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Davallada històrica del
bipartidisme i gir a l’esquerra

Biel Barceló
Coordinador de MÉS per Mallorca

Aquestes serien algunes de les conclusions dels 
resultats de les eleccions europees del passat 25 de 
maig a l’Estat espanyol. El bipartidisme PP/PSOE 
pateix un fort càstig amb una pèrdua impressionant de 
vots i escons i les opcions d’esquerres i sobiranistes 
guanyen força. L’altre gran titular seria la gran absten-
ció que s’ha donat i que precisament a les illes Balears 
ha estat de les més altes amb un 63%, molt significatiu 
del desenteniment d’una part important de la ciutada-
nia cap a les eleccions.

A nivell europeu preocupa i molt l’ascens de les 
opcions d’extrema dreta i anti-europeistes. El triomf de 
Marine Le Pen a França i els bons resultats a Grècia o 
Àustria ens fan veure que l’avanç social no serà fàcil. 
Per contra ens hem d’alegrar del manteniment de la 
força del grup Verd europeu o dels resultats de Syriza.

A nivell de les illes Balears el més important és que els 
ciutadans i ciutadanes que volem un canvi i que hem 
optat per opcions sobiranistes i d’esquerres som majo-
ria en aquests moments. També s’ha de destacar la 
pluralitat de les opcions d’esquerres que fan que en 
aquests moments no hi hagi un partit que pugui hege-
monitzar aquest espai i que serà obligat cooperar 
entre els distints moviments que volem transformar la 
societat. En aquest sentit MÉS ja s’ha posat a disposi-
ció d’aquest objectiu, tenint en compte que MÉS és un 
projecte obert, plural i assembleari.

S’ha de destacar que les dues coalicions que rebien el 
suport de MÉS han aconseguit els seus objectius. 3 
eurodiputats, 2 de la coalició d’Esquerra (que a més 
ha estat la força més votada a Catalunya amb un 
missatge clar dels electors a favor de la consulta) i 1 
de la coalició Compromís-Equo. A les Illes Balears han 
aconseguit sumar 25.154 vots amb el 9’32% dels vots 
a prop de la 3a força que ha estat Podemos.

A nivell estatal les candidatures que conformen el grup 
Verds-Aliança Lliure Europea (sobiranistes i eco-
socialistes) han aconseguit 1.253.489 vots i un total de 
5 eurodiputats (2 de la coalició d’Esquerra, 1 de 
Primavera Europea, 1 de Bildu-BNG i 1 d’ICV), 
situant-se com a quarta força a nivell estatal molt a 
prop d’EU (de fet sumant els vots d’ICV estarien per 
davant amb més d’1,5 milions de vots). La força 
d’aquest grup no s’ha visualitzat prou precisament pel 
fet de presentar-se per separat en diverses candidatu-
res, un dels motius pels quals MÉS va decidir no 
presentar-se i donar suport extern a algunes 
d’aquestes candidatures.

A partir d’aquí el missatge és ben clar: estam en dispo-
sició de fer un canvi a les polítiques de dretes a totes 
les institucions des de la valentia i des de la contun-
dència. S’ha de transformar l’actual statu quo imposat 
pel bipartidisme i anar cap a la radicalitat democràtica, 
el dret a decidir i les polítiques del bé comú enfront de 
les polítiques actuals només en favor dels poderosos i 
les oligarquies.

Disseny i maquetació 
Alexandre Charles Rolland

Consell de redacció:
- Llorenç Carrió Crespí   - Gabriel Pérez Alzina  - Pere Sampol Mas    
- Josep Maria Foguet   - Nanda Ramon Tous  - Lila Thomàs Andreu
- Joan Lòpez Casasnovas   - Miquel Rosselló del Rosal  - Josep Valero Gonzàlez
- Miquel Àngel Maria    - Maria Salleras Juan 
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l’ull crític
Eleccions europees: l'inici del 
canvi 

Pere Sampol i Mas
Director de la Fundació Emili Darder

Els resultats de les eleccions europees han suposat un 
gir a l'esquerra sense precedents a l'Estat Espanyol i, 
sobretot, a les Illes Balears, on les opcions de dreta (PP, 
VOX i Ciutadans) amb prou feines superen el 31 % dels 
vots, mentre que el conjunt de forces progressistes 
(amb el PSOE inclòs) superen el 51% del total dels vots 
emesos. Igualment, resulta antològica la davallada del 
bipartidisme. El PP i el PSOE junts no arriben al 50%, 
quan fa cinc anys varen passar del 82%. Entre tots dos 
han perdut 89.000 votants. Però, mentre que la davalla-
da del PP no ha engreixat altres partits, totes les opcions 
d'esquerra han tingut increments considerables. La gran 
sorpresa l'ha donada Podemos, una opció nova, lidera-
da pel mediàtic Pablo Iglesias, que es situa clarament a 
l'esquerra, que accepta el dret a decidir dels catalans i 
que s'identifica amb el moviment del 15M.

Tot i que MÉS no es presentava a les eleccions, les 
opcions a les quals va donar suport han complert els 
objectius: Esquerra ha obtingut 2 diputats, essent la 
primera força política de Catalunya, i Compromís ha 
aconseguit un diputat, fet històric al País Valencià. El 
conjunt de les dues forces passa del 9%, per tant, 
supera Esquerra Unida, fet no gens menyspreable ja 
que MÉS no va fer campanya i es limità a recomanar el 
vot a qualsevol de les dues opcions.

Immediatament, resulta inevitable extrapolar aquests 
resultats a les properes eleccions municipals i autonò-
miques. És evident que el context no serà el mateix, 
tots coneixem la capacitat de mobilització (i de coacció) 
que té el Partit Popular. Però la tendència és inequívo-
ca: la dreta està desmobilitzada, el bipartidisme s'ha fet 
bocins, mentre que l'esquerra s'ha mobilitzat i ha captat 
votants del PSOE i de l'abstenció.

Ara bé, són moltes les incògnites de cara a les 
eleccions de l'any vinent. Les opcions d'esquerra 
(sense comptar el PSOE) han arribat al 30%, superant 
el PP, que només ha fet el 27 %. Serà possible mantenir 
o, fins i tot, incrementar aquest sostre? Superarà 
Esquerra Unida la barrera del 5%?

I Podemos? es presentarà a les eleccions autonòmi-
ques i presentarà candidatures municipals, malgrat la 
nul·la implantació territorial que té fins ara? O és possi-
ble que vulgui negociar amb altres forces polítiques?

Tot plegat fa pensar que MÉS és l'opció que té més 
potencial de creixement. Si es confirmen les expectati-
ves de presentar bones candidatures municipals a 
gairebé tots els municipis, MÉS està en condicions de 
convertir-se en la segona força política i liderar un nou 
govern progressista. De fet, qualsevol opció de derrotar 
el PP depèn de què MÉS sigui capaç d'il·lusionar els 
votants d'esquerres que han deixat de confiar en el 
PSOE.

Però, després d'aquestes elucubracions, el fet inqües-
tionable és que el canvi, en el conjunt d'Europa, ja ha 
començat. La baixa participació electoral, l'augment de 
les forces d'esquerra i el càstig als dos grans partits en 
forma de vots d'euro-escèptics i d'extrema dreta, 
hauran de fer repensar les polítiques europees que, fins 
ara, han estat al servei de les entitats financeres i dels 
lobbys empresarials. O Europa democratitza les seves 
institucions i practica polítiques en favor dels més 
necessitats i de les petites empreses, o els ciutadans li 
acabaran de girar l'esquena.

Finalment, cal una menció especial als resultats de 
Catalunya. El resultat històric d'Esquerra, que s’ha 
convertit en la força més votada; els bons resultats de 
CIU, que ha baixat unes dècimes però que ha captat 
prop de 100.000 nous votants; els excel·lents resultats 
d'Iniciativa per Catalunya-Verds i el bon resultat de 
Podemos —que accepta el dret a decidir—, suposen 
un cop de força del sobiranisme. En conjunt, les forces 
sobiranistes han superat el 60 % dels vots emesos, 
enfront del 30 % dels unionistes. D’aquests, la desfeta 
del PSC és antològica, la qual cosa pot fer pensar en 
una possible excisió dels partidaris del dret a decidir. 
Tot plegat, no hi ha dubte que tenim la sort de viure un 
temps polític apassionant.
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Ara bé, el que resulta xocant, és que el 2013 ha estat 
un any quasi record a nivell turístic (ens ha faltat ben 
poc per arribar als tretze milions de visitants), per tant 
un any des del punt de vista de l’activitat turística (la 
principal a les Balears), excel.lent. No obstant, tot i 
haver estat un any extraordinari, l’atur ha passat del 
24,3% al 22,9%, és a dir ha baixat sols un 1,4%.

La conclusió és que tot i que hem tengut un any brillant 
a nivell turístic, això no ha comportat una baixada 
rellevant de l’atur.

I.B.- ESTRUCTURAL

Examinem el que ha passat a les Balears els darrers 
trenta anys.

1.- En els darrers trenta anys hi ha hagut un formida-
ble creixement econòmic. Efectivament, hem passat 
de tenir cinc milions de visitants el 1985 a tretze 
milions el 2013. Per tant un autèntic boom econòmic.

2.- Però i què ha passat amb la nostra renda per càpita 
aquests darrers trenta anys? El 1986 érem la primera 
comunitat autònoma per renda per càpita. El 1995 ja 
érem la quarta i el 2012 hem passat a ser la setena, 
per darrera País Basc, Navarra, Madrid, Catalunya, La 
Rioja i Aragó.

3.- El 1986 érem a la mitjana estatal pel que fa a la 
remuneració mitjana per assalariat (la qual cosa i per 
altra banda, no deixava d’esser paradoxal essent la 
primera comunitat autònoma en renda per càpita). El 
2011 som ja per davall de la mitjana, en concret la 
cinquena per darrera (dades del Consejo Ecónomico y 
Social, “Informe de distribución de la renta en España, 
desigualdad, cambios estructurales y ciclos”)

4.- Del 1995 al 2012 Balears ha augmentat l’ocupació 
un 80%, però quasi ha triplicat el seu atur. 

I.C.- CONCLUSIÓ
La conclusió és que tot i que hi ha hagut un enorme 
creixement econòmic els darrers trenta anys som, en 
termes relatius, més pobres i més desiguals.

Un pacte social per a un nou 
model econòmic

Miquel Àngel Mas
Diputat de MÉS per Mallorca

Fa poc vàrem presentar una proposta de pacte social 
per un nou model econòmic al Parlament Balear. Va 
ser la meva primera iniciativa com a diputat i és  on 
intentaré centrar el meu discurs durant aquest any que 
queda de legislatura. No defallirem, ens hi va el nostre 
futur com a país.

L’educació és important, molt important. Sens dubte el 
territori, la seva protecció, és important, molt impor-
tant. Sens dubte el model energètic, les energies reno-
vables, són importants, molt importants. Sens dubte el 
model social és important, molt important...

Però el que acaba decidint si un jove de Bendinat amb 
14 anys deixa l’escola i parteix a l’hotel, és el model 
econòmic que tenim. El que acaba decidint si tenim 
uns salaris dignes i una societat equilibrada i sense 
significatives desigualtats, és el model econòmic. Fins 
i tot el que acaba decidint si es fa un hotel a Sa Ràpita, 
és el model econòmic.

És per això que ara que he iniciat una etapa en la 
meva vida de servei públic, he pensat que havia 
d’intentar anar al moll de l’os. I encara que pugui resul-
ta atractiu treballar en el camp educatiu, social, ener-
gètic i altres, el que acaba definint tots aquest camps, 
és l’econòmic.

I.- ANÀLISI DEL NOSTRE MODEL ECONÒMIC

Per poder fer una proposta seriosa és necessari 
primer fer una anàlisi de la realitat. Una anàlisi que pot 
ser conjuntural, però sobretot estructural.

I.A.- CONJUNTURAL
Si miram l’any passat (2013) observarem que l’atur 
juvenil es troba en taxes estratosfèriques (47%), la 
qual cosa ens hauria de dur ja per si sol, a una obliga-
da i profunda reflexió que implicàs greus reformes 
estructurals. Però no és sols l’atur juvenil, l’atur balear 
va estar el 2013, per damunt del 22%, dada que resul-
ta quasi inèdita a nivell europeu. Efectivament Balears 
ha estat 4 dels darrers 20 anys per damunt del 20%, 
situació que sols s’ha donat a Letònia el 2009 i 
aquests dos darrers anys a Grècia; però un atur per 
damunt del 20% és insòlit a nivell europeu. Fa dues 
setmanes els francesos s’aixecaren escandalitzats 
perquè l’atur havia arribar a la insuportable xifra del 
11,3%...



II.- REFLEXIÓ CONSEQÜÈNCIAL.

Des del nostre punt de vista, això ens ha de dur a una 
reflexió. Ara és el moment d’asseure’ns, analitzar el que 
ha passat i cap a on anam. Entenem que es fa neces-
sari repensar, o fins i tot ens atreviríem a dir, a pensar 
per primera vegada quin model econòmic volem, quina 
societat imaginam i volem dibuixar pel nostre futur.

Diuen que les crisis es poden viure com a oportunitats i 
ho compartesc. Però fa falta voluntat de mirar, pensar i 
redefinir allò que no ha anat bé i que ens ha duit a on 
som. I això és el que pens que hem de fer com a socie-
tat. Promoure un debat sincer i franc sobre el nostre 
model econòmic i ser capaços de consensuar-ne un 
d’ampli abast, que sigui compartit pel mainstream 
social i econòmic, que no barati cada vegada que canviï 
el govern.

Pens que és un objectiu lloable i pel que val la pena 
fer-hi feina, encara que sigui a llarg termini, o més aviat 
hauria d’escriure especialment perquè és a llarg termini 
que val la pena fer-hi feina. Ben segur que no es veurà 
el fruit en uns mesos, ni en un any, ni tan sols per ventu-
ra en el termini quasi sagrat en política de quatre anys... 
El que dona sentit al noble exercici de la funció pública, 
és precisament això, el pensar sols en l’avui, el dia a 
dia, sinó en com bastir un futur millor i més prosper per 
tothom.

III.- DE LES LÍNIES ECONÒMIQUES.

Però i quines han d’esser les línies mestres d’aquest 
nou model econòmic? Al nostre parer, dos són els pilars 
que han de fonamentar la política econòmica.

Per una banda l’activitat turística, considerada con la 
principal font de riquesa de les Balears. Tot sovint es 
menysprea aquest sector dient que és molt fàcil cons-
truir un hotel i omplir-lo de turistes, el clima i el nostre 
paisatge ho fan molt senzill. Però no deu ser ben bé així 
quan altres illes del Mediterrani no han tengut la 
mateixa activat turística (singularment Sardenya i 
Còrsega en latituds, climes i geografies molt pares-
cuts). Al nostre parer s’ha de millorar l’oferta turística 
(l’hotelera i la complementària), amb un turisme amb 
més valor afegit, més especialitzat i un turisme lobby 
del medi ambient.

Però juntament amb el turisme, fa falta definir i imple-
mentar una decidida política industrial (l’únic sector que 
no va crèixer el 2013, de fet retrocedí l’1,1%, mentre 
que a la resta de l’estat sols el 0,4%, amb comunitats 
autònomes on fins i tot va crèixer). Efectivament, les 
societats més industrialitzades arreu d’Europa són les 
que han aguantat millor l’embat de la gran crisi que hem 
patit (basta veure les xifres d’atur dels estats centre i 
nord europeus durant els darrers anys).
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Som conscients que davant una situació de monocultiu, 
en el nostre cas turístic, és molt difícil diversificar i 
atreure inversió cap a altres activitats econòmiques, 
però tot i ser difícil no ho hem de deixar d’intentar, ens 
hi va el nostre futur.

I dins aquesta política industrial, el sector que hauríem 
de considerar estratègic per moltes raons, hauria de ser 

el lligat a la societat del coneixement, el 
de les noves tecnologies. Es tracta 

d’un sector amb un 
enorme futur (el que 
més creix), d’alt 
valor afegit, amb 
poca repercussió 
mediambiental, que 
genera llocs de 
treball qualificats i 
que a més a més 
no pateix el cost de 

la insularitat (per ventura és l’únic bé que no ha d’esser 
traslladat en vaixell). A tot això hi hem d’afegir la nostra 
especial ubicació geoestratègica enmig de la Medite-
rrània amb excel·lents connexions aèries arreu del món 
(fins a 24 vols diaris a Londres), que la fa especialment 
atractiva front a localitzacions més nòrdiques.

Juntament amb aquest sector industrial, hauríem de 
considerar també estratègics l’audiovisual (de gran 
importància i projecció internacional), el de la construc-
ció (rehabilitació, eficiència energètica, moble...) i 
l’agroalimentari (tenim un mercat potencial de tretze 
milions de persones).

Lamentablement hem de dir que no veim en aquests 
moments cap planificació global per part del govern 
autonòmic, cap lideratge, cap capacitat de consens 
(l’eliminació del Consell Econòmic i Social, en resulta 
paradigmàtic). No veim el dibuix ni la implementació de 
cap política econòmica prèviament pensada, sinó sols 
el dia a dia, el pedalejar en bicicleta sense aturar i tan 
aviat com se pugui, sense saber ben bé cap a on anam.
És per això que consideram essencial ara més que mai, 
impulsar aquest debat, aquest pacte social d’ample 
espectre (hi ha d’haver tots els actors socials, econò-
mics i acadèmics, però sobretot els sectors innovadors 
i joves) sobre un nou model econòmic. 

