable pluralisme polític, 

una acceptable reconciliació i una decebedora igualtat social i de 

gènere. En el camí alguns dels protagonistes col·lectius han sucumbit 

com ho demostra pràctica o total desaparició del PCE, el PTE o el 

MDM. D'altra banda el desenvolupament del feminisme o la 

consolidació de l'Estat del Benestar, vénen a proposar un 

reconeixement a l'esforç de molts dels protagonistes del període 

esmentat, en el temps que aborda aquest treball: el tardofranquisme i 

la transició. 

En definitiva estem davant un llibre que parla de dones rebels, 

lluitadores antifranquistes, i defensores de la democràcia. Unes dones 

que van descobrir el feminisme quan van entendre que la igualtat i el 

socialisme no es podien construir sense elles.

El Movimiento Democràtico de Mujeres. 

De la lucha contra Franco al feminismo (1965-1985) 

Ed. Catarata, Madrid 2016, de Francisco Arriero Ranz.

*traduït de l’original en castellà
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Pep Traverso

Al prefaci de la novel·la de Victor Serge, Ville Conquise, Richard 

Greeman, el seu traductor americà i executor literari, es demana: “Per 

què, per exemple, està Serge absent de tots els diccionaris 

enciclopèdics, biogràfics i literaris actualment publicats a França? […] 

Per què, entre les decenes de milers de tesis produïdes a les 

universitats franceses als darrers cinquanta anys, ni una sola sobre 

Serge -ni en literatura ni en política? Per què, des de que vàrem fer 

reeditar a França els seus principals escrits polítics i literaris -gairebé 

tots impossibles de trobar al 1997- no s’ha escrit ni un sol article 

important sobre Serge? (Excepció honorable: una pàgina lluminosa de 

François Maspero a Le Monde sobre els poemes de Serge)”. 

Susan Sontag obre el seu pròleg Non eteint (el caso Victor Serge) a la 

novel·la El Caso Tuláyev amb una pregunta semblant: ¿Cómo explicar 

la oscuridad de uno de los héroes éticos y literarios más imponentes 

del siglo XX: Victor Serge? ¿Cómo dar cuenta de la desatención de El 

Caso Tuláyev, una novela maravillosa que sigue siendo redescubierta 

y olvidada de nuevo desde su publicación, un año después de la 

muerte de Serge en 1947?”.

No és gens fàcil respondre aquestes preguntes, massa amples i 

complexes i que sobrepassen de molt l’objectiu d’aquest article. Per 

què es fa el silenci sobre un autor o una determinada obra? Per què es 

posen de moda o reapareixen? Pot una literatura anar més enllà de 

l’època que l’ha vist néixer? Sí que podem dir que a començaments 

dels anys trenta, Victor Serge (1890-1947)  que escrivia 

fonamentalment en francès,  ja era publicat i llegit a diversos països 

europeos. A Espanya, en concret, ja als anys 1930/1931, van 

aparèixer algunes de les seves novel·les. Però Victor Napoleon Lvovich 

Kibalchich  no era un literat, era un revolucionari; la seva vida des de 

la Brussel·les on es troba refugiat amb els seus pares i on comença a 

militar i escriure  amb poc més de quatorze o quinze anys fins a la 

seva mort a Ciutat de Mèxic, tota la seva vida ha girat al voltant de la 

revolució, especialment de la revolució russa a la qual es va 

incorporar a principis de 1919. La seva obra escrita és pràcticament 

inabastable, des de la novel·la o la poesia fins a l’assaig polític, 

històric o literari, passant pels texts autobiogràfics, la 

correspondència, els articles a revistes, les traduccións…

L’objectiu d’aquest article és molt més modest, simplement presentar 

tres novel·les seves que han aparegut als darrers anys i que poden 

constituir una molt bona introducció a l’obra de Victor Serge. L’any 

2013 apareix en castellà una de les seves grans novel·les, El Caso 

Tuláyev, escrita entre Paris i Ciutat de Mèxic, entre els anys 1940 i 

1942, pertany a allò que Richard Greeman ha anomenat el cicle de la 

resistència. En gran part escrita durant el viatge que el va dur des de 

Marsella (març de 1941) fins Mèxic, viatge llarguíssim amb detencions 

incloses a Ciudad Trujillo i l’Havanna.