Un model econòmic d’èxit, del qual ens podem sentir 
orgullosos, de prosperitat compartida per tothom, 
respectuós amb el medi ambient, que eviti que els 
nostre joves enginyers hagin necessàriament d’emigrar 
a fora.
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La criminalització de la decisió lliure dels ciutadans de 
decidir on comprar i assimilar-la al nazisme no neces-
sita descompte, ni de la targeta blava ni de cap altra, 
perquè directament és de franc. Ho veiem cons-
tantment i ens hi hem avesat i és intolerable. Tant 
intolerable que em permetran una llicència: no dema-
naré al grup popular que estudiï història i ètica, tampoc 
que llegeixin els pensadors que han estudiat el fet 
nazi, seria massa. Els demanaria un exercici de 
memòria a curt termini: Qui és que en els últims temps 
es dedica a fer llistes? Tant em fa si és una llista de 
professors que fan vaga per lluitar per un ensenya-
ment públic, de qualitat i en català com una llista 
d'establiments afins a un partit polític.

Segurament, el cas de la targeta blava confirma la tesi 
que la crisi és eminentment de valors. Els valors que 
defensen els partits tradicionals són els valors 
mitjançant els quals la majoria de nosaltres hem sigut 
educats, però ara veiem com allò que creiem, tot i no 
estar mancat de crítica, se'ns ha girat en contra. 

A grans trets, hi ha dues maneres de reaccionar a 
aquesta revolta: garantir que les coses continuïn com 
abans (i acabar fent llistes d'això i d'allò) i mantenir el 
sistema tal i com està tot i comprovar la seva 
inoperància o lluitar per respondre les noves pregun-
tes que arran de la revolta de la crisi es planteja la 
societat civil i que, malgrat ho neguin alguns, és 
l'exercici més pur de democràcia, llibertat i actuació 
col·lectiva que mai haguéssim pogut imaginar que 
succeiria en la nostra comunitat.

El nord també existeix

El que no necessita descompte

Laura Gorrias Camps

Des que es va anunciar la creació de la targeta blava, 
les xarxes socials i els diaris varen començar a bullir. 
Entenc la targeta blava com una evolució de 
l'instrumentalisme i clientelisme en la manera de 
pensar i fer política. La podem resumir clarament amb 
l'etiqueta del PP -qui els assessora?!- 
#defensamlonostro. Però quan llegim “lo nostro”, 
barroerament escrit, no ens hem de deixar enganyar i 
hem de llegir “lo seu”, és a dir, allò que és del Partit 
Popular. Per tot això moltes persones han manifestat 
enèrgicament la seva voluntat de no comprar mai més 
en cap d'aquests establiments.

Davant aquestes reaccions lliures de ciutadans, el 
Partit Popular tenia dues opcions: callar i respectar la 
decisió individual de cada persona (ho temen?) o 
enfangar-se fins els genolls. Òbviament, fidels al seu 
caràcter de “i jo més” han triat la segona opció.

Cap ciutadà no ha criticat la voluntat lliure de 
l'empresari d'adherir-se a la llista de descomptes, però 
ha decidit actuar-hi en conseqüència. La cosa es torç 
quan la portaveu i diputada del PP al Parlament es fica 
en el fangar que ens tenen acostumats alguns polítics, 
columnistes i tertulians quan parlen de la qüestió cata-
lana: el nazisme. L'actitud dels ciutadans recorda a 
Cabrer, i cito: “als nazis quan posaven estrelles de 
David als comerços jueus perquè tothom ho sabés” 
(en castellà, per cert). I ja està, en duu fins els genolls. 
L'analogia ja està feta i espero que a ningú se li esborri 
perquè aquestes declaracions que banalitzen el nazis-
me i que degoten demagògia i traspuen ignorància 
estan als titulars dels diaris, malgrat les disculpes 
posteriors. 

Comerços com FotoRuano, que va emetre
un video-comunicat, expressaren que no se’ls
havia informat de manera correcta, i per això 
sol·licitaren la baixa de la “Targeta Blava”.
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el poble
té la veu

Una primavera diferent

Nanda Ramon
Mestra 

És evident que el curs 2013-2014 passarà a la historia 
com un curs diferent. I diferent en pràcticament tots els 
sentits. No és estrany, doncs, que en els darrers mesos 
i des de diferents àmbits, s’anés reclamant també un 
final de curs diferent. Una cosa va amb l’altra.

El malestar i el bon fer del dia a dia de centenars de 
membres de la comunitat educativa s’ha anat concre-
tant en una munió de propostes i activitats que han 
aconseguit, ja d’entrada, que aquesta no sigui una 
primavera més.

De fet la primavera començà a Porreres –vés per on!–, 
amb la festa que havia d’anunciar la Marxa per 
l’Educació, celebrada dia 12 d’abril que va ser tot un 
èxit de participació i actitud i que ens va retornar a tots 
colors i olors � que semblaven una mica oblidades...
Va ser la Plataforma Crida que, a principis d’abril, va 
encetar una proposta participativa: debatre i enllestir 
col·laborativament el “Llibre Verd de l’Educació”, una 
crida a bastir una proposta educativa consensuada i de 
prou calat, com per servir de referent i de full de ruta als 
poders públics durant els propers anys i evitar així, 
episodis urticants i eixorcs com els de la present legisla-
tura. 

Dies després, la publicació de l’Assemblea de Docents, 
Els tentacles de les tenebres, de Marcel·lí Guerrero, 
irrompia amb força com a llibre més venut de la tradicio-
nal jornada cívica i bibliòfila de Sant Jordi. Tant va ser 
l’èxit, que en només tres setmanes es va exhaurir 
l’edició i es va haver d’encarregar la segona a corre-
cuita, per fer front a la demanda de llibreries i de les 
presentacions organitzades per tota Mallorca.

Aquest ritme trepidant també es manifestà a Manacor, 
dia 3 de maig, quan començà el DeBaT, un sus ambi-
ciós i engrescador que vol dur a tots els racons de les 
Illes Balears, el debat sobre l’educació que volem i 
sobre les reivindicacions en matèria escolar i educativa. 
El calendari del DeBat ha de durar més d’un any, de 
manera que tots tindrem temps de fer-hi aportacions.

Dia 22 de maig va ser el moment de, en el marc de la 
campanya per a les europees, fitar el Govern perquè 
entengués –pot?–  que va en sentit contrari de la resta 
d’Europa en matèria educativa i que la situació és tan 
greu i s’ha degradat tant que és urgent posar-hi remei i 
encetar d’una vegada una negociació honesta amb la 
comunitat educativa. Aquesta nova mobilització va pren-
dre la forma d’una manifestació a Palma, des de la Dele-
gació del Govern al Consolat de la Mar.  La marea verda 
va tornar a tenyir Palma. Un color, per cert, que afavo-
reix molt i molt a la posta de sol...

I per si tot això fos poc, salta a les millors pantalles –les 
del mòbil de cadascú!- el gran èxit de la temporada 
cinematogràfica: DeconstructingBauZá, una cinta diver-
tida i càustica que desemmascara les mentides d’un 
president ignorant i integrista.

Així ha estat, idò, que el final de curs calent que 
s’anunciava des de feia mesos no ha estat una, sinó 
diverses i participades propostes, tal com s’espera d’un 
moviment assembleari, plural, horitzontal i creatiu, com 
el que ha sabut néixer al voltant de l’Assemblea de 
Docents i que no té precedents en aquestes latituds. 
Altra cosa no s’hauria entès. Consistency, en diuen en 
anglès. O sigui, coherència.

Fotos cedides per: José Juan Guijarro
Concentració davant el Consolat - 22 juny 2014

http://marxaxleducacio.blogspot.com.es/
http://plataformacrida.blogspot.com/p/qui-som.html
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/05/debat-per-lescola-que-volem.html
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/05/mes-de-tres-mil-persones-clamen-dialeg.html
http://assembleadocentsib.blogspot.com.es/2014/05/cinque-capitol-de-deconstructin-bauza.html
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La dels treballadors del transport de mercaderies, 
Serafín i Carlos i la petició de vuit anys de presó per a 
cadascun dels vuit treballadors imputats de l'empresa 
Airbús. 

No podem obviar, ja que resulta evident, que aquesta 
campanya amb intenció de criminalitzar el sindicalis-
me en general, i als sindicalistes en particular, té com 
a objectiu acovardir als treballadors i a les treballado-
res i als seus representants legals, els sindicats a 
l’hora que desprestigiar la vaga com a instrument legal 
en la lluita dels treballadors i les treballadores en la 
seva reivindicació dels drets laborals, socials i cívics. 

Desprestigiar la vaga, sí, aquest és l'altre objectiu que 
s'amaga darrere d'unes accions que no poden ser 
casuals, i que ens fan sospitar seriosament dels qui 
intenten un canvi legislatiu en aquest dret consagrat 
en la Constitució per fer-ho tan restrictiu que, en la 
pràctica i de fet, deixi de tenir valor en la lluita sindical.

Des del sindicalisme de classe no podem permetre 
que, per interessos  mesquins, se'ns lligui a una 
manera d'actuar violenta ja que, en cap moment hem 
justificat l'ús de la violència i la coacció per a la conse-
cució de les nostres finalitats, per molt legítims que 
aquests hagin estat, més aviat al contrari, doncs 
davant aquest tipus d'actuacions ens hem manifestat 
sempre oposant-nos radicalment

En conseqüència amb l'esdevingut, des de Comis-
sions Obreres de les Illes Balears s'ha engegat una 
campanya d'adhesió i suport a la nostra secretària 
general. El primer acte es celebrà el passat 27 de 
maig amb concentracions davant les Delegació del 
Govern, a Palma, Eivissa i Maó. 

En aquest acte es va llegir el Manifest Social pel Dret 
de Vaga i en suport a Katiana Vicens. Aquest manifest 
va ser subscrit per més d’una trentena 
d'organitzacions tant sindicals, com a polítiques, 
socials i culturals de les Illes Balears, i en ell es 
demana que siguin sobreseguts els càrrecs que 
s'imputen a Katiana Vicens, al mateix temps que es 
denuncia amb insistència els intents de criminalitzar 
les protestes, especialment la vaga, contra les políti-
ques d'un Govern que pretenen arrabassar els drets 
socials, laborals i cívics que tant ens ha costat aconse-
guir als treballadors i treballadores del nostre país. 

Contra la criminalització de la vaga

Francesc Mellado Serra
Secretari de Comunicació CCOO Illes Balears

El Jutjat d'Instrucció núm. 12 de Palma de Mallorca ha 
obert judici oral davant el Jutjat Penal a la Secretària 
General de CCOO Illes Balears, Katiana Vicens, en 
base a uns fets esdevinguts durant el matí de la vaga 
general del 29 de març de 2012 en els quals se li 
atribueix el trencament d'un vidre  d'un autobús durant 
un piquet informatiu; uns fets pels quals la Fiscalia li 
sol·licita quatre anys i mig de presó per un delicte 
contra els drets dels treballadors. 

Des de CCOO hem rebutjat aquesta decisió de la 
fiscalia, en primer lloc per esser aquestes acusacions 
falses ja que molts companys i companyes del sindicat 
que van estar presents així poden corroborar-ho i en 
segon terme, per considerar que la petició de quatre 
anys i mig de presó és, de molt, totalment despropor-
cionada, -i ja no diguem si la comparem amb altres 
delictes que comporten un nivell de gravetat major-.

A CCOO Illes Balears ens sorprèn que una denúncia, 
que en principi era de danys, s'hagi convertit posterior-
ment, i per voluntat única de la fiscalia, en un delicte 
contra els treballadors, doncs la Constitució Espanyo-
la i l'Ordenament Jurídic reconeixen tant el dret a la 
vaga dels treballadors per a la defensa dels seus 
interessos, com el poder donar-li publicitat de forma 
pacífica. I és en aquest àmbit legislatiu on s'emmarca 
l'actuació sindical en una jornada de vaga; ja que no 
és solament un dret dels treballadors i de les treballa-
dores , i per tant dels sindicats, informar -i esser infor-
mats-  de les causes i motivacions que porten a la 
convocatòria legal de vaga, i fer una crida al fet que 
aquesta sigui secundada, sinó també, i de manera 
conseqüent, una obligació.

És per l'anterior, que la decisió d'imputar a la nostra 
Secretària General, ens sembla un atropellament als 
més elementals drets democràtics, i ens fa sospitar 
que aquesta petició està emmarcada en una campan-
ya dirigida a desacreditar el sindicalisme de classe 
donant una nova volta de rosca criminalitzant-ho.

I afirmem l'existència d'una voluntat de criminalització 
del sindicalisme a la vista dels més de cent procedi-
ments judicials oberts contra sindicalistes en comuni-
tats com Madrid, Andalusia, La Rioja, Galícia i Astúries 
arran de fets ocorreguts en el transcurs de les últimes 
vagues per causes similars, entre les quals ressalten 
les condemnes fermes a les treballadores 
d'instal·lacions esportives Ana i Tamara.
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Parlament de la Diada per la 
Llengua 2014

Obra Cultural Balear
Hem tornat a demostrar que som 
un poble enter i condret que mai 
no renuncia a donar la cara i el 
que calgui per la nostra llengua, 
la catalana. 

Hem tornat a confirmar que som constructors 
d'il·lusions, forjadors d’entusiasmes i enginyers 
d’esperança per al nostre poble. 

Hem tornat a fer un clam poderós i festiu a favor de la 
llengua amb què ens han estimat, estimam i volem 
seguir estimant.

Hem fet una gran mar, un autèntic oceà de compromi-
sos i complicitats, amb el signe de la nostra parla. Una 
bella mar amatent que acull, una mar de llengua que no 
segrega; una llengua feta mar enllaçada amb tothom i 
amb tot allò que té a veure amb les arrels i l'ànima de 
les nostres illes. 

Hem fet una mar de llaços i lligams per dir ben fort, clar 
i català que no consentirem cap més atac ni blasme a la 
nostra llengua, la catalana. 

Hem format aquesta mar per manifestar que respon-
drem amb contundència, responsabilitat, seny i pacífi-
cament a qualsevol agressió o trava al nostre dret 
inalienable a expressar-nos en català sempre i arreu de 
l'arxipèlag i dels altres Països Catalans. 

Ens hem convertit en mar llaçada per proclamar sense 
embuts que lingüísticament no volem retornar als 
temps ignominiosos de la clandestinitat i de la repres-
sió, que és on ens vol dur el nostre govern. 

Ens hem fet mar per manifestar que ens mantindrem 
fidels per sempre més a la llengua que parlam des de fa 
prop de vuit-cents anys.

També hem fet aquesta mar amb la llengua nostra per 
dir a José Ramón Bauzá que ens escolti, que escolti 
aquesta veu feta mar que li exigeix que deixi d'anar en 
contra de la nostra llengua, dels seus parlants i de la 
nostra cultura.

Hem fet aquesta mar de llaços perquè el president de 
l'arxipèlag deixi de conflictivitzar la llengua catalana, la 
nostra; perquè deixi de legislar contra el seu coneixe-
ment, el seu ús i el seu prestigi; perquè no ens privi de 
veure TV3, que en vol clausurar la recepció per mera 
obstinació ideològica.

Aquesta mar de llaços és per reclamar al llogater del 
Consolat de Mar que abandoni la torre d'ivori de la seva 
supèrbia i atengui la responsabilitat, el seny, la raó i la 
ciència.

Aquesta mar de llaços és per exigir a José Ramón 
Bauzá que parli, que conversi amb tots els col·lectius que 
ha ofès o menyspreat; que pugi al tren de l'entesa, del 
consens i del diàleg que mena a la plenitud democràtica.

També ens hem fet llaç de mar per Jaume Sastre, que fa 
vint-i-quatre dies que manté la vaga de fam a Sa Casa 
Llarga i que m’ha demanat que us dirigeixi aquestes 
paraules: tots els qui heu distret un moment del vostre 
lleure per compartir avui aquí aquesta Diada per la 
Llengua, rebeu la meva agermanada salutació.

Vull agrair els suports solidaris que, dia a dia, m'arriben i 
que no puc correspondre com voldria. He de transmetre 
a tota la gent que ha donat suport a la vaga de fam per 
reclamar la negociació d'un model educatiu públic, de 
qualitat i en català, bàsicament tres peticions: 1.- Sere-
nor i tranquil·litat.  2.- Confiança en aquesta iniciativa.  3.- 
Mantenir el suport a l'acció.
De part meva, vull revalidar-me en mantenir la vaga de 
fam indefinida. 

Idò bé, nosaltres feim nostres la teva causa, la teva 
valentia i el teu sacrifici, Jaume; assumim plenament el 
teu repte i per això et demanam que no posis en risc 
extrem la teva vida. El teu coratge, Jaume, ja ha fruitat, 
en pots estar ben segur, per molt que la insensibilitat i la 
intolerància del govern que patim imposin la indiferència.

Aquesta mar de llaços ens ha de fer més forts, encara. Si 
ens mantenim units i ferms no hem de témer res en la 
recuperació de la nostra personalitat com a poble. Un 
poble, el nostre, que llaura el seu futur i que no consen-
tirà que res ni ningú dificulti aquest esforç col·lectiu. Un 
poble, el nostre, que lluita com qualsevol altre perquè 
resplendeixi i es respecti la seva dignitat.

Per tant, coratge, tossuderia i perseverança, que el futur 
és ben nostre.

Jaume Mateu i Martí
31 de maig de 2014
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Silenci

Macià Bibiloni Oliver
President Amipa IES Josep Maria Llompart

“Callarem fins que ens escolteu”, “No em fareu callar 
malgrat em segueu la vida”.

Aquest són dos dels eslògans que la comunitat educati-
va hem fet servir aquesta setmana de mobilitzacions.
Aparentment dues frases contradictòries l’una amb 
l’altra i, en canvi, des del meu punt de vista, no només 
són complementàries sinó que es necessiten.

En tot cas, poden crear confusió quan les accions 
només es conceben com a un fer coses contínuament 
sense aturall. Vendria a ser com si de la nostra vida 
només tinguéssim en compte el temps que estam 
desperts i actius i menysvaloréssim els nostres espais 
de descans. O si del menjar ens interesses l’acte físic 
d’empassar-se els aliments i no valorar allò tan comple-
mentari i imprescindible com és la seva pròpia digestió.

Són tantes les coses que volem fer: treballar, estudiar, 
fer esport, dur els nins a la piscina, al teatre, a repàs ... 
una mica angoixant no? I arribam al mes d’agost amb la 
llengua defora, però com que hem d’aprofitar les vacan-
ces, seguim el ritme de no aturar: sopar amb els amics, 
anar de festa, llegir els llibres pendents ....  no aturam.
És dolenta l’activitat? No, de cap manera, però  allò que 
a la societat del segle XXI ens cal descobrir o, simple-
ment, retrobar és la saviesa de saber introduir pauses, 
temps, espais a les nostres vides per no només viure 
cap a defora sinó que també necessitam viure cap a 
dedins i això és el que significa el silenci; una aturada, 
el téntol de quan érem petits i perquè cada cosa té el 
seu temps i el seu ritme i no poden incloure-les totes 
dins el mateix espai.

El silenci és fer téntol per donar tot el sentit i la força a 
la nostra acció.

I si,a més, tal com ens passa a la nostra comunitat, 
tenim davant un Govern autoritari i cec i sord, aleshores 
estarem on estam, en una carrera de fons, en què l’eina 
de la pausa i de la reflexió, ens són imprescindibles.

Per això, fer una trobada periòdica en silenci davant el 
Consolat té el sentit de fer saber als nostres governants 
que nosaltres no defallirem i que siguem un, tres-cents 
o milers de persones allà ens tindran en silenci,per 
mantenir encesa la flama de la nostra indignació i,a 
més a més, amb la presencia activa de cada un de 
nosaltres que ens donarà la força i el coratge per no 
amollar fins que tombi. 

És a dir, que callarem fins que ens escolteu perquè no 
fem contes callar malgrat ens segueu la vida.

El silenci s’emmarca dins el que es denomina la 
no-violència, un moviment que es va nodrir de grans 
savis com Mahatma Gandhi a l’Índia o Martin Luther 
King a EUA. I als anys seixanta va ser posada en pràcti-
ca, entre d’altres, per la Comunitat del Arca amb Lanza 
del Vasto al capdavant.

Gandhi deia que la no-violència creixeria inevitable-
ment any rere any. De fet, si comparam la nostra socie-
tat occidental actual amb la del segle passat, podem 
veure respostes més madures davant fets que ens 
contrarien, ajudats per molts recursos que actualment 
tenim a l’abast. Encara que això no obvia que, ens 
queda molt de camí per recórrer, abans de poder parlar 
d’una vertadera no-violència.

Però, al mateix temps, dins un món tan global ens costa 
trobar espais d’aturada. Normalment les coses les 
volem i les tenim en el mateix moment. Amb les xarxes 
socials ens assabentam de les coses mentre estan 
passant. Immersos dins aquest renou constant,no ens 
concedim ni un espai i aquí el silenci hi té poca cabuda.
Pel que fa al nostre actual conflicte educatiu, davant 
uns fets tan raonables i tan poc discutibles en què els 
que saben d’educació són menyspreats per un govern 
neòfit i picaplets, és normal que sentim tanta indignació 
i tanta ràbia i que ens resulti  difícil agombolar-la dins el 
silenci. Ara bé, és dins l’espai del propi silenci que 
trobarem sovint la manera d’encaminar el nostre senti-
ment d’impotència cap a una acció efectiva.

Una altre de les barreres en què es topa el silenci és 
aquest tuf que pot tenir a cumbaià, aquí és quan molta 
gent es sent incòmoda. Dominam més o menys les 
accions cap a fora però quan es tracta de sentiments, 
donar-se les mans, obrir els cors, mostrar les nostres 
limitacions... aquí ja ens sentim més vulnerables ... i és 
una llàstima no? 

El silenci en si també és molt incòmode pel qui no hi 
està acostumat, els minuts no passen, patim per allò 
que suposam d’incomoditat dels altres però, sobretot, 
ens hem d’enfrontar a una aturada sobtada dins aquest 
món que no atura. El nostre cap es rebel·la i ens fa befa 
de nosaltres mateixos; que faig jo aquí? estic perdent el 
temps?  Amb tantes coses com podria estar fent ara! I 
milers de frases d’aquest tipus ... Idò el silenci és també 
fer callar aquesta sèrie inacabable de pensaments i 
poder arribar a una ment més calmada d’on agafarem 
la força per continuar la nostra carrera de fons per a una 
educació de qualitat.
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Què està passant?

Però com podeu comprendre, la meva admiració 
anava més enllà. Per la meva edat no vaig viure la 
transició políticament -tenia 17 anys a les primeres 
eleccions del 1979- i vaig prendre consciència política 
una mica més tard, a les eleccions del 1983. Per a mi, 
la transició era un misteri, ell en canvi va viure aquell 
període de manera intensa. 

Jo escoltava les seves vivències de la clandestinitat 
que havia patit juntament amb na Mercè, i no podia fer 
altra cosa que reconèixer en ell, el sacrifici i l’esforç de 
tanta gent que va lluitar per la llibertat.

Però en Sebastià mai alçava la veu, mai demanava cap 
reconeixement, mai retreia cap deute, parlava amb la 
normalitat d’aquell que havia fet allò que creia que 
havia de fer, senzillament. I penso que avui la immensa 
majoria de gent no pot entendre que una persona es 
jugui la vida, el seu futur, la seva família, per la llibertat 
i la dignitat de l’ésser humà. I ell ho va fer! I això s’ha de 

saber! Tenim l’obligació de donar-ho a conèixer perquè 
forma part del nostre capital, forma part de l’essència 
del PSM, de MÉS, i de moltes altres entitats. 

En Sebastià va lluitar per la llibertat del nostre poble i de 
la seva gent. Nosaltres som part del seu llegat i tenim el 
deure de ser-li fidels. Quan en algun moment no trobeu 
sentit a la nostra missió, quan la desorientació vos 
pugui dominar, pensau amb ell i amb tots aquells i 
aquelles que varen combatre la dictadura, i retrobareu 
aviat el sentit del nostre camí, que  no és altre que 
defensar la dignitat del nostre poble i la seva gent.

Moltes gràcies Sebastià!  

Llibertat, dignitat i fidelitat
Reconeixement a

Sebastià Serra i Joan

Joan Antoni Salas

He de dir que jo més que conèixer en Sebastià, vaig 
descobrir en Sebastià. Perquè tot ell era una història, 
una vivència, una acumulació d’informacions ben 
construïdes de manera coherent. Mica en mica vaig 
anar solidificant una relació que avui puc dir que va 
esdevenir una amistat. 

Però més enllà de la meva relació personal, dels 
dinars i sopars que vàrem compartir, de l’estima que 
sempre va mostrar cap a les meves filles i la meva 
companya, en Sebastià va ésser una referència 
humana. 

I ho va ésser per dues coses. Una pels seus coneixe-
ments, era un home savi, i ho era d’aquelles coses, 
que diem d’alt nivell, del pensament, de la història, de 
la geografia... però també ho era de tot allò de la vida 
real, del cada dia. 

Durant el temps que vaig formar part del gabinet de la 
Conselleria de Mobilitat i Medi Ambient, ell em feia 
veure aspectes que a molts dels propis tècnics -no 
diguem dels polítics- ens havien passat per alt. Em 
xerrava del funcionament dels trens, de les freqüèn-
cies, dels traçats, ..., i sempre li discutia, però sempre 
al final li havia de donar la raó.

què està
passant?
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Aquesta taxa abans de l’any 2006 gairebé no superà 
mai el 20% i, d'ençà que es fan els càlculs (2004), 
sempre havia estat inferior a Balears que al conjunt 
del regne d’Espanya. Però en pocs anys ha passat 

del 25% en 2011, al 27,8% en 2013, i és un 0,5% supe-
rior a Balears que al conjunt de l’Estat espanyol. 3.- Una 
dada extraordinàriament rellevant que ens informa de 
l’avenç de la pobresa i la precarietat de moltes perso-
nes i famílies és que el percentatge de llars illenques 
amb carències materials simultànies en quatre dels 
conceptes que s’empren per calcular l’ AROPE hagi 
arribat al 10,4%, gairebé duplicant el de l'any 2012 
(5,7%).

Els comentaris: 

L’austericidi impulsa, amb força, el procés 
d’empobriment de la societat illenca del que la pobresa 
laboral que provoca la nova precarietat i el col·lapse de 
les polítiques de rendes mínimes garantides en són 
elements importants. Però, per sobre de tot, el proble-
ma és de model productiu. No debades les dades del 
mes de març ens indiquen que, mentre la taxa anual de 
xifra de negocis del sector de serveis té un creixement 
del 3,1%, la de la indústria baixa en un -6,9%. A aques-
tes alçades de segle XXI la clau és saber si el mercat 
laboral segueix essent un mecanisme de repartiment 
de renda generada i generador d’un grau acceptable de 
cohesió social o, dit en unes altres paraules, és fona-
mental esbrinar si tenir un treball és encara ara una 
garantia més o menys segura de no patir una situació 
d’exclusió social. Sembla que amb el model de tot turis-
me estacional no ho és.

Una lectura: 

L'últim llibre de Zygmunt Bauman titulat “¿La riqueza de 
unos pocos nos beneficia a todos?” Una molt honesta 
demostració intel·lectual de les mentides sobre els 
suposats aspectes positius de les desigualtats. 
Bauman dedica les escasses 100 pàgines del llibre a 
desmentir els pseudo arguments que sobre aquest 
tema ha posat en circulació el pensament dominant. 
Unes mentides i fal·làcies que són perfectament aplica-
bles a la suposada eficiència del mercat laboral illenc i 
la, encara més suposada, bondat equitativa del model 
balear d’inserció a la globalització neoliberal del capita-
lisme finançarizat.

L’apunt socioeconòmic

Mercat laboral i pobresa 

Rafel Borràs 

Les dades:

A l’hora de fer la tria de dades per fer el 
comentari d’aquest mes, no he tingut cap dubte: Hem 
de parlar d’atur i de pobresa, de l’Enquesta de Població 
Activa (EPA) del primer trimestre d’enguany i de 
l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV). La primera 
ens fotografia una situació patètica del mercat laboral 
illenc: taxa d’atur del 26,7% (152.500 persones atura-
des), i del 53,17% per a les persones menors de 25 
anys! La taxa d’ocupació tot just arriba al 45,21% (un 
1,43% menys que ara fa un any), la qual cosa la situa 
en la posició més baixa dels últims anys. No debades hi 
ha una pèrdua anual del -2,55% de població ocupada 
(10.900 persones en termes absoluts).

 La dada aparentment positiva és el descens interanual 
del -11,17% de la població aturada illenca, però això té 
molt a veure amb el descens de població activa 
(-30.100 persones en un any) i de la població ocupada 
estrangera que segueix migrant. Val a dir que l’atur de 
llarga durada és força preocupant (14,9% de més d’un 
any i 26,3% de més de dos anys), i, en els mesos 
d’hivern -el període de menys activitat laboral- el 23,7% 
de la població assalariada és temporal i el 14% de la 
població ocupada ho és a jornada parcial. 

El nombre de persones assalariades, les que tenen una 
nòmina, és el més baix dels últims anys, amb 333.200 
persones. Per raons d’espai acab amb tres dades 
especialment feridores: a) Són 51.500 les llars 
illenques (el 15,38%) amb tots els seus membres actius 
en atur. b) La taxa de protecció per desocupació és del 
38,7%, per tant, només una de cada tres persones 
illenques aturades percep alguna prestació (entre 
contributives i subsidis). c) Les persones aturades 
majors de 45 anys han perdut gairebé dotze punts de 
protecció en un any a causa de les retallades realitza-
des al subsidi per a aquestes.

Pel que fa a l’ECV (resultats definitius de 2013) les 
dades més significatives referides a les Illes Balears 
són: 1.- La taxa de risc de pobresa que s’ha enfilat fins 
al 19,8%, quan a l’ inici de la crisi tot just fregava el 13%. 
2.- L’ indicador sintètic europeu AROPE (taxa de 
pobresa o exclusió social) que combina tres conceptes: 
el risc de pobresa, la carència material i la baixa intensi-
tat en l’ocupació.
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Però quin diagnòstic es fa de la malaltia? Hi haurà 
seqüeles pel malalt? El seu diagnòstic és molt simple.  
La malaltia és l'herència rebuda i el dèficit públic. I una 
vegada curada la infecció del dèficit, amb els cataplas-
mes de les retallades aplicades, el lliure mercat 
actuarà com a bon reconstituent del que quedi del 
malalt. 

Com les tècniques curatives medievals de les sang-
nies de les sangoneres, amb 
la diferència que en lloc dels 
petits animals, hi ha respec-
tuoses entitats financeres 
anònimes que s'alimenten 
de les xuclades de la sang. 

Amb aquests curanderos de 
l'economia, anam ben arre-
glats. L'economia de la zona 
euro no arranca, el PIB 

nord-americà s'ha estancat en el primer trimestre del 
2014, les economies dels països emergents returen el 
seu creixement per les dificultats de les economies 
centrals...No cal ser massa vius, per veure que ni en 
les previsions més optimistes, entrarem en una fase 
de creixement accelerat que pugui apaivagar per si 
mateix, les contradiccions estructurals de l'economia 
espanyola, ni tan sols recuperar les xifres dels 
moments d'expansió.

També caldria analitzar les realitats econòmiques 
globals del capitalisme. Si estam o no actualment en 
una crisi de les anomenades d'ona llarga,  on les taxes 
de guany de l'economia productiva, es minven per 
l'increment del capital constant i la disminució relativa 
del capital variable, és a dir, l'augment de la plusvàlua 
relativa i absoluta sobre el treballs dels assalariats, no 
compensa suficientment els costos d'amortització del 
capital fix incorporats a la producció. La financiaritza-
ció de l'economia és el resultat de la recerca del guany 
més ràpid i de la fuita de capitals cap a l'especulació. 
¿Com analitza el govern la realitat de l'economia 
espanyola dintre d'aquest context mundial de previsi-
bles noves crisis financeres, promogudes per 
l'increment de bombolla financera del capital especu-
latiu? No veu que el "lliure mercat" desitjat és una 
bomba de rellotgeria que pot explotar en qualsevol 
moment? 

Per no parlar de la situació d'alarma social promoguda 
per l'augment de la pobresa extrema, l'increment 
accelerat de les desigualtats on Espanya va al capda-
vant de la UE

Triomfalisme econòmic basat en 
les travesses 

Josep Valero
Coordinador d'activitats de l'Ateneu Pere 
Mascaró.

Basant-se en les previsions dels economistes de les 
entitats que dominen els mercats, i com si fossin 
pitonisses de Delfos infal·libles, el govern central del 
PP proclama oficialment que ja sortim de la crisi i que 
els hi donem confiança, per no trencar la bona senda 
de la recuperació.

El cert és que  tanca l'any 2013 amb tots els indicadors 
macroeconòmics suspesos.  I els primers senyals 
positius, es comencen a a donar tímidament a l'any 
2014, tot i que s'han de fer moltes puntualitzacions 
sobre els mateixos. El deute públic segueix creixent 
per eixugar el dèficit públic generat especialment per 
l'Administració central, malgrat es minvi el dèficit 
públic. La taxa d'atur disminueix, però segueix baixant 
la taxa d'ocupació. Els costos laborals unitaris 
segueixen baixant, però no en la quantia que voldria la 
patronal (segueixen demanant més reformes labo-
rals). Puja una mica l'ocupació, però no les hores com-
pletes de treball. Les taxes d'estalvi estan per damunt 
les taxes d'inversió, el que vol dir que les entitats 
financeres, segueixen la seva particular política de 
sanejament dels seus actius, per damunt de l'accés al 
crèdit de les empreses i dels particulars.

El govern ens vol fer creure que baixar la febre de 40 
graus a 39 i mig amb una píndola, vol dir que el malalt 
s'està curant i que aviat estarà bo i xalest. L'optimisme 
del govern es basa amb una projecció lineal i sobre 
uns supòsits, de què si cada dia es baixa unes dèci-
mes de febre, és evident que al final s'arribarà als 36 
graus i mig. 
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La nul·la consideració als canvis estructurals que cal 
fer a l'economia per combatre el canvi climàtic i la folla 
dinàmica productivista dels sistema, o el fet de no 
corregir l'absurd sistema fiscal centralista, que fa 
augmentar la ineficiència de la gestió dels recursos 
públics. 