 

El Caso Tuláyev és una novel·la magnífica,  l’acció es situa, 

fonamentalment, a l’URSS i a la segona meitat dels anys trenta, amb 

el rerafons dels processos de Moscú. L’assassinat d’un alt càrrec del 

partit, el camarada Tuláyev, posa en marxa la maquinària repressiva 

de l’estalinisme. Tota una sèrie de personatges, Kostia, l’assassí; 

l’oficinista Romachkin, la fiscal Zvyeryeva, el camarada Kondratiev i el 

mateix Stalin conformen una obra coral marcada, com diu Sontag, per 

“la mordaz materialidad descriptiva de la gente y los paisajes de 

Serge”. En un univers de revolució definitivament perduda, traïda, 

Serge rescata dones, homes, idees, sentiments, generacions caigudes 

sota la destral stalinista. Les novel·les de Victor Serge fan olor de 

veritat i d’humanitat, amb maiúscules; això no vol dir que la seva 

literatura sigui una imitació a ras de terra dels esdeveniments 

històrics; la veritat sorgeix del fons i la forma del relat literari, 

conformat amb els seus propis recursos; la veritat sorgeix de la 

defensa de l’home concret i de la revolució entesa com la conformació 

d’una autèntica i real Humanitat. “Esta novela pertenece al dominio 

de la narrativa. La verdad que crea el novelista no puede confundirse, 

de ningún modo, con la verdad del historiador o del cronista. Toda 

pretensión de establecer una relación precisa entre los personajes o 

episodios de este libro y los personajes y hechos históricos conocidos 

no tendría, por tanto, justificación”. Amb aquesta declaració de 

principis -són paraules del mateix Serge- que donarien per una bona 

discussió, s’obre El Caso Tuláyev.
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L’any 2016 apareix Medianoche en el Siglo, escrita entre els 

anys 1936 i 1938, segurament entre Brussel·les (on havia arribat 

expulsat de l’URSS després d’anys desterrat a Orenburg) i Paris. El 

llibre s’obre amb una detenció anunciada, la del professor Kostrov que 

després de passar mesos a una terrible presó, El Caos, anirà a parar, 

desterrat, a un mig oblidat poblet, Chernoé (El Poble Negre) a la riba 

del rio Chiórnaya (Aigües Negres), allà la seva vida s’entrellaçarà amb 

la d’altres militants comunistes, revolucionaris sotmesos a la presó i al 

desterrament. Varvara Platónovna, Mijail Kostrov, Ryjik, Rodion, Dimitri 

Elkin i Tabidzé Aveliï conformen un grup d’edats  i plantejaments 

diferents un col·lectiu que discuteix sobre el passat, el present i el 

futur de la revolució. Tots ells expressen un amor immmens als homes 

i a la vegada una consciència de què tot està perdut…hauràn de 

passar molts anys -diuen-s’haurà de començar de nou, nosaltres ja no 

ho veurem -afirmen.

“Nos vencieron en 1923, porque todavía teníamos fe. Todavía 

teníamos confianza: ya era muy tarde. Ya sólo éramos unos pocos 

miles los que queríamos continuar esa revolución de la que todo el 

mundo parecía estar harto. El mundo volvía a hundirse en su inercia 

cuando nada se había acabado.” 

“La revolución revela una cara falsa que ya no es la suya. Se refuta a 

sí misma, se niega, nos quiebra, nos mata. Lo ves, ¿Dónde está el 

error? Todo cuanto amábamos no es ya sino apariencia execrable.”

“-¿Y el pensamiento -preguntó Rodión- , el pensamiento?

-Ah, pues ahora mismo es más bien un sol de medianoche sobre el 

cráneo. Glacial. Pero ¿qué hacer cuando es medianoche en el siglo?

-Seamos los hombres de medianoche- dijo entonces Rodion con una 

especie de alegría.” 