Les dades conjunturals de l'economia s'haurien 
d'interpretar sempre segons el sentit de les prioritats i la 
direcció cap on es vol orientar el procés productiu. El 
govern del PP té clares les dues coses, sap per a qui 
governa i qui li dóna les ordres. Les dades del dèficit 
públic no inclouen l'aval de l'Estat al rescat dels bancs 
espanyols, que alguns estimen en el el 0,6% del PIB. 
La UE ho permet. Els bancs espanyols es sanejaran el 
seu immens deute privat i els riscos de la seva morosi-
tat, amb els interessos que guanyaran finançant el 
deute de l'Estat amb els doblers aconseguits a interès 
quasi zero del Banc Central Europeu, i l'Estat pagarà 
aquest interessos, amb les retallades que se seguiran 
aplicant el 2014 i el 2015 i que afectaran a la majoria de 
la ciutadania.

Els "bons gestors" del PP ens volen fer creure que ja 
sortim de la crisi gràcies a la seva actuació. I ho basen 
simplement sota les premisses d'unes estimacions 
fetes que parlen de dades aïllades relativament positi-
ves. 

Tothom pot somniar que sortirà de la seva penúria 
personal apostant a la loteria, als cupons dels cecs...

El que no sembla adient, és que tot un govern ens 
vengui que es sortirà de la crisi, perquè té alguns bitllets 
amb opció a un possible premi. La ponderació i la 
prudència semblarien el més assenyat per donar 
imatge de bon govern.

Però aquest govern tan sols entén de l'auto-bombo i la 
fanfàrria. De fer callar els laments dels més febles amb 
els decibels de la propaganda. Per això el triomfalisme 
és l'actitud que exhibeix sense vergonya per presumir 
de la seva gestió. Vol vendre previsions com si fossin 
certeses econòmiques.

 El govern ens vol embullar amb les seves apostes per 
les travesses més optimistes del futur, per tal que no 
mirem les realitats desgraciadament pessimistes del 
present. Els "bons gestors" igual acaben demostrant 
que la solució  per injectar optimisme a l'economia és 
jugar contínuament al bluf. Apostes pel fals optimisme 
per aconseguir el guany de la confiança econòmica. 
Una peculiar contradicció que sol aconseguir engreixar 
les crisis i afavorir l'increment de les estafes.     
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Passat i futur del Comerç Just a 
Mallorca

Jean François Cuennet 

Quan es celebra 20 anys de Comerç Just a la nostra 
illa ha arribat el moment de fer un balanç del seu 
desenvolupament, observar tant els seus avanços 
com les seves mancances i analitzar els reptes de 
futur.

Encara que el moviment del Comerç Just va començar 
en els anys 60 a Holanda, abans d'estendre’s primer 
als països més propers i després a gairebé tota 
Europa occidental, no va ser fins a la segona meitat 
dels anys 80 quan varen sorgir les primeres iniciatives 
a l’Estat espanyol, concretament al País basc el 1986 
i a Andalusia el 1989. Quan es va crear S’altra Senalla 
a Palma, encara no hi havia a la nostra comunitat 
autònoma cap botiga on es poguessin comprar 
productes del Sud fets amb condicions que respectas-
sin la dignitat humana i que no contribuïssin a 
l'explotació dels artesans/es i camperols/es i a la 
destrucció del seu entorn natural.

Poc temps després de la inauguració de la primera 
botiga de S’altra Senalla el novembre de 1994, Inter-
món va convertir la seva botiga solidària Bombai en 
una botiga de Comerç Just. De la má de S’altra Sena-
lla, la iniciativa es va estendre per Manacor on el 
Casal de la Pau va inaugurar una botiga l’any 1996 i 
Inca on es va crear Finestra al Sud l’any 1999. Altres 
organitzacions varen també començar a apostar fort 
pel Comerç Just, com és el cas de Càritas Diocesana 
de Menorca, que va obrir tres botigues a Ciutadella, 
Maó i Alaior, i Fundació Deixalles que va ser pionera a 
Eivissa. Més avant, es sumarien a aquesta tasca Càri-
tas Diocesana de Mallorca i Deixalles Mallorca. 
Menció apart es mereix la Fundació Vicenç Ferrer, la 
delegació de la qual a Mallorca va crear en el si de la 
Fundació un departament de Comerç Just. Com a 
prova de la vitalitat del moviment, fa tot just un any es 
va inaugurar la darrera botiga, a Llucmajor, de la mà 
de l’associació Shikamoo.

construint
alternatives

Després de 20 anys de compromís a favor del Comerç 
Just, i amb l’ajut en determinats moments de les admi-
nistracions públiques, el moviment ha pogut arrelar a 
la societat mallorquina i proposar una alternativa 
sòlida de consum responsable. A més a més de les 
activitats de comercialització sempre inclòs la sensibi-
lització de l’opinió pública, a fi de canviar les estructu-
res comercials internacionals, que afavoreixen els 
països rics i impedeixen el desenvolupament dels 
països del Sud. Per exemple, S’altra Senalla realitza 
des de fa gaire bé 20 anys també activitats als centres 
d’educació primària i secundària i s’ha celebrat sense 
interrupcions des del 1995 la Diada del Comerç Just, 
al principi europea, després internacional i ara mun-
dial.

Malgrat aquests 
avanços, el Comerç Just 
encara mostra febleses 
a les Balears. De fet, ara 
no hi ha botiga a Eivissa 
i al llarg d’aquests anys 
també han tancat 
botigues a Palma. A 
més, la situació finance-
ra de moltes botigues o 
organitzacions és delica-
da, sobretot des de la 
crisi actual, perquè han baixat les vendes i perquè les 
ajudes de les administracions públiques per a la 
difusió del Comerç Just han minvat.

Davant d’aquesta situació, la preocupació màxima del 
Comerç Just actualment és trobar estratègies per 
mantenir-se. S’altra Senalla concentra d’aquesta 
manera els seus esforços en estimular les vendes i ha 
posat en marxa en aquest aspecte, a part de mesures 
purament comercials, dos noves iniciatives: la primera 
és afegir al seu assortiment una gama de productes 
locals que comparteixen la filosofia del Comerç Just 
(productes de l’agricultura ecològica a petita escala, 
sense intermediaris especulatius) amb la finalitat 
d’oferir més varietat al consumidor/a. La segona és 
comprometre’s amb el mercat social que està emer-
gint a Mallorca i així aprofitar sinergies amb altres 
actors de l’economia solidària. En aquesta situació 
crítica, cal que tothom posi el seu granet d’arena, des 
dels consumidors/es que s’han de plantejar més serio-
sament aquest opció de consum responsable, fins a 
les pròpies organitzacions, que han de desenvolupar 
estratègies per arribar a un públic més ampli i oferir 
productes que puguin satisfer la demanda.
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Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

Alternativa per Santanyí, política 
municipal a l’engròs

Pep Florit

Durant els darrers mesos, els santanyiners i santanyi-
neres han posat les bases per donar forma a una nova 
organització política que pretén impulsar una coalició 
d’esquerres, ecologista i nacionalista amb estructura 
pròpia assembleària. Persones independents i desen-
cantades amb la situació política i social del municipi, 
juntament amb integrants de les estructures polítiques 
municipals tradicionals ja existents que representen 
l’espectre progressista, com són el PSM, Iniciativa-
Verds i Esquerra, han mantingut diverses trobades per 
tal de copsar la voluntat de fer avant una proposta de 
cohesió que tradicionalment i fins al moment estava 
desarticulada al municipi del migjorn.

 De les trobades i contactes realitzats ha pres forma la 
Plataforma Alternativa al municipi de Santanyí, un 
projecte de caire municipalista en què es pretén posar 
les bases d’una coalició que pugui arribar a ser una 
alternativa a l’hegemonia del govern del Partit Popular 
a Santanyí. La necessitat d’engrescar la gent i donar 
resposta a les inquietuds i necessitats socials enfront 
de les polítiques conservadores que s’estan aplicant ha 
estat el fil conductor per consensuar la proposta. La 
política participativa de proximitat, amb 
l’assemblearisme i el municipalisme com a punts forts 
del projecte, fan de la Plataforma Alternativa un esbo-
rrany del que podria ser un nou partit en sintonia amb 
els ja existents a l’illa, com Alternativa per Pollença o el 
recentment constituït Gent per Sineu. 

Tot i això el projecte no s’atura aquí, els promotors de la 
iniciativa continuen els contactes amb els represen-
tants santanyiners del PSIB i d’El PI per tal de formar 
una coalició a l’ampla de cara a les properes eleccions 
municipals del 2015. 

Cal destacar que l’actual regidor 
d’Esquerra, Jaume Amengual, un 
dels promotors del projecte, es 
mostra esperançat en què es 
pugui oferir al municipi una 
proposta política fonamentada 
en el bé comú, que engresqui a 
la gent en participar en política de 
manera participativa i que al cap i la fi pugui aglutinar 
diferents ideologies i sensibilitats sota un mateix 
aixopluc i treballar de manera conjunta i consensuada 
per el poble des del poble.

Fins al moment s’han anat realitzant presentacions del 
projecte a diferents punts del municipi on s’ha pogut 
constatar la necessitat de fer front comú per fer de la 
política municipal un espai de participació i transparèn-
cia amb el qual la gent es pugui sentir identificada i 
representada.

La realitat política municipal i autonòmica està canviant 
a l’illa, la necessitat de fer pinya contra la des-
democratització i menyspreu de la gestió pública, la 
manca de participació ciutadana en la presa de 
decisions i la voluntat dels representants de 
l’establishment  bipartidista de seguir amb les polítiques 
que ens han portat fins al moment actual,  fan neces-
sària una resposta contundent i alternativa, aquesta a 
Santanyí ja té forma i nom. 

Regidor d’ERC
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II Fira sostenible de Santa Maria

Antoni Jaume i Capó
Regidor d’Hisenda i Règim Intern a
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí

Per segon any consecutiu, dins el marc de la Fira de 
Santa Maria del Camí, es va organitzar la II FIRA SOS-
TENIBLE, amb l’objectiu d’aprofitar la gran afluència de 
la nostra fira per  promocionar de manera especial 
empreses dels sectors de les energies renovables, la 
bioconstrucció i el transport sostenible que treballen a 
Mallorca.

butlleta de subscripció

Edita 
Aquesta revista té la voluntat de ser un mitjà de comunicació alternatiu del
 que passa i del que ens passa, perquè un altre món és possible i necessari,
una altra mirada sobre la realitat també ho és.

Envia el teu nom i adreça de correu electrònic a
laltramirada@gmail.com, i la rebràs cada mes o
accedeix a www.laltramirada.cat

La FIRA SOSTENIBLE fou un espai clarament diferen-
ciat que aglutinà empreses dedicades a les energies 
renovables (solar, biomassa, eòlica, geotèrmica, etc.), a 
la bioconstrucció (fusteria sostenible, sistemes de cons-
trucció sostenibles, etc.) i també al transport sostenible 
(bicicletes i cotxes elèctrics, etc.). Fou un espai per 
descobrir noves possibilitats de construcció 
d’habitatges i de mobilitat respectuoses amb el medi 
ambient, així com de consum responsable i d’eficiència 
energètica.

Amb aquesta segona edició, l’Ajuntament de Santa 
Maria del Camí volia aconseguir per una banda, que la 
FIRA SOSTENIBLE esdevingui amb els anys un 
referent i un punt de trobada per totes aquelles perso-
nes interessades en aquests sectors i per altra, donar a 
conèixer al públic en general les alternatives que 
ofereixen aquestes empreses, associacions i cooperati-
ves.

En definitiva volíem aprofitar el referent de la nostra fira 
per ajudar a promocionar i potenciar les empreses del 
sector de l’energia, la construcció i el transport sosteni-
ble.  En uns moments de crisi medi ambiental, on 
consumim més recursos dels que el planeta pot produir, 
i de crisis econòmica,  és necessari promocionar alter-
natives que ens permetin reduir les emissions de CO2 i 
fomentar les empreses que poden reactivar l’economia 
local, com és el cas de les empreses que participaren 
en aquesta fira. 

El 2015 celebrarem la tercera edició de la FIRA SOS-
TENIBLE, esperant que es consolidi com un element 
imprescindible de la Fira de Santa Maria del Camí.
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MÉS per Mallorca

Josep Ferrà Terrassa
Membre de l’equip de l’àrea territorial de 
MÉS per Mallorca

El passat 26 d’octubre de 2013 es constituí l’Assemblea 
de MÉS per Mallorca: un espai polític obert amb 
l’objectiu de vertebrar una nova visió de la participació 
política a Mallorca. 

MÉS per Mallorca, com a moviment polític,és la suma 
de diverses formacions polítiques - el PSM- Entesa, 
IniciativaVerds i agrupacions independents –però amb 
un espai que, fruit del debat amb la ciutadania i la 
militància,és la que identifica aquest moviment com a 
cau i laboratori de l’esquerra, del sobiranisme i de 
l’ecologisme illenc. Un espai que vertebra tot el seu 
projecte amb la idea de la participació de la ciutadania 
activa que, dia a dia, s’integra en els espais de partici-
pació de MÉS per Mallorca directament, sense cap 
requisit d’afiliació a cap de les formacions polítiques 
que integren el moviment. 

Consolidar MÉS, generar il·lusió i garantir l’obertura 
necessària per aconseguir el reconeixement de la 
ciutadania i, alhora, donar solidesa i estabilitat al 
projecte,és fàcil de dir però difícil de fer. Sabem i som 
conscients que el projecte presenta molts de reptes, 
que afrontem amb il·lusió i moltes ganes, no sols per 
batre el Partit Popular el 2015, sinó per iniciar un procés 
de transformació social radical en contraposició a 
l’escenari que tenim a dia d’avui. 

El camí que ha iniciat MÉS per a vehicular aquest 
procés suposa,entre d’altres coses,l’obertura dels 
espais de treball i les assemblees locals. Aquestes 
darreres, les assemblees, són l’eina que pretén cohe-
sionar la riquesa i varietat de sensibilitats que trobam a 
Mallorca, a més de garantir una representativitat real 
del territori i complir amb un dels objectius principals: la 
proximitat a la ciutadania. O dit d’una altra manera, 
construir un projecte sòlid, de baix cap a dalt. 

La constitució de les Assemblees de MÉS per Mallorca 
són i seran el cor del projecte. I dic són perquè, a hores 
d’ara, ja s’han creat Assemblees, i d’altres, estan en 
procés de crida i seran una realitat en els propers 
mesos. Palma, Inca, Marratxí, Capdepera, Andratx, 
Alaró i Pollença en són un bon exemple. 

Dit això, les dinàmiques de les Assemblees de MÉS 
són fàcils d’explicar i es descriuen en pocs articles al 
reglament de funcionament de MÉS. Sota l’esperit que 
les assemblees locals són el que la gent que hi partici-
pa vol que siguin i amb els conceptes de màxima 
flexibilitat, integració i obertura, definiré un cas pràctic 
que conec de primera mà i que du més de vint anys en 
marxa, el cas d’Esporles.

En aquest municipi existeix l’experiència de l’agrupació 
d’electors PAS (Projecte Alternatiu) que, juntament amb 
la gent afiliada al PSM- Entesa, han creat un espai que 
ha integrat, de forma natural i sense quotes, tota la gent 
del poble que ha volgut participar-hi, sense cap requisit 
previ. Cal dir, a  més, que a dia d’avui gran part de la 
gent més activa ho fa sota l’afiliació d’independent, 
sense que això hagi fet tremolar la base de cap de les 
formacions (PAS i PSM- Entesa).

 

El resultat: nou anys de govern i un canvi social al muni-
cipi, ben conegut i reconegut per la ciutadania de 
Mallorca. Un resultat no exempt de dificultats, amb 
victòries i derrotes, però un resultat que ha fet realitat 
els somnis de molta gent i nombroses plataformes 
d’àmbit local que avui sí, se senten orgulloses i apode-
rades i que segueixen treballant per un model de poble 
que saben que, en gran part, depèn d’elles. 

Aquest és l’esperit de MÉS per Mallorca, un projecte a 
llarg termini:obert, flexible i contundent contra les políti-
ques dels partits que no cerquen, per molt que ho 
diguin, el benestar de les persones. És per això que cal 
generar il·lusió, agrupar-se, ser generosos, transmetre 
missatges directes i clars, rompre esquemes i afrontar 
un repte comú: Recuperar el futur. 

Presentació de MÉS per Alaró
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Oposició política, sinònim de 
violència avui a Veneçuela

Paco Vera
canxiscos@gmail.com

Molt s’ha escrit de la Veneçuela del segle XXI. Des de 
1999 fins a maig de 2014, han fluït dades, informes i 
articles a través dels mitjans de comunicació. En gene-
ral i llevat d’excepcions, la immensa majoria de la infor-
mació arriba de manera esbiaixada i fins i tot amb 
continguts incerts. Allà amb la seva consciència els que 
així actuen, la realitat acaba per imposar-se.

El que és cert és que a la fi se sembra el petroli a 
Veneçuela -vell símil de l’escriptor Uslar Prieto-. Els 
camps comencen a sementar-se i a produir aliments i 
llavors, es construeixen hospitals, escoles i universitats, 
gairebé un milió d’habitatges destinats als que ho 
necessiten (per 2019 la fita és de tres milions). La cultu-
ra s’expressa, en els carrers i a les escoles, la produc-
ció literària, musical i artística s’ha multiplicat per la 
demanda. És com haver fet un gir de 180 º al país, el 
treball flueix amb una taxa d’atur entorn 6,7% de la 
població econòmicament activa. 
 
La política no és un tòpic a Veneçuela. La política és 
democràcia al país i la democràcia és pràctica, és 
convivència i és producció. La democràcia se realitza a 
la vida, diària, activa i sostinguda, dignificada per un 
articulat ventall de mitjans sobresortint els Consells 
Comunals i les Comunes, expressions aquestes nobles 
i compromeses de ciutadanes i ciutadans, majoria 
poble treballador, gent abans ignorades i fins i tot 
inexistents per l’Administració i els serveis, ara  fetes 
visibles com a  actors essencials del seu procés que és 
el procés de la Pàtria.

El Pla de la Pàtria defineix el camí cap al Socialisme. 
Per etapes, l'etapa actual que es construeix en la 
posada en comú de les realitats de la gent, amb les 
seves propostes i les seves decisions, marcant priori-
tats i també especificitats, peus a terra i guaita 
d’horitzons. No cal confondre, però, la substància 
socialista, la construcció al Socialisme del segle XXI a 
Veneçuela és prou diferent a aquell que es va conèixer 
a l'Europa del segle XX, i lluny està de la socialdemo-
cràcia actual; com diferent és també del procés cubà 
(alerta necessària per la lleugeresa amb què es pretén 
etiquetar el procés veneçolà).

Atès que tant s’ha escrit sobre la Veneçuela bolivaria-
na, les següents línies pretenen exposar només allò del 
que poc o gens diuen els mitjans de comunicació i els 
portaveus dels nostres governs referent al procés 
social, polític, econòmic i cultural de Veneçuela en el 
delicat context actual.

Aldarull de cop a Veneçuela
La desarticulació dels grups que actuen de manera 
violenta en zones de classe alta i mitjana en tres ciutats 
de Veneçuela, concentrats en les auto-denominades 
"carpes de la llibertat", ha posat en evidència la 
desafecció per la democràcia que impregna  l’oposició 
política, alhora que ha posat al descobert la connexió 
d’una part de l’oposició amb grups terroristes. En els 
espais públics ocupats les autoritats han trobat benzi-
na, equips de comunicació, drogues, gran quantitat 
d’aliments, dòlars i bolívars1 en abundància, senyals de 
promiscuïtat, menors d’edat, armament militar i de fabri-
cació casolana com ara escopetes i còctels molotov.

Entre les persones desallotjades han hagut detencions 
per estar indiciats en robatoris i en la mort de policies; 
per cremar cotxes i autobusos; instal·lar fils a l’ample 
del carrer alçada d’1,20 m per degollar vianants i moto-
ritzats; per ruixar amb benzina a xofer del transport 
públic, cremant-lo; per segrestar i destruir camions que 
transportaven aliments. Mentre, la majoria de l’oposició 
identificada en l'auto-denominada Taula de la Unitat 
Democràtica (MUD) excusa i dóna suport a aquests 
grupuscles majoritàriament formats per joves de 
classes mitjana i alta, disfressant les seves accions 
com a dret a la llibertat d’expressió i com a "marxes 
pacífiques d’estudiants ", encobrint així actuacions 
delictives de signe feixista. Dels 243 desallotjats només 
42 eren estudiants  i 58 estaven sol·licitats per robatori i 
crims abans dels disturbis.

L’aldarull colpista no és nova en l’etapa bolivariana de 
Veneçuela, més aviat ha estat la tònica de l’oposició 
conservadora en els últims 12 anys, expressió de la 
supèrbia d’una classe social incapaç d’assimilar la 
pèrdua dels poders públics per decisió popular. Són els 
mateixos que el 1999 es van oposar a la nova Constitu-
ció, que ara invoquen. Els mateixos que en la IV Repú-
blica s’enriquien per les condicions laborals dels treba-
lladors i treballadores, pels suborns com a fòrmula de 
preeminència, per l’espoli de la riquesa petroliera. 

1. El Bolívar (Bs.), moneda de Veneçuela.
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Les repetides derrotes electorals de l’oposició van 
conduir a la MUD i a Henrique Capriles en particular, a 
un estat de desesperació tal que acusaven de frau tots 
els comicis -sabent que era fals9-, estimulant amb 
virulència als seus seguidors a sortir al carrer a "expre-
sar la arrechera10", resultant una desena de morts 
-entre ells dos menors- i atacs terroristes a centres 
públics de salut. 

Al mateix temps es duia a terme un transgressor pla 
econòmic induint a l’acaparament, la baixa producció, 
al desproveïment de mercaderies i a generar un mercat 
negre especulatiu de divises. Propòsit que tingué certa 
eficàcia en l’augment de la inflació, afectant temporal-
ment als sectors més vulnerables de la societat 
veneçolana.

La mort d'Hugo Chávez per a la MUD marcava la fi de 
la revolució bolivariana, estaven convençuts, 
convertint-la en la premissa de la campanya per a 
tractar de nou dur a Capriles a la presidència del país.

 

En no aconseguir-ho, reaccionaren desconeixent 
rancuniosos els comicis del 14 de abril de 2013 on 
Nicolás Maduro Moros va resultar elegit President 
Constitucional de la República Bolivariana de Veneçue-
la. La derrota electoral de la burgesia, en aquesta presi-
dencial i abans a les de governadors i a les municipals 
-que Capriles havia definit com a referèndum revocatori 
contra Maduro- desajustà als poders fàctics que tenien 
plans d’intervenció en els càrrecs de Govern.

9.  Tots els observadors internacionals, fins i tot els convidats per 
l’oposició, han coincidit en la transparència del sistema de 
votació. La Fundació Carter (que presideix l'ex-President d'EUA 
Jimy Carter) afirmà que era el millor i més fiable sistema 
d’emissió del vot per coneixien. 

10. Arrechera, és un terme popular que a Veneçuela s’usa com 
a expressió d’empipament, molèstia, ràbia, agitació, amargor, 
agressivitat, etc.

Són el mateixos que promogueren una vaga empresa-
rial i hipotecaven el país al FMI i al BM; els mateixos 
que van arraconar al poble a la ignorància i la pobresa, 
que van destruir la infraestructura de la indústria bàsica 
petroliera; els mateixos que en el 2002 feren el Cop 
d’Estat feixista, i els que han agitat les agressives 
guarimbas2 de 2006, 2007 i 2014.

La democràcia preval sobre l’oposició
Malgrat que l’elecció de batlles al desembre de 20133, 
on el "chavisme" va obtenir una claríssima majoria per 
més d’un milió i mig de vots, el partit Voluntat Popular4, 
decideix reprendre el camí del colpisme. Aquesta 
parcialitat dirigida per Leopoldo López5, amb el suport 
de l'ex-diputada Corina Machado6, Henrique Capriles7 i 
Antonio Ledesma, el 23 de gener i el 12 de febrer de 
2014 criden a prendre els carrers incitant sobretot a 
estudiants d’escoles i universitats privades, per a una 
nova fase de violència que es va identificar de "cop 
suau"8.

2. Protesta organitzada en zones residencials amb actes de 
sabotatge i en ocasions amb franctiradors. 

3. Dels 337 municipis, l’oficialisme guanyà 256 i l’oposició 76. Als 
altres 5 foren per independents.  casions amb franctiradors. 

4. El partit polític Voluntat Popular és una escissió del partit 
liberal Primer Justícia per desacords de lideratge, instal·lant-se 
en el marc de la extrema dreta. 

5. Leopoldo López, ex batlle de Chacao (municipi de Veneçuela 
amb més rics), inhabilitat a exercir càrrec públic per delictes de 
prevaricació, roman detingut per enaltir al terrorisme, liderar 
disturbis i incitar a la violència. López es va lliurar a la justícia en 
saber que podria ser víctima del sicariato dels baixos fons oposi-
tors de signe feixista. 

6. Corina Machado va ser despullada de la seva cèdula de 
Diputada de l'Assemblea Nacional després d’encoratjar pública-
ment a la violència i al cop d’estat, i acceptar un nomenament 
diplomàtic del Govern de Panamà per assistir a l'ONU i atacar al 
Govern de Veneçuela; ser diputada i acceptar cèdula diplomàtica 
d’un altre país es considera delit. 

7. Henrique Capriles, Corina Machado i Leopoldo López són fills 
de famílies ràncies i adinerades de Veneçuela, que en llenguatge 
popular se’ls coneix com “grans cacaus” o els “amos de la vall”. 
Controlen terres, comerços, premsa, banca i indústries, repre-
senten a grans signatures nord-americanes i europees a 
Veneçuela i a Llatinoamèrica. López i Capriles foren membres 
destacats de la ultradretana associació internacional Tradició, 
Família i Propietat. 

8. El cop suau és una estratègia d’experts de la guerra bruta 
d'EUA i de l'OTAN que, a l’estil nazi, cremen mobiliari urbà, 
transport públic, edificis públics, universitats públiques, llibres, 
habitatges, unitats mèdiques, i maten selectiu.



Altres veus
21

L’execrable d’aquesta tramoia enverinada és que la 
burgesia veneçolana de temps enrere fa el joc als lobby 
de poder que controlen als EUA per tal d’aconseguir 
que el petroli i el gas tornin a les seves mans, sense 
importar els mitjans per a això, tal com ha passat a 
l'Afganistan, l'Iraq, Líbia i Síria. El seu interès no és la 
democràcia ni l’estabilitat del país, el seu afany és 
posseir les fonts de recursos estratègics arreu del món. 
Aquesta és la gènesi del què passa a Veneçuela, és 
l’antagonisme contra un país que ha despertat i un 
Govern que mostra coherència, on la prioritat són les 
persones i exercir justícia constitucional.

El Pla de la Pàtria segueix i amb ell l’enfortiment de 
la democràcia

Mentre i enmig d’aquest clima d’hostilitat sistemàtica, el 
Govern veneçolà ha continuat el seu programa -Pla de 
la Pàtria- de polítiques socials en àrees prioritàries tals 
com salut, educació, alimentació, habitatge i treball; 
reestructuració econòmica; desenvolupament de la 
democràcia participativa, i enfortiment de les relacions 
internacionals prioritzant els països Llatinoamericans i 
El Carib. Al mateix temps el Govern encoratja trobades 
de debat i treball amb diferents sectors del país -coinci-
dents o divergents-, en espais oberts al diàleg i acords. 
Trobades a les quals s’han sumat sectors de la MUD, i 
on s’ha convidat a observadors de la UNASUR (Unió de 
Nacions Sud-americanes) i del Vaticà.

La constatació dels avanços que viu el país en políti-
ques socials i de model econòmic, són sens dubte 
causes dels atacs més violents de la seva història, on 
desenes de mitjans de comunicació esbiaixen, tergiver-
sen o falsegen la informació, amb fotos trucades i cam-
panyes orientades a l’odi. A Veneçuela es mou una 
violenta "contra" que encara que parva compta amb 
influents divulgadors: la premsa i la televisió privada 
local i internacional. Hi ha terroristes veneçolans i 
estrangers subvertint i matant, uns sorgits dels nuclis 
feixistes de partits polítics i els altres pagats per poders 
estrangers a través d'Ong i Fundacions o finançats per 
narcos que s’han vist debilitats per l’autoritat veneçola-
na. Hi ha paramilitars colombians que s’infiltren per la 
vasta frontera, encoratjats per les arengues de 
l’ex-president de Colòmbia, Álvaro Uribe14. 

14. Denunciat al Tribunal Internacional de La Haia per crims de 
lesa humanitat, entre d’altres pels “falsos positivos”(execució de 
joves pagesos reclutats per l’exèrcit i apareguts morts com si 
fossin guerrillers).

La antinòmia és més que una guerra econòmica, 
és sobretot cultural i política

La guerra induïda contra el govern bolivarià, en la 
presidència de Chávez i ara a la de Maduro, encoratja-
da per una oposició que no aconsegueix accedir al 
poder per la via del vot11 com demostra el fet de 
perdre 18 dels 19 comicis succeïts entre 1998 i abril 
2014, és difícil de ser explicada en democràcia. Potser 
per això que aquesta oposició, aliena als més elemen-
tals principis democràtics, en la seva desesperació 
vocifera sense arguments que els drets humans són 
atacats a Veneçuela, que és un país narcotraficant, 
que les eleccions són manegades12 o que el govern 
és dictatorial. Arribant a l’absurd argument de què a 
Veneçuela el que mana és el govern cubà. Aquest 
assenyalament sense proves per fals ha calat, però, 
en la dreta veneçolana pro-ianqui. 

Crida l’atenció el cabal de recursos financers d’una 
oposició amb evidents divergències internes. 
L’expulsió de sis diplomàtics nord-americans en els 
dos últims anys ha permès conèixer algunes fonts. 
L’advocada nord-americana Eva Golinger13 va comu-
nicar prou documentada que els artífexs de la deses-
tabilització i l’intent de derrocament, primer de Chávez 
i ara de Maduro, procedeixen del govern dels EUA, 
amb la forta influència dels grups de pressió financers 
i empresarials i de manera especial el complex indus-
trial militar (CMI) per afavorir, entre d’altres, a interes-
sos vinculats a l’armamentisme, a l’energètica i a una 
política de caràcter imperialista coneguda com guerra 
de Quarta Generació. Al darrere, el poderós Lobby 
pro-armes, el monopoli dels mitjans de comunicació, 
les empreses de mercenaris, la banca privada i els 
oligopolis industrials. Tot una força per dominar 
nacions i de manera rapinyaire a països posseïdors de 
recursos naturals estratègics (aigua, petroli, gas, 
minerals singulars, etc.) En un clar rateo de distribució 
entre els EUA i la Comunitat Europea.

11. Dels 19 comicis succeïts entre 1998 i abril 2014, el socialisme 
guanyà 18 i un l’oposició.

12. En cada procés electoral l’oposició ha presentat candidats i 
ha guanyant batllies i governacions, ocasions en que mai han 
presentat al·legacions ni han acusat de frau. Excepte on el vot no 
els ha afavorit.

13. Eva Winifred Golinger, advocada, investigadora i escriptora, 
participà a la formació de la Cort Penal Internacional de La Haia. 
Condueix un programa d’anàlisi polític al canal de tv RT, en 
espanyol. 
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IMAGINA UN ALTRE MÓN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

I AJUDA'NS A CANVIAR-LO!...
El treball col·lectiu fa més eficient

el nostre esforç individual

 ARA ÉS EL MOMENT !
CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COL·LABORACIÓ AMB

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!

Obama segueix arremetent i Maduro precisant

Un comunicat emès per la Cancelleria de Veneçuela el 
mes de maig de 2014 rebutja: las declaraciones 
injerencistas del Secretario de Estado John Kerry, que 
buscan condicionar la posición soberana del Gobierno 
Bolivariano e interferir con el desarrollo del proceso de 
diálogo entre el Gobierno y la oposición, a iniciativa 
del presidente, Nicolás Maduro.

Les declaracions de Kerry: además de reflejar un 
profundo desconocimiento de la realidad venezolana, 
constituyen una insolencia contra la participación de 
UNASUR y de la Santa Sede en el proceso de dialogo 
nacional de paz. I afegeix el comunicat que: con estas 
declaraciones, el Gobierno norteamericano estaría 
considerando como formas legítimas de protesta la 
quema de universidades y camiones con alimentos, 
así como el vandalismo contra instituciones públicas e 
incluso el asesinato a ciudadanos inocentes.

El Govern de Veneçuela ha reiterat que continuarà 
apostant pel diàleg: sin intromisiones por parte de 
ningún actor externo, i va reiterar el seu: agradeci-
miento a los países miembros de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas y al Nuncio Apostólico por sus 
aportes respetuosos y solidarios a este proceso.
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Nosaltres no odiam

Assemblea de docents de l’IES Bendinat

Fa alguns dies, l’articulista i professor, Roman Piña 
Valls va publicar un article al diari El Mundo-El Día de 
Baleares que duia per títol tota una declaració 
d’intencions, “Yo odio”, que manifesta ben clarament 
quin és el tarannà i el component psicològic i social de 
la persona en qüestió i que, si no hagués anat més 
enllà no passaria de ser mereixedor de la més absoluta 
comprensió i llàstima per viure instal·lat en un món de 
ràbia i odi que no li deu permetre gaudir de tot el que les 
aules tenen de bo (malgrat ell mateix i els del seu 
entorn ideològic). 

Piña Valls, en el decurs de la seva redacció, transcen-
deix allò que configura una societat moderna, demo-
cràtica i civilitzada, tolerant i oberta, i es situa en el 
perillós terreny del delicte i de la incitació a la violència, 
en el qual tots estem obligats a demanar explicacions 
serioses i convincents i, a més amés, la intervenció de 
totes aquelles estructures de l’estat que tenen per 
objecte la protecció de la integritat física i moral de tots 
els seus ciutadans. Així, aquest personatge, professor 
d’institut públic, no conforme en odiar la seva professió, 
afirma, sense cap escrúpol, ni cap vergonya, ni el 
menor sentit de la improcedència ni la decència de les 
seves opinions, que desitja la mort de moltes persones, 
sobre tot la d’aquelles que, amb les camisetes verdes, 
s’atreveixen a manifestar la seva opinió contrària als 
dictats (i mai millor dit) del govern i dels seus portaveus 
públics: “Si hoy mismo se mueren de hambre, de un 
rayo, o incluso asesinados, ese santón de la xenofobia 
y todos los camisetas verdes del mundo, podría llegar a 
alegrarme. No mataría por librarme del verde porque es 
delito. Y lamentaría la muerte de muchos. Pero sin 
duda celebraría la muerte de otros”.