Serge ha dedicat una de les seves col·laboracions (30 de gener de 

1940) al diari sindical belga La Wallonie de Liège a comentar aquest 

llibre seu, la cita és llarga però val la pena perquè també ens donarà 

pistes sobre la seva poètica: 

“És clar que es tracta d’una novel·la, però és una novel·la 

rigorosament verídica. Una gran quantitat de coses sobre l’home, 

sobre la societat, sobre la història no poden ser dites ni a un assaig ni 

a un estudi històric. Es necessita, per expressar-les amb una intensitat 

vital suficient, la creació literària, allò que aquesta permet d’intuició, 

de passió i de llibertat per reconstruir la realitat. Unir la visió interior al 

coneixement dels homes i de les coses. En aquest sentit, S’il est 

Minuit dans le siécle és, donat que es tracta d’una novel·la, un 

testimoni molt més profund i més exacte que no pas ho serien les 

Memòries a les quals l’autor no relataria més que allò que hagués 

viscut ell mateix, amb la mica d’exactitud que el record li permet. 

Aquesta novel·la dóna comptes, crec, molt exactament, de l’atmosfera 

d’una època ja acabada. Pot ser que el poble de les Aigües Negres, la 

presó que he anomenat el Caos, les lluites dels homes, els meus 

camarades i els meus germans -i jo mateix- dins aquest poblat i dins 

aquesta cova puguin semblar al lector un quadre massa oscur. No ho 

he volgut així, no he volgut més que ser veraç, fins i tot m’he esforçat 

a posar-hi tota la llum ofegada, secreta, pero tenaç que mai no he 

deixat de discernir en els homes de la terra russa. Hauria volgut 

acabar amb una nota d’esperança i crec que hi és. En tot cas, deixeu-

me dir que el període que descric allà, era encara el bon temps. 

M’estimo l’exactitud fins i tot a la novel·la; aquesta ha de ser un 

document, és clar que no a la manera d’una tesi d’història, un 

document moral, un document psicològic situat dins un quadre real. 

Aquest se situa a Rússia, a 1934, així doncs abans dels falsos 

processos, abans de les innombrables execucions…Se’ns ofegava molt 

dolçament, però vivíem…Era, vos ho dic jo, un bon temps.”

La tercera obra literària apareguda en els darrers anys en castellà ha 

estat El Nacimineto de Nuestra Fuerza, en edició no massa cuidada 

d’Amargord i amb una introducció de Ferran Aisa-Pàmpols. Si les dues 

anteriors formaven part del cicle de la resistència, aquesta pertany al 

primer cicle de novel·les, el de la revolució i segueix en el seu 

desenvolupament una part de la vida de Serge: 

L’arribada a Barcelona al febrer de 1917 procedent de Paris i després 

de cinc anys d’empresonament, la crisi que li provoca el xoc amb 

aquella ciutat lluminosa i revolucionària, la seva adscripció a la CNT, 

l’amistat amb Salvador Seguí, el Noi del Sucre, el fracàs de la 

revolució de juliol i agost. Serà a Barcelona on li arribaran les primeres 

noticies de la revolució russa, escriurà a Tierra y Libertad diversos 

articles, entre ells destaca un sobre el tzar que acaba de caure; en 

aquests articles apareixerà el sobrenom de Victor Serge pel qual serà 

conegut d’ara endavant.
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De tornada a Paris, camí de Rússia és empresonat de nou, gairebé per 

dos anys, al camp de concentració de Précigné, vida en condicions 

molt dures, fam i malalties però també lliuta, reivindicacions, estudi, 

formació d’un grup de revolucionaris, de camarades, bolxevics 

inclosos. La novel·la rescata, un a un, com un cronista, aquests 

personatges als quals la història sepultarà sense cap misericòrdia; tots 

ells hi apareixen tractats de forma humana, concreta, rescatats del 

buit i la foscor…finalment l’intercanvi amb un grup de militars 

francesos retenguts a Rússia.

Tercer acte, un grup de revolucionaris es posa en marxa, a peu, en 

tren, en vaixell rumb a la pàtria socialista…el xoc serà brutal, el xoc 

entre els ideals i la realitat revolucionària. El grup arriba enmig d’un 

gèlid hivern a la ciutat de Petrograd, ciutat assetjada, resistent, presa 

de la voluntat de resistir sense gaire possibilitats, de la fam i del terror: 

”No encontrábamos muchedumbres apasionadas que se dirigiera, bajo 

banderas nuevas, a luchas reanudadas todos los días en una confusión 

trágica y fecunda, sino una especie de vasta administración, un 

ejército, una máquina en la que se integraban en frío las energías más 

ardorosas y las inteligencias más claras, y que ejecutaban 

inexorablemente su misión. Esta misión consistía en dilatar sin cesar, 

continuamente, por el heroísmo trivial, a veces invisible, de vivir y 

preservar un día tras otro, unas fuerzas que a cada momento parecían 

próximas a extinguirse. Asimismo consistía en elevar por encima de sí 

mismo a un país fatigado, a punto de caer en la inercia. Consistía por 

último, en resistir y vencer por todas partes, a cada instante, contra 

todas las previsiones de una razón visiblemente caduca.”