Més enllà del nul respecte democràtic que mostra Piña 
Valls, més enllà de la intolerància més casposa i 
preocupant que mostra la seva redacció, més enllà dels 
components dictatorials i autoritàries que demostra la 
seva ideologia, hi ha el preocupant pas endavant que 
acaba de donar amb el seu article incitant a la violència, 
i la mort, de persones que ell no considera dignes de 
ser ciutadans d’aquestes illes i, aquest pas del senyor 
(per ser educats) Piña Valls, en la nostra societat, en 
una societat moderna, només té un nom: feixisme.

Mentrestant, aquells organismes i institucions que 
haurien de protegir els seus ciutadans de personatges i 
afirmacions com aquestes callen i deixen fer.

Altres veus

Per això, més enllà de denunciar els postulats feixistes, 
intolerants i lamentables del professor (perquè va apro-
var la carrera) Piña Valls, volem denunciar la passivitat 
insultant i el silenci preocupant de les institucions que 
haurien d’haver actuat per protegir el bon nom i la 
integritat física i psicològica dels seus ciutadans que, 
lliure i democràticament, han manifestat la seva oposi-
ció a les imposicions d’un govern sostingut en la feina 
dels cridaners que, com Piña Valls, sostenen les seves 
decisions instal·lant-les, amb el pas del temps, en 
l’agressivitat, l’amenaça i la por. 

Per això, l’assemblea de l’IES Bendinat exigeix:

1. La immediata interven-
ció de la Conselleria 
d’Educació condemnant 
les afirmacions de Piña 
Valls i iniciant totes les 
actuacions legals que 
consideri pertinents per 
protegir la integritat física 
dels ensenyants i pares 
d’aquestes illes que, en 
alguna ocasió, han volgut 
emprar la camiseta verda 
que tant sembla 
ofendre’ls. La conselleria 
no pot consentir que un 
professor formuli per 
escrit, ja no l’odi, sinó la 
incitació a la violència i el 
menyspreu per la mort de companys.

2. L’actuació d’ofici de la Delegació de Govern perquè, 
de la mateixa manera com ho està fent amb les frases 
absolutament condemnables que han aparegut a les 
xarxes socials relacionades amb l’assassinat de la 
política de Lleó, actuï immediatament contra el senyor 
Pinya Valls per si les seves afirmacions són constituti-
ves de delicte.

3. L’actuació immediata de la fiscalia de l’estat per 
determinar si en el contingut de l’article de Piña Valls hi 
ha algun aspecte que pugui ser constitutiu de delicte.

4. Que la direcció del Diari El Mundo-El Día de Baleares 
manifesti públicament la seva condemna per les afirma-
cions del seu articulista i es comprometi a no donar més 
empara a afirmacions ofensives i que posen en risc la 
vida de les persones.

Bendinat, 23 de maig de 2014
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SFM: blinda les estacions i su-
primeix accessos a les anda-
nes  

Guillem Ramis
Regidor de Medi Ambient i Mercat
Ajuntament de Santa Maria del Camí

SFM no informa i evita la comunicació i les explicacions 
als usuaris i als Ajuntaments.

Sembla que la preocupació dels gestors de SFM, és 
evitar el fracàs anunciat de la targeta intermodal.Un mal 
sistema de pagament que ha requerit una gran inversió, 
amb màquines validadores delicades i complicades,  
que sovint es bloquegen i  s’avarien, que pretén substi-
tuir els interventors i ens aboca  a un augment del cost 
del servei i del preu dels bitllets,  que finalment paguem 
els usuaris.

La targeta intermodal introduïda pel govern  Matas, va 
substituir l’abonament anterior de 10 viatges, senzill, 
barat, que no caducava,  que es podia compartir i que 
comptava amb una gran acceptació per part dels usua-
ris i els treballadors de SFM.

El nombre de usuaris habituals que abans no utilitzaven 
l’abonament era insignificant, el frau en el pagament 
dels bitllets imperceptible i el personal interventor de 
SFM a la par de revisar els abonaments,  podia dispen-
sar l’atenció adequada als viatgers ocasionals.
Avui, la lectura de targetes i l’emissió i cobrament de 
bitllets ocupa tot el temps i tota l’atenció dels interven-
tors, que difícilment poden acabar de atendre a tothom 
en el temps que dura el trajecte en les hores de més 
afluència d’usuaris.

El blindatge i la supressió d’accessos a les andanes de 
Serveis Ferroviaris,  no respon a l’interès dels usuaris 
que són la raó de ser del servei,  ni tampoc en fer més 
atractives o agradables les estacions, ni tampoc en 
voler guanyar nous usuaris oferint més eficiència i 
confort.

L’obra realitzada no implicarà cap millora,  ni cap avan-
tatge pels usuaris del tren. Portem setmanes d’obres a 
diferents estacions i aquestes s’executen desconside-
rant o suprimint els accessos als discapacitats a deter-
minades andanes. No s’han dignat a senyalitzar les 
obres,  ni a col·locar un humil cartell de cortesia que  
informi als usuaris del que s’està fent.

En els pobles sols hi haurà una banda de les vies per 
accedir des de l’exterior a les dues andanes. En tot el 
que portem d'aquesta legislatura:

-  Els gestors de SFM no han aportat cap millora en 
freqüències, horaris, confort, comoditat o eficiència del 
servei que animi a que més gent deixi el cotxe i agafi el 
tren.

- El preu dels bitllets ha augmentat de manera exagera-
da, fins el punt que viatjar amb cotxe compartit surt molt 
més a compte que viatjar amb tren.

- El nombre d'usuaris del tren sembla que ha disminuït,  
però manquen dades fiables, l’excusa és que molts 
usuaris no paguen i no es poden comptabilitzar.

- Mai en la història del tren a Mallorca s’ha invertit tant 
en el sistema de gestió i control de cobrament als usua-
ris i mai tanta de gent ha viatjat sense pagar com ara.

El blindatge i el tancament d’accessos a les andanes de 
SFM,  obeeix a la manca de consciència de servidors 
públics dels Consellers del PP,  al menyspreu cap a 
l’interès general, la distància entre els administrats i els 
administradors i l’absència de comunicació entre els 
gestors i els usuaris del tren.

Els gestors de SFM,  han de baixar de les altures i s’han 
d’assessorar un poc més amb els usuaris o escoltar els 
propis treballadors que han conegut el sistema de 
cobrament anterior al sistema de les actuals màquines 
validadores instal·lades a l’estació de Palma i en algu-
nes més.

Els gestors de SFM, han d’entendre que també són 
servidors públics,  que la finalitat del seu lloc de feina és 
satisfer als usuaris del tren, gestionar eficientment el 
servei ferroviari i mantenir la necessària comunicació i 
col·laboració  amb totes les altres institucions públiques 
que estan al servei de la ciutadania.

Si els gestors de SFM escoltessin un poc més a la gent 
que estima el tren,  entendrien per que un sistema tant 
senzill i barat com era l’abonament de cartó de 10 
viatges,  que no caducava i es podia compartir,  tenia 
tant bona acceptació entre els usuaris i no hi havia tant 
de frau com hi ha ara.

Si els gestors de SFM deixessin de considerar a tots els 
usuaris com a potencials defraudadors i als Ajunta-
ments com institucions impertinents amb qui no cal 
consultar  res sobre la qualitat del servei,  segurament 
no caldria haver de gastar-se més cinc milions i mig 
d’euros públics amb blindar totes les estacions de 
Mallorca,  ni tampoc s’haurien de complicar tant els 
accessos a totes les estacions.
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Un punt d’esperança 

Maria Salleras Juan

Amb motiu del primer any del Papa Francesc m’han 
convidat a compartir una reflexió sobre aquesta perso-
na que s’ha convertit en una figura mediàtica de primer 
orde per a la majoria dels qui cercam una sortida alter-
nativa a aquesta societat cada dia més deshumanitza-
da. Aquí teniu la meva opinió. 

El Papa Francesc, des del primer moment  va esser 
una sorpresa. Sols el fet que hagués nascut i desenvo-
lupat tota la seva vida  a l’Argentina, ja va ser una nove-
tat . Des del primer moment,  em va semblar que mani-
festava, no sé si por per l’elecció a Papa, o respecte per 
la tasca de transmetre l’Evangeli de Jesús  avui, en el 
segle XXI.

Avui, desprès d’un any, crec que el coneixem un poc 
més. S’han fet moltes publicacions, entrevistes, libres, 
a través de les xarxes d’Internet... 

Crec que a tots els qui l’anam seguint podem descobrir 
en el seu missatge “la persona humana” com eix fona-
mental. No es cansa de repetir que les estructures 
socials, econòmiques, polítiques i eclesials han d’estar 
al servei de la persona i per a anar construint una socie-
tat humana. Avui, en els moments que vivim, és una 
bona nova sentir aquests principis.

Sé que molts d’aspectes no són nous dins l’Església i 
estan recollits en altres documents. La novetat del 
Papa Francesc, és la frescor, la senzillesa del seu 
vocabulari. Quan ho diu, és donant resposta a fets 
concrets, és intel·ligible,  és un vocabulari que s’entén. 

Crec que amb la perspectiva d’un any podem parlar 
d’alguns gests significats, com han estat: 

- No viure dins el palau vaticà. 
- Rebre alguns teòlegs de l’alliberament, 
- Denunciar les “pompes de certs càrrecs de  l’Església 
Catòlica: cardenals, bisbes, i d’altres”. I el “carrerisme” 
a tots els nivells dins l’Església.  
- Denunciar les morts d’immigrants que es juguen la 
vida per poder entrar a Europa.  
- Apel·lar  a l’Ètica des de les estructures econòmiques, 
polítiques i eclesials.
- Recordant que l’Església es una  comunitat  i aquesta 
s’ha de fer amb els seguidors de Jesús, sense servituds 
ni econòmiques ni politiques. 
- Demanar perdó per les violacions i abusos fets per 
membres de l’Església.

- Destapar, en un estil molt seu, l’estructura de poder, 
palaciega, de la Cúria.
- Afrontar el problema de la Banca Vaticana.
- Ens parla de la dona, no com a servidora dels homes 
que ostenten el poder i amb el rol de “criada” dins 
l’Església. Reconeix que la dona no té la participació 
que li pertoca dins l’Església.
- Ens parla de l’homosexualitat sense demonitzar-la.

Aquets fets i paraules expressades pel Papa, són fets, 
que com a dona que creu en Jesús, m’han fet  estar 
pendent, i amb esperança, del que ens comunica el 
Papa Francesc. M’ha duit a llegir i tenir interès en el que 
deia i feia, cosa que, francament, no m’importava des 
de feia molt de temps. Alimentava la meva fe amb altres 
experiències i pensaments creients.

Però, tots aquests gests, i molts d’altres que a mi m’han 
cridat l’atenció al llarg d’aquest any, deixen al descobert 
una sèrie de reptes: certament per al Papa Francesc, 
però, també, per a tots i totes els creients.

Pens que vivim uns moments de canvi, en què totes les 
institucions que  donen suport la nostra manera de 
viure es tambalegen. Les d’institucions neixen i 
s’organitzen en funció d’uns objectius., A mida que 
passa el temps, aquestes institucions moltes vegades 
s’anquilosen, no fan autocrítica i difícilment serveixen 
els objectius pels quals varen néixer.  Vos imagineu que 
volguéssim circular per Mallorca o per Barcelona amb 
un mapa del segle devuit?

Personalment crec que són necessaris uns suports 
organitzatius que ens facilitin la nostra manera de viure, 
en la societat i a l’Església. Però han de respondre a 
l’home i la dona d’avui i han de servir les necessitats del 
moment present:

Francesc ha mostrat amb llenguatge planer conèixer 
els clams de la nostra societat. Necessitam una Esglé-
sia que abandoni la “direcció única” (de dalt a baix) i 
retrobi la comunitat con subjecte adult i actiu.
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prebes de
cirereta

Per què no ens diuen si quan han comptabilitzat la sinistrali-
tat laboral de les nostres Illes -som els primers d’Espanya- 
han comptat el nostre Govern com a sinistre important?

Per què li diuen Justícia si posa més anys de presó al qui 
crema una bandera que a qui mata una persona?

Per què tant el PP com el PSOE necessiten dir que no són 
el mateix?

Per què la Sra. Cabrer coneix tant bé les tàctiques nazis?

Per què tenen la desvergonya d’unir-se a la “campanya del 
quilo” quan acaben d’aprovar la misèria de 14’50 euros 
mensuals per a queviures per als més necessitats?

Per què si el Parlament fa la “campanya del quilo” no deixen 
que els centres de marginats facin “l’any parlamentari”?

Per què, per les notícies que ens arriben, sospitam que 
encara queda molta corrupció amagada?

Per què la Sra. Sáenz de Santamaria, que ha descobert 
que en els carrers hi ha molta alegria, no ens diu si s’ha 
passejat per Son Gotleu o per La Moraleja?

Per què el PP, en lloc de la targeta blava, no promociona 
una campanya antiràbica d’alguns dels seus membres, 
patrocinada per la farmàcia que ja sabem?

Perquè tenim la sensació que els mestres sí s’han presentat 
a les eleccions?

No és extraordinari que na Rosa Estaràs, vicepresidenta 
d’en Jaume Matas, trobi extraordinaris els seus resultats?

Això sols serà possible si l’Església s’arrisca a rompre 
la carcassa, la plataforma, que s’ha fabricat en conni-
vència amb els poders de cada moment, que se n’han 
cuidat de sacralitzar-se mútuament. Baixar al carrer i 
viure com la gent del carrer, sense privilegis.

Ja resulta ben suggeridor veure Francesc celebrant 
Eucaristia a Santa Marta. Però em sembla que encara 
es presenta un Déu altíssim i absolut, allunyat del 
terreny que cada dia trepitgen la majoria d’homes i 
dones.

Em sembla absurda la discriminació de la dona. Un dia 
o l’altre aquesta barrera caurà. Naturalment arribarà 
tard. No sols es tracta del sacerdoci com a possibilitat 
de presidir la cena del Senyor, sinó del poder unit a la 
consagració dels morfològicament mascles. Consolida-
ció de la plataforma de poder.

Capacitat d’escoltar i enriquir-se amb la vivència de 
Jesús des de les noves realitats humanes: sexuals, 
socials, científiques, religioses...

Viure, no sols el temple, sinó, sobre tot, el carrer com a 
“Casa de Déu” i la persona com el seu sagrari.

De totes les maneres, tot i reconeixent la gran impor-
tància que té el que el Papa emprengui els valors que a 
mi em semblen més acostats a la vida i al missatge de 
Jesús, això no m’eximeix de la meva resposta personal 
i comunitària a la crida de Jesús. Si el Papa ho facilita, 
molt millor, sinó  també hem de seguir caminant.

Perquè crec en el que he dit, intent participar en orga-
nitzacions (religioses, socials, polítiques), on hi trob 
altres persones amb les que coincidim en aquesta 
recerca, en aquest somni.

Moltes de les coses que he escrit amb motiu del 
primer any del Papa Francesc es podrien transportar a 
altres àmbits de la nostra societat. Polítics, sindicals, 
culturals, econòmics, etc. Vivim moments convulsos, 
se’ns rompen els esquemes tradicionals, malgrat els 
poderosos (persones i institucions) facin esforços 
titànics perquè res canviï i tot es mantingui a favor seu. 
Cercam nous models, persones que ens apuntin nous 
horitzons. Potser el Papa Francesc, apuntant amb 
paraules i fets a la centralitat del ser humà, desperti 
recels i por entre l’establishment i vertader interès 
entre creients sincers i els no creients.
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Però això no vol dir que hagin de tenir els mateixos 
plantejaments tàctics ni que hagin de coincidir en tot el 
procés de lluita, sinó més bé que en alguns casos fins i 
tot poden tenir diferències que els portin a confronta-
cions concretes. 

La unitat i la diversitat haurà d’ésser una característica 
d’aquesta majoria social. Unitat en els objectius estratè-
gics i diversitat en les formes i amb els objectius tàctics. 
Cal fomentar la unitat, cal que siguem conscients que 
estem dins el mateix vaixell, de sentir-nos tots “dels 
nostres” . És necessari que el front social, el front polític 
i el front econòmic se considerin del mateix bàndol.

Igualment és necessària la unitat dins cada un dels 
fronts. La unitat dels projectes polítics d’esquerres, de 
l’ecologisme polític i del sobiranisme. La unitat del 
moviments socials  nous, de les entitats socioculturals 
més consolidades i dels sindicats. Així com la unitat de 
les distintes formes de concebre i organitzar l’economia 
alternativa.

Però també és necessari assumir que defensar aques-
ta unitat bàsica ens obliga a defensar la diversitat i les 
discrepàncies sense convertir aquestes en irresolubles. 
Si el GOB critica una mesura d’un govern progressista 
els partits que li donen suport no l’han d’acusar de 
treballar pel PP, encara que pensin que està equivocat. 
Són dels nostres però tenen opinions diferents en algu-
nes coses. La solució sempre és el diàleg mai la 
confrontació. O comprendre que no se poden treure 
100.000 persones al carrer si els sindicats 
d’ensenyament, l’assemblea de docents, la crida i les 
associacions de pares i mares van cada un pel seu 
costat.

Són moltes, massa, les persones que lluiten des de la 
societat civil i consideren la política un entrebanc o les 
persones que des de la política menyspreen els movi-
ments socials. Són moltes, massa, les persones que 
pensen que treballar per una nova economia no té res 
a veure amb lluitar per una nova societat post-
capitalista.

Me permetreu que acabi amb una confessió personal. 
Soc Regidor de l’Ajuntament de Marratxí, militant de 
MÉS per Mallorca, afiliat a CCOO, soci de l’OCB, 
membre de la Banca Etica Fiare i de SOM Energia i no 
tants sols no me provoca cap contradicció sinó que 
encara em queda força i humor de participar a altres 
iniciatives.

Una nova majoria pel canvi

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El model de societat capitalista on vivim té molts de 
detractors per la manca de justícia social, per 
l’espoliació de la terra i el medi ambient i pel menyspreu 
dels drets dels pobles. Però si allò que volem és canviar 
l’actual model de societat, no basta estar-hi en contra ni 
tant sols tenir clar quin és el model alternatiu que volem. 
Cal una estratègia que determini com i amb qui hem de 
fer aquest canvi. 

S’ha de partir de la necessitat de construir una nova 
majoria social capaç d’aconseguir    l'hegemonia cultu-
ral i política que ens faci avançar cap aquest canvi de 
societat. 

Una majoria social que no es pot concebre tant sols 
com un referent polític, ni com un bloc de forces políti-
ques i socials, sinó com un ampli moviment, òbviament 
molt plural i que aglutini a les persones i col·lectius 
econòmics, culturals, ecològics, socials i polítics que 
aspirin a un canvi de societat. 

Els subjectes d’aquesta nova majoria social pel canvi 
són plurals i diversos i els podríem enquadrar dins tres 
grans blocs: un referent polític que pugui lluitar a les 
institucions i al carrer, la societat civil organitzada per 
lluitar contra el poder establert,  potenciar 
l’apoderament democràtic de la població fomentant 
estructures de contrapoder cívic i presentar alternatives 
viables a la situació actual i les persones i col·lectius 
que practiquen el sorgiment d’una nova economia  
alternativa  mentre la vella economia capitalista pugna 
per mantenir-se. 

Considerem, doncs, imprescindibles aquests tres com-
ponents del bloc social pel canvi. No se pot transformar 
la societat tants sols des de la política, però tampoc 
sense ella i tant sols des de la lluita de masses. No se 
pot esperar la presa del poder polític per començar a 
canviar la societat. Això que sembla obvi no ho és tant i 
cal començar per assumir-ho col·lectivament.

Els components d’aquesta nova majoria social tenen, o 
haurien de tenir, un mateix objectiu estratègic que no és 
un altre que canviar el model actual de societat capita-
lista per un altra capaç de situar les persones en el 
centre de la mateixa. Una societat basada en 
l’economia del bé comú i de la justícia social, en la 
preservació del territori per les generacions futures i en 
la defensa de la llengua, cultura i identitat pròpia del 
nostre poble. 
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Recomanen a totes les guies i llibres de lactància exclu-
sivitats durant els sis primers mesos de vida i  una 
durada de com a mínim dos anys, essent una de les 
consignes que les comares donen a les famílies durant 
les classes pre-part.

L’inspirador Michel Odent, el doctor que va fundar la 
Primal Health Research Centre de Londres i va ser el 
primer en introduir als anys setanta les piscines a les 
sales de part dels hospitals, entre altres coses va 
promoure la iniciació a la lactància durant aquella hora 
màgicament química de segregació intensa d’hormones, 
sobretot l’oxitocina, que segueix al naixement. Odent, 
com a bon científic és un absolut defensor de la naturale-
sa del mamífer humà, i s’atreveix a fer preguntes i plante-
jaments tan radicals que fan trontollar alguns dels 
nostres pilars més consolidats. Posant de manifest, per 
exemple, que a les comunitats polígames, la relació dels 
nadons amb les seves mares es veu molt menys interfe-
rida que a les societats monògames, de manera que es 
satisfan molt més i millor les seves necessitats. 

Partint de la idea que els nivells hormonals que una 
població presenta de mitjana modelen les característi-
ques del medi cultural, proposa el seu estudi com a via 
d’investigació sociològica i antropològica, i mostra així la 
fragilitat del comportament quan l’entenem des dels 
efectes que tenen determinades hormones. La idea de 
fons és la necessitat de no separar el component biolò-
gic del component cultural.

Es demana com són les societats en les que les dones 
estan “impregnades” de prolactina, que és l’hormona 
indispensable per a la producció de llet, durant la major 
part de la seva vida fèrtil.  I al revés, quines característi-
ques tindrà el medi cultural d’una comunitat on hi manca 
aquest alt índex de prolactina de mitjana, perquè es 
tenen com a molt dos fills i la lactància materna no es sol 
allargar més dels sis mesos per fill.  

Es sap que la prolactina empeny els animals a fer els 
nius i provoca comportament d’agressivitat de defensa. 
En les mares lactants, redueix la libido i tendeix a provo-
car comportaments de submissió, subordinació i en certa 
mesura, d’ansietat. Açò que en un principi sembla 
pejoratiu té valuosos avantatges per a la supervivència 
de l’espècie humana, ja que la mare que alleta el nadó, 
en el seu equilibri hormonal està totalment pendent i 
disponible davant la demanda del bebè, fins al punt que 
mentre dorm, està també alerta. 

És fàcil lligar l’abundància d’estímuls eròtics i la tirania 
d’aquests estímuls de la nostra cultura actual, amb la 
manca de l’hormona de la nidificació. Una societat 
ocupada en satisfer i promoure el desig sexual difícil-
ment es subordinarà a les necessitats reals, de naturale-
sa mamífera del nadó. Amb totes les conseqüències 
imaginables.

He mirat aquesta terra

Reivindicant la naturalesa ma-
mífera 

Rosa Carreras

Hem sentit molt sovint que els primers anys de vida són 
fonamentals per al desenvolupament emocional, 
intel·lectual i psico-motriu dels infants. El que no s’ha 
reflexionat en veu alta tantes vegades, és la repercussió 
cultural que tindria una autèntica i sincera cura de les 
necessitats reals d’aquests nostres infants. Com ens 
hauríem d’organitzar les comunitats per afavorir una 
criança molt més respectuosa amb la naturalesa, al cap 
i a la fi, naturalesa mamífera, de l’ésser humà. Quin seria 
el paper de les mares, sense tabús, amb un protagonis-
me recuperat, i el dels pares, i com hauria de propiciar i 
respectar l’entorn social aquesta criança decisiva. 

Em sorprèn com podem conviure amb crueltats i 
acceptar-les com a normals. I com solem desconnectar 
les condicions amb les que criam els infants a la nostra 
cultura de les patologies socials que patim, desfent-nos 
així de la responsabilitat que ens pertoca com a famílies 
i com a tribu. Haurem de despertar d’una vegada per 
detectar quan es planten les llavors dolentes i entendre 
que els corruptes, els violents i els submisos n’aprenen, 
talment com aquells que són honestos, creatius i solida-
ris. Haurem de fer autocrítica i analitzar si els estem 
donant, als nadons per començar i després als fillets i les 
filletes, el present generós, el temps de qualitat... del que 
en depèn un futur just a una terra en pau per a tots. 

Però molt malament comencem mentre seguim sepa-
rant els nadons de les seves mares i banalitzant les 
repercussions emocionals, a banda i banda, d’aquesta 
transgressió natural en nom, per exemple, de 
l’economia, justificant així que les condicions laborals 
d’aquest país obliguin les dones a tornar a la feina tan 
prest, que les seves criatures són incapaces de tenir 
autonomia perquè encara no s’aguanten ni assegudes 
(aquesta és una fita que es sol conquerir a partir dels 
cinc mesos, poca estona al dia i amb l’ajuda d’uns 
coixins). Podem exigir tanta millora en aquest sentit. 
Tenim tants de motius per proposar una revolta materna! 
Les incoherències són greus i no afecten només 
l’Administració o el sistema laboral, sinó que estan 
arrelades a les nostres profunditats culturals. 

Quantes persones no es sorprenen en veure mamar un 
fillet de dos anys i s’atreveixen a fer judicis de valor, 
mentre que a la vegada els experts, entre ells la OMS.  
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Josep Ignasi González Faus
Jesuita
Per Pep Valero i Biel Pérez

Nascut a València l’any 1933. Jesuïta. Llicenciat en 
Filosofia. Doctor en Teologia. Ha realitzat estudis 
en el Pontifici Institut Bíblic de Roma. Professor de 
Teologia a Barcelona i a la UCA de Sant Salvador. 
He impartit innombrables conferències i cursos, 
sobre tot a Amèrica Llatina i Espanya. Ha dirigit 
“Selecciones de Teología” i el Centre d’Estudis 
“Cristianisme i Justícia”, del qual encara n’és 
membre de l’àrea teològica.

Josep Ignasi ha estat l’aliment teològic (no l’únic, 
naturalment) de totes les generacions del post Con-
cili Vaticà II. Una veu agosarada, valenta i clara.

Josep Ignasi acceptà generosament des del primer 
moment desplaçar-se a Mallorca per a participar en 
la taula rodona que organitzava l’Ateneu Pere Mas-
caró sobre el primer any del Papa Francesc, el 
proppassat 6 de maig. Aprofitant l’avinentesa la 
Llibreria San Pablo organitzà una trobada amb els 
seus lectors i nosaltres l’hem entrevistat per als 
amics de “L’altra mirada”.

Tens un currículum extensíssim. Què en destacaries 
d’aquesta llarga experiència?
Destacaria la meva estància a Tubinguen, estudiant 
amb Joseph Ratzinger, mentre escrivia la meva tesi, hi 
hagué dues coses que potser em marcaren: La primera 
el contacte amb els immigrants,  fins al punt que em 
vaig plantejar si quedar-me allà amb ells o tornar a la 
Teologia. Un parell d’ells em digueren: “no, no; tu torna 
a Espanya i ens defenses amb la teva paraula”. No 
record si la frase era exactament així, però s’hi fa a 
prop. I, també, en aquella mateixa època, el tema de la 
meva tesi: “La cristologia de Sant Ireneu”. Perquè 
realment constituïa un canvi amb tot el que havíem 
estudiat i una trobada amb el més autèntic del cristia-
nisme. Per a mi va ser molt bo, vaig fruir escrivint la tesi. 
Però, vaig procurar no allargar-la, i quan vagi veure que 
ja en sabia més que el director, vaig dir: prou, he de 
tornar!

l’entrevista En guard un bon record. Quan vaig tornar a Espanya 
vaig voler fer una cosa del que llavors no vaig esser 
capaç: anar a viure a un barri d’immigrants, en concret 
a Torre-Romeu de Sabadell. Encara que no vaig acon-
seguir traslladar-m’hi del tot, vaig quedar a mitja màqui-
na: vaig integrar-m’hi;  hi anava els dissabtes i els 
diumenges, també els dies que hi havia reunions de la 
comunitat. Era un barri obrer amb tres capellans obrers 
que militaven en partits clandestins de l’època del 
tardo-franquisme i una petita comunitat. Potser exces-
sivament elitista (en el sentit cristià)  la resta del poble 
no hi arribava. Aquella experiència em va marcar fort. 
Sempre vaig fer la Teologia amb un ull posat en aque-
lles persones.

I després, per a no allargar-me massa, les primeres 
anades a Amèrica Llatina. Tant el contacte amb els 
Teòlegs de l’Alliberament, quan vingueren aquí, com 
quan jo vaig anar el primer any a Mèxic. Jo havia publi-
cat “La humanidad nueva” i em cridaren de Mèxic per 
donar un curs d’Antropologia. Tots els contactes amb 
Amèrica Llatina han estat molt enriquidors per a mi. 
Segurament hi ha més coses, però de prompte em ve 
això.

Des de la teva llarga experiència de reflexió, de contac-
tes amb gent molt diversa, et resulta més bo de fer 
esser creient ara que quan entrares al Noviciat? Més 
directe, per què creus?
Mirau, no ho he dit abans, però ho dic ara: una de les 
coses més gratificants per a mi és la quantitat de gent 
que s’ha acostat a mi durant tants d’anys dient-me: 
“Mira, si seguesc en la fe, si seguesc dins l’Església és 
gràcies a tu”. És un recolzament, un puntal, que no 
l’esperes, però quan el reps quedes molt sorprès i molt 
agraït. 
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Hi ha lloc per a l’Església (per a aquesta Església) dins 
la societat tecnològicament avançada, o sols pot viure 
dins societats empobrides?
Aquesta... dius aquesta, clar... La comunitat de creients 
en Jesús té lloc en una societat tecnològicament 
avançada; això és evident. Una altra cosa és que la 
societat tecnològicament avançada, es cregui que té 
més problemes amb el problema de Déu. Però això es 
deu a què les ciències  creuen que elles esgoten totes 
les possibilitats d’accés a la realitat. El que no és cert, la 
ciència i la tècnica són molt necessàries, però són molt 
limitades. Existeixen altres dimensions de l’ésser humà: 
l’estètica, la mateixa filosofia, l’ètica, la mística... Fins i 
tot dins el món científic, tecnològic hi ha diverses 
opinions. Fa poc va sortir un llibre  d’Anthony Flew, un 
apòstol de l’ateisme, que donava conferències pertot 
arreu, i que, de cop i volta, quan ja tenia vuitanta anys, 
va treure un llibre dient “crec en Déu”. La gent va dir “fa 
cadufos, ha tornat vell...”. Però ell deia: no, no; és que, 
atenent les dades de la ciència, he de reconèixer que la 
ciència em fa necessària una ment divina que expliqui 
totes les coses. 

Jo no sé com compta la ciència. El llibre parla de què 
estan calculades totes les partícules que hi ha a 
l’Univers: deu elevat a vuitanta. Després han fet un 
càlcul d’asseure vàries  moneies davant un ordenador, 
ensenyant-los a teclejar, a veure si compon un sonet de 
Shakespeare. Les possibilitats que hi haurà són: deu 
elevat a cinc-cents trenta. Llavors diuen: el nombre de 
probabilitats possibles, en aquesta matèria nostra de 
tantes partícules, és molt inferior al que faria falta. Per 
tant, no es pot explicar la vida i l’aparició de l’ésser 
humà, a base de proves i probabilitats. Aquest és un 
dels arguments que a mi em va fer gràcia, no tant per 
l’argument, que a mi no m’importa gaire (perquè que em 
dugui a una ment divina tampoc em resol res; el proble-
ma és si a aquesta ment divina jo li interès i puc contac-
tar amb ella. Una ment divina  que està jugant amb 
l’ordenador celestial i fent un món... no m’interessaria 
gaire. Em va fer gràcia perquè, com poden calcular el 
nombre de partícules que hi ha a l’univers? Però de 
càlculs científics jo no me n’entenc.

De fet en el darrer número de “Selecciones de Teologia”, 
que tu has dirigit durant molts d’anys, es publica un 
article sobre “l’espiritualitat atea”...
Aquest és un altre repte que també hem de recollir. Jo 
crec que un dels precursors del Cristianisme, en l’estil 
de Joan Baptista (de preparar els camins del Senyor), 
és donar a la gent no creient una espiritualitat. Vulguis o 
no, tot el consumisme castra aquesta dimensió i la 
pregunta creient es torna impossible. 

Evidentment, avui resulta més difícil creure. Però, 
també, avui la fe és més autèntica. Jo solc recordar que 
tota crisi és una oportunitat de creixement, i aquesta 
crisi del Cristianisme hauria de servir per fer-nos passar 
d’un cristianisme de quantitat a un cristianisme de quali-
tat. Som menys, però, per exemple, els joves cristians 
que jo conec (els que treballen a “Cristianisme i Justícia” 
i gent d’aquesta) em donen vint voltes a mi com a 
cristians de quan jo tenia la seva edat. Tot i que jo ja era 
jesuïta i ells estan casats o el que sigui. Són d’un com-
promís molt ferm.

Per què resulta més difícil? 
No sols per la imatge de l’Església, que en el nostre 
temps ja protestàvem en contra ella, sinó perquè la fe ha 
perdut recolzament sociològic, això està molt clar. I, 
també hi ha que dir (ja que criticam l’Església també 
criticarem els de fora) que als mitjans de comunicació, 
sobre tot alguns dels més llegits, sembla que sols els 
interessen les notícies negatives sobre l’Església. Quan 
hi ha alguna cosa positiva... record una vegada que un 
periodista amic meu es va trobar que, a la redacció d’un 
diari important, tenia dues possibles notícies: Un capellà 
que estava “dando el callo” en un barri, amb problemes. 
L’altra un embolic més o manco sexual d’un altre cape-
llà. Naturalment varen publicar la segona. La gent, avui, 
en té una imatge molt negativa de l’Església.
 
Una de les coses a les que jo he volgut dedicar-me, és 
a reconstruir la imatge de l’Església, no amb anècdotes 
guapes d’avui (“que algo es algo”), sinó amb tota la 
riquesa de la tradició eclesial. Algú ha escrit un llibre que 
es diu “Historia criminal del Cristianismo” d’acord, 
existeix, però també hi ha una història santa del Cristia-
nisme. I aquesta no la coneixem, no ens la presenten. Si 
t´hi fixes, en la majoria dels meus llibres es tracta de 
recollir el millor de la tradició eclesial  (sobre els pobres, 
sobre la llibertat d’expressió, sobre el nomenament dels 
bisbes, sobre totes aquestes coses). Per cert, un dels 
llibres que més estim es diu “Vicarios de Cristo. Los 
pobres en la teologia y espiritualidad cristianas” (una 
antologia de texts) que avui no era a San Pablo perquè 
me’l va editar Trotta. Es va exhaurir i Trotta no el va voler 
reeditar perquè “esto ya no vende...!”. Però, com que 
som amics, em va donar els fotolits i l’hem editat a “Cris-
tianisme i Justícia” (que no es distribueix en llibreries).