Acabem aquest article, ja massa llarg, amb unes notes molt 

provisionals i molt curtes sobre la seva “poètica”:

Per a Victor Serge escriure és un deure, un deure moral i polític

a complir amb tots aquells que ja no hi són, amb tots aquell que

han quedat pel camí. Aquestes són les paraules que el seu amic

i escriptor Panait Istrati cita de Serge al pròleg del llibre Les

Hommes dans la Prison: “Havia d’alliberar-me d’aquest deute,

acomplir aquesta tasca abans que qualsevol altra. Quan a un

camp de treballs forçats, resistia a la tuberculosi, al

deteriorament, a les delacions, a la misèria moral dels homes, a

la ferocitat dels reglaments; jo trobava ja una mena de

justificació d’aquell viatge infernal en la possibilitat de

descriure'l. Entre els milers de miserables destrossats per la

presó - una presó que pocs coneixen!!- era, sens dubte, l’únic

que podia intentar un dia de dir-ho tot. Això era per mi un pesat

deure. Jo no podia escriure una altra cosa abans de complir amb

aquest deure”                                                                       

El protagonista de les seves obres és un col·lectiu d’homes concrets:

 “Al cor d’aquest món [el món literari de Serge] es retroben camarades

aquesta fraternitat de militants i de revolucionaris que Serge anomena

a cert lloc la internacional invisible. Consider [R. Greeman] aquesta

fraternitat de combatents com l’heroi col·lectiu del cicle de novel·les

de Serge.”                                       

 

                                
Trobada de camarades que 

trascendeix el temps. Torna a 

ser Greeman qui

parla: “Es tracta d’un heroi 

múltiple, format per homes i 

dones,

intel·lectuals i treballadors 

manuals, anarquistes i 

comunistes,

vius i morts -doncs entre els 

camarades, es dialoga amb Saint

Just i Babeuf, Marx i Bakunin, com si fossin presents. Al cervell

d’aquest heroi col·lectiu s’acumula l’experiència de mil presons,

la lliçó de mil derrotes, l’esperança de mil temptatives, una

elevada intel·ligència de les coses, que compren els moviments

de la història i intenta modificar-los.”                   

             

A una carta a Marcel Martinet (17/setembre/1930), Victor Serge,

vivint a l’URSS,  expulsat del partit (PCUS), alliberat després de

dos mesos d’interrogatoris, alliberat però vigilat, quan la derrota

ja és més que evident, escriu a l’amic: “L’expressió literària

comença ara a apassionar-me. D’una altra banda, me sembla

que pot tenir un valor revolucionari gens menyspreable a l’època

en què vivim, és a dir, en el nostre temps de calma tràgica i de

crisi. Penso cada vegada més que tot s’ha de tornar a començar

per la base, així doncs, sota un cert angle, per la formació dels

caràcters. I en aquest respecte, alguns llibres sincers i verídics

poden servir.”                                 

I acabem, ara sí, amb la resposta que el mateix R. Greeman dóna a les 

preguntes que es formulaven al començament d’aquest article: “Serge 

inquieta perquè roman irrecuperable: enemic irreductible del 

capitalisme així com de tot tipus de patriotisme, nacionalisme o 

qualsevol imperialisme. Fill d’intel·lectuals revolucionaris russos, Serge 

experimenta, des de la infància, davant l’opulenta societat leopoldina 

“una aversió barrejada de còlera i d’indignació pels homes [que ell 

observava] com s’instal·laven comfortablement. Com podien ignorar la 

seva captivitat, com podien ells ignorar la seva iniqüitat?” 