En aquest sentit tenc moltes anècdotes de gent atea 
que em demana: “i tu, per què estàs en aquesta Esglé-
sia?” Els he dit: “llegeix això, “Los vicarios de Cristo” i 
“La libertad de palabra en la Iglesia y en la teología”. I 
me’ls tornen dient: ja comprenc per què estàs en aques-
ta Església. Això m’ha passat dues vegades. 
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El meu amic Manolo Vázquez Montalbán em deia: 
“Home! Deixau-me esser l’últim comunista!”. En Paco 
Fernández Buey era dels que et deien: “és que 
d’aquestes coses ja només en puc conversar amb  
cristians!”. Al no creient actual, influït pel consumisme, 
amb la idea de què la vida és un passatemps, li parles 
de l’alliberament, li parles d’aquestes coses, i com és 
ver que totes les revolucions han fracassat tot (o gairebé 
totes), et diu: “Bah, tio, de què vas?”. Per tant, s’ha de 
predicar la fe, però al mateix temps s’ha de predicar la 
lluita per la justícia i l’espiritualitat que pot brotar d’ella; 
perquè si no...

Fa un poc tu parlaves que la salvació es fa a base de 
fracassos...
Dir salvació és dir molt, però la Història progressa a 
través de fracassos nostres. Cada empresa nostra 
sembla que acaba en un fracàs, però, malgrat tot, deixa 
qualque cosa que és el que fa progressar la Història. 
Queda per davall del que esperàvem, però és una 
passa més que donam.

Què suposa que un jesuïta hagi arribat a Papa o que un 
Papa sigui jesuïta; i, per afegitó, es digui Francesc?
Per a mi, personalment, no suposa res el que un jesuïta 
hagi arribat a Papa. Podria haver-hi fet un claretià, un 
franciscà. Si aquest ha arribat, més que per esser 
jesuïta, segurament ha estat per esser llatinoamericà. A 
part d’esser un home que posseeix unes dots de liderat-
ge importants. En aquest sentit, no crec que suposi 
massa més. Que hagi elegit el nom de Francesc? 
M’agrada! M’agrada. Nosaltres teníem un General, 
quan jo era novici i escrivia cartes, que deia una 
d’aquelles frases que et queden aferrades en la vida: 
“Sant Ignasi va estimar la pobresa tant com Sant Fran-
cesc! El que passa és que, com que volia esser més 
eficaç i cercava mitjans...”. No sé si això és ver o no, 
però era la idea que tenia aquell General, el pare 
Jansens. El que sí és cert és que Sant Ignasi té algunes 
cartes molt belles sobre la pobresa. Per tant, es com-
pren que aquest senyor hagi elegit el nom de Francesc. 
El que sigui jesuïta o no... el que importa és que 
sigui bo.

Tu parles i escrius molt sobre la llibertat, com es casa 
això de la llibertat i esser jesuïta?
A veure, la llibertat és el més sagrat que hi ha. Per tant, 
si no es pogués casar amb el ser jesuïta “apañaos está-
bamos”..., jo dic que el primer punt de la meva espiritua-
litat és la Carta als Romans, 8: “No hem rebut un esperit 
d’esclaus, sinó un esperit de fills per a no caure en el 
temor, sinó l’Esperit que ens ha fet fills”. Això és fona-
mental: si som fills de Déu, som necessàriament lliures. 
La comparació clàssica de Sant Pau: el fill de l’esclava 
serà esclau, però el fill de Déu, és el fill de la casa i és 
lliure. 

Des de l’experiència de meditació, des d’una experièn-
cia de contemplació, des d’un recobrar valors que valen 
sols per la seva gratuïtat i no per la seva utilitat, aquí hi 
ha una plataforma per a poder dialogar amb els no 
creients. Si no per fer-se creient, al manco per a 
entendre’ls. En canvi, des de l’altra plataforma, des de 
l’altra mentalitat, que és purament consum, pura utilitat, 
que estam en el món sols per a passar el temps. Des 
d’aquí resulta molt difícil fer el salt. I, de fet, fa uns 
quaranta anys, el teòleg brasiler Hugo Assmann profetit-
zava que és d’Europa cada vegada podrien brotar 
menys les preguntes que porten a la fe. Ho record molt 
bé.

Pensam que és interessant aquest espai de diàleg entre 
no creients i persones que tenen un mecanisme 
d’espiritualitat, o, fins i tot, un mecanisme d’una certa 
creença de què és necessari canviar les coses, de no 
acceptació acrítica del consumisme. Aleshores, creus 
que és possible que el missatge que donava la Teologia 
de l’Alliberament es pugui re-actualitzar en el context 
actual i que el Papa Francesc pot afavorir-ho?
És possible. El grau de probabilitats que hi ha, és una 
altra cosa distinta. Jo hi afegiria una altra cosa: ara que 
es parla tant del diàleg entre les religions, d’un ecume-
nisme que surti de l’Església... jo crec que en aquest 
diàleg s’hi han d’incloure els no creients. Perquè, en el 
fons, l’ateisme és una fe tal com ho és el teisme. Perquè 
dir que Déu no existeix és un acte de fe, tant com dir que 
Déu existeix. Perquè no hi ha raons per provar que no. 
Dit això, el problema que jo hi veig actualment és que 
abans la majoria dels ateus ho eren comprometent-se 
amb la causa de l’alliberament de l’home, a vegades 
ateus precisament per això. El gran exemple segueix 
essent, per a mi, Albert Camus. Demanava als cristians 
que anessin a ajudar-lo... i ara són “los últimos mohica-
nos” els no creients que mantenen aquesta postura.

Manolo Vázquez Montalbán i Paco Fernández Buey
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Aquesta imatge de cos unitari de l’Església, pot haver 
perjudicat la gent que vol una Església més comprome-
sa amb els pobres, amb la justícia? El fet d’haver de 
carregar sempre amb aquesta imatge més institucional, 
més aferrada al poder, més convencional...
Probablement sí. Però, en aquest moments, se 
m’ocorren dues coses. La primera, que ara es va reso-
lent, o dissolent. A l’Església oficial es confonia massa la 
unitat amb la uniformitat. Ara, tot l’estudi bíblic del Nou 
Testament ha posat de relleu que, fins i tot el mateix Nou 
Testament és enormement plural.

I que, dins l’Església primitiva, el que hi ha és una 
harmonia de pluralitats, de diversitats. Això és una 
adquisició de cara al futur; i no es podrà obligar a passar 
pel tub de la uniformitat. Això per un costat. Per l’altre la 
ruptura és totalment desaconsellable. Allò que deia 
Hegel (ell era molt sistèmic) del romàntic que es queda 
sol... És el que els ha passat a molts: en rompre amb el 
sistema es queden sols. Això passa amb persones que 
han romput amb la fe. Em deien. “tot segueix igual; man-
tinc tots els valors...”. Al cap de vint anys en diuen: “per 
què he d’estimar els altres?”. És gent que ha romput 
amb l’Església; es creien més radicals... i ara estan 
regentant una gasolinera a qualsevol indret (o coses 
semblants). No s’ha de rompre, però el concepte 
d’unitat és un concepte d’harmonia en el plural que és 
molt distint. Endemés, això és la Trinitat, és l’argument 
que traiem aquí al final. 

També és ver que una persona pot fer entrega d’alguns 
drets per a una causa major. Pot dir: don part de la meva 
llibertat per a que serveixi a una causa major. També 
part de la meva afectivitat amb el celibat. Aquí jo he de 
dir que he rebut exemples de disponibilitat dels meus 
germans de “chapeau”. El Rector que teniu ara a Monti-
Sion, que vivia tan tranquil a Sant Cugat, a la meva 
comunitat, i de cop li diuen : “mira, falta un superior a 
aquella comunitat” i agafa les maletes i ve... Jo no seria 
capaç. Aquest ha sacrificat la seva llibertat en bé d’una 
causa comuna. Perquè creu que entre tots farem més 
que un tot sol.

Una altra cosa que em sembla important és que un 
elegeixi i l’altra són les estructures com a tals. Sant 
Ignasi volia l’obediència perquè les coses funcionessin 
ràpidament. Però el mateix Sant Ignasi és bastant amic 
de què quanta menys estructura, millor. Perquè la poca 
estructura facilita la mobilitat. És notable el poc que 
comandava Sant Ignasi. Deia: jo pens això, però el 
provincial ets tu, el qui està a prop, i tu veuràs...

En temps difícils, Ratzinger i Joan Pau II, el fet de ser 
jesuïta ha estat un paraigües protector?
Cert que, qualque vegada, l’empenta començava fort a 
Roma o Madrid, passava per Barcelona  i acabava a 
Sant Cugat com una ona a la platja. A pesar de què 
estàvem en una situació difícil. El Capítol en el que vaig 
participar era el Capítol de la por. Acabaven de deposar 
el Pare Arrupe i hi havia els seus quatre Assistents; 
persones que m’impressionaren per la humilitat.

Existeix una Església paral·lela a l’Església oficial?
No. Això va ser un invent que es va treure el Cardenal 
López Trujillo (colombià) per a desautoritzar la Teologia 
de l’Alliberament i d’altres dient que estaven fent un 
magisteri paral·lel. Jo vaig pensar (no sé si qualque 
vegada ho vaig escriure): el que passa és que el Carde-
nal López Trujillo està anunciant un evangeli paral·lel, 
que és una cosa ben distinta! De fet, hi ha per treure’s el 
capell veient com els teòlegs de l’Alliberament s’han 
sotmès a Roma; dir que va ser una església paral·lela... 
Em fa molta més por que ara els Legionarios, los heral-
dos del Evangelio i d’altres, que no estan d’acord amb el 
Papa Francisco, acabin fent la seva església paral·lela, 
que no que les esglésies progres de fa anys fossin una 
església paral·lela. Hi ha una anècdota molt bonica: Una 
de les primeres vegades que en Gustavo Gutiérrez (el 
pare de la Teologia de l’Alliberament) va venir a Espan-
ya, al Congrés de Teòlegs Joan XIII (Tamayo, Floristán... 
jo també hi pertany) un periodista li va demanar: “Si 
hagués de triar entre els pobres i l’Església, que 
triaria?”. Ell va respondre: “Supòs que m’esqueixaria, 
però no faria cap elecció”.
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És com la responsabilitat del vot en política: és petita, 
però l’he d’exercir. Mínima, però, per petita que sigui, 
l’he d’exercir. Laics conscients, dones, i els que han 
pogut aguantar les troncades són els “brots verds” que 
ara en vénen al cap. Segur que n’hi ha d’altres.

Quin paper juga avui l’Associació de Teòlegs Joan XIII?
Poc, la veritat. Aquesta és la meva opinió. L’Associació, 
com tot en aquest món, va tenir els seus problemes 
(també interns). Al començament es va centrar molt en 
el tema dels pobres, després va eixamplar el camp... 
Actualment quasi únicament organitza el Congrés 
Anual, i el congrés sí que té una importància enorme. El 
darrer al que vaig assistir, fa dos o tres, anys va omplir 
de gom en gom el local de Comissions Obreres. 
Segueix fent una feina molt bona, però no gaire més.

I “Cristianisme i Justícia”?
Això demanau-ho a un altre; perquè essent una cosa 
meva...  Ha servit per consolar aquesta gent 
d’esquerres que havia perdut l’horitzó. Ens arriben 
moltes cartes en aquest sentit: Què feu de molt per a la 
nostra fe!. No vull fer apologia, però una anècdota signi-
ficativa: Una carta d’en Julio Anguita dient: “per favor 
prenguin nota del meu canvi d’adreça, que no vull deixar 
de rebre els seus quaderns...”. I una altra del senyor 
Rafael Termes: “Facin el favor de donar-me de baixa 
d’aquests quaderns”. 

Per tant, és un mitjà que alimenta un cristianisme trans-
formador i, a la vegada, és una plataforma de diàleg 
amb una societat civil, sovint llunyana a la fe.
Sí, sí. I en el que insistesc molt és en què, per favor, no 
som una ONG. Som un Centre d’Estudis i a vegades 
ens falta temps per estudiar (perquè com hem crescut 
molt, ens ocupa molt de temps). S’ha fet amb el temps 
perdut de molta gent. Editam uns 50.000 exemplars en  
CATALÀ, castellà i en anglès.

Moltes gràcies, Josep Ignasi. Que Déu et conservi 
aquesta salut, física, mental i espiritual, perquè puguis 
seguir enriquint-nos com a humans i com a cristians! BP

Moltes gràcies, Josep Ignasi. Ha estat un plaer per a un 
no creient, poder escoltar reflexions sobre una fe que no 
comparteixes, amb una persona coherent en l'exemple i 
amb el compromís i la lluita per la llibertat i la justícia 
terrenals. Dialogar sense prejudicis sempre és enriqui-
dor i ens ajuda a comprendre’ns millor. PV

Això ens recorda molt la recerca de  les teories revolu-
cionàries per a un canvi social. Avui és molt difícil parlar 
d’uniformitat. L’única sortida es treballar la unitat des de 
la diversitat. Per anar acabant, quins “brots verds” (de 
Regne de Déu) veus en aquests moments a la nostra 
Església?
“Brots verds” o “brots bords”? A l’Església espanyola no 
et creguis que siguin molts. El fet que tanta gent no hagi 
romput, jo ho consider un brot verd. Perquè és un exem-
ple: aquests tios varen aguantar, varen aguantar. No sé 
si valdrà per a molts, però jo ho valor. També consider 
brots verds el que moltes dones estiguin dins l’Església 
fent Teologia, aporten una altra veu i elles són més 
hàbils que nosaltres. No sé si coneixeu el comentari que 
té Stephan Zweig  a la Sherezade, a Les mil i una nits. 
És una cosa preciosa; es tracta de veure com la dona, 
amb la seva habilitat evita l’opressió amb l’excusa del 
conte.

 

Endemés, com que la dona no té ministeri, tampoc la 
poden excloure. Jo crec que la presència de les dones 
és un brot verd. Junt amb les dones, però en un capítol 
a part, el Concili Vaticà Segon va deixar una sèrie de 
laics que es varen trobar amb Jesús després del Concili. 
Ara són majors, naturalment, però han mantingut una fe, 
enmig de deserts i dificultats, i, sobre tot, han pres cons-
ciència de la seva responsabilitat eclesial. El laic no hi 
és sols per a obeir, sinó que té una responsabilitat. I, per 
petita que sigui, l’exerceix. 



Quan hem començat a parlar de l’Ajuntament allò que 
m’ha cridat l’atenció és com Biel ha definit la política 
popular municipal: “mostren un immobilisme absolut i 
viuen de la inèrcia. S’excusen en què no tenen recur-
sos, però el que no tenen són idees i això els ciutadans 
no ho podem acceptar”.El més trist és que no és sols a 
Llubí, és per tot arreu, Mallorca, Illes Balears, Països 
Catalans i fins i tot Estat espanyol. I també afegeix que 
el PP local comença a ser agressiu i comença a mos-
trar tocs autoritaris post-democràtics. El batle Joan 
Ramis amb en Bauzá i en Rajoy no necessita mestres.

Havent explicat les premisses del seu govern, no és 
estrany entendre com no fan res per pal·liar la crisi al 
municipi, no hi ha Serveis Socials pròpiament i que el 
Govern acabi amb la Mancomunitat i els serveis que 
ofereix no és motiu de queixa ni crítica de l’Ajuntament 
cap el Govern. El més difícil d’entendre és que tampoc 
es faci res per ajudar el teixit econòmic, no es potencia 
el turisme rural ni el petit comerç, tot és pura inèrcia. No 
veuen res que no sigui el dia a dia i pel que fa a la Parti-
cipació Ciutadana més del mateix, volen decidir-ho tot 
els cinc regidors, ni oposició ni poble.

Malauradament la jugada a Llubí no els ha sortit bé. En 
Biel, persona de consens, ha aconseguit apropar-se a 
Convergència i PSOE, però sense acabar de fer la 
pinça al PP. El PSM Llubí comprèn la importància del 
consens, d’una nova manera de fer política, però 
coneix també els seus adversaris i sap que mentre ells 
fan un esforç en aquest sentit, a Petra i Campanet, el 
PSM sofreix la pinça de PP i PSOE, cosa que al final 
només perjudica als ciutadans.

A partir d’aquí s’han pogut aprovar al poble diverses 
mocions liderades pel PSM i que mostren que és possi-
ble que la política no avanci  les persones. Així, ha estat 
possible fer pressupostos participatius, donant veu a 
les entitats del poble, però sense ofegar l’equip de  
govern municipal, cosa que el Batle també valora; s’han 
aturat les Normes subsidiàries i el catàleg de patrimoni 
per tal que els veïns hi puguin dir la seva. A nivell cultu-
ral, també a proposta del PSM, s’ha aconseguit fer 
mocions que demanin l’ingrés del municipi a l’Institut 
Ramon Llull, a favor dels Docents i fins i tot en contra la 
Llei de símbols. Ara bé, contra el que havia aprovat el 
ple, el Batle sense escoltar ningú, de manera antidemo-
cràtica, votà a l’Assemblea de Batles a favor de la Llei.

Biel Vicens, PSM Llubí:
Ells no saben governar si no hi 
ha doblers pel mig i això ara la 
gent ho comença a veure.
Llorenç Carrió
Aquesta vegada no ha calgut desplaçar-me fins a Llubí