Experimentarà la mateixa aversió pels buròcrates amorfos, estúpids i 

cruels que veurà instal·lar-se més tard a Rússia -i que explicarà el seu 

anti-stalinisme precoç.”                                                   

Pep Traverso, Palma, 26 de març de 2017
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Montserrat Roig 
La memòria viva

Maties Garcias

Ara que ha fet 25 anys que va morir Montserrat Roig (1946-1991), la 

jove editorial valenciana Sembra Llibres ha publicat una biografia 

d’homenatge a l’escriptora i periodista barcelonina, tan 

prematurament desapareguda. Aina Torres Rexach (Barcelona, 1984) 

n’és l’autora.

La memòria viva que s’invoca en aquest llibre ens fa present la figura 

de Montserrat Roig a partir de la seva trajectòria personal i de l’anàlisi 

del seu llegat periodístic, literari i assagístic. Una part del record i de 

l’anàlisi que ens proporciona el llibre d’Aina Torres es fa en boca de 

persones que varen tenir tracte personal i intel·lectual amb Montserrat 

Roig. Es tracta d’una llista de 40 amics, periodistes, poetes, 

novel·listes, companys de lluita, artistes, editors i crítics literaris que 

deixen el seu testimoni recollit en el llibre, que encapçala un pròleg de 

Mònica Terribas.

Montserrat Roig va néixer en el si d’una família de classe mitjana i 

lletraferida de l’Eixample barceloní, quan encara era fresca la derrota 

republicana i catalanista i quan les amargors de la postguerra es feien 

quotidianament presents. En aquest context, la jove Montserrat Roig 

ben prest va emprendre el camí de la literatura i del compromís polític 

i feminista. 

Montserrat Roig va ser una dona vitalista, treballadora, dotada de gran 

curiositat intel·lectual i que, sense renunciar a tenir fills, va iniciar una 

carrera literària en català en circumstàncies difícils per a la 

professionalització com a escriptora. Per això, en paral·lel, i sovint per 

tal d’obtenir els ingressos econòmics necessaris per garantir la seva 

independència, va exercir de periodista en diferents mitjans, entre els 

quals va destacar la televisió, on no sempre va trobar-hi un camp de 

treball fàcil, ja que a TVE de vegades va patir la censura i a TV3 no hi 

va poder accedir a causa –deia- de la seva significació política 

esquerrana, sovint de la mà del PSUC.

L’obra literària de Roig abasta, sobretot, els contes (Molta roba i poc 

sabó, 1971; El cant de la joventut, 1987) i les novel·les, d’ambientació 

barcelonina i amb una gran presència de figures femenines (Ramona, 

adéu, 1972; El temps de les cireres, 1976; L’hora violeta, 1980; 

L’òpera quotidiana, 1982; i La veu melodiosa, 1987).

A part de l’obra de ficció, Montserrat Roig va excel·lir en el camp de la 

investigació històrica amb el monumental i pioner estudi Els catalans 

als camps nazis, (1972), on recull el testimoni de tots aquells 

republicans o perseguits de procedència catalana que varen ser 

víctimes del nazisme en els camps d’extermini i d’horror. Amb aquesta 

obra Roig s’endinsa en la tasca de recuperació de la memòria històrica 

contemporània. També ho fa amb L’agulla daurada (1985), llibre de 

viatges sobre les seves estades a Leningrad/Sant Petersburg, escrit 

sota el mestratge de Josep Pla, una obra en què Montserrat Roig vol 

fugir –segons declara- tant de “donar peixet a l’anti-sovietisme” com 

d’exaltar el “paradís soviètic”.

Finalment, de l’obra de Roig, cal destacar-ne les reflexions sobre la 

vida, el feminisme, les dones, la llengua, la literatura... recollides en 

aplecs d’articles i de treballs periodístics. Fidel sempre a la voluntat de 

bastir una obra en català –compatible amb incursions professionals en 

castellà- i de trenar lligams amb tots els Països Catalans –la seva 

complicitat amb Joan Fuster va ser notable-, Montserrat Roig ens deixa 

un conjunt de llibres que són memòria viva de la nostra realitat 

lingüística, cultural, social i política. El llibre d’Aina Torres ens ajuda a 

conèixer-la i a tenir-la present.

Aina Torres   Montserrat Roig   La memòria viva

Carcaixent:    Sembra Llibres 2016
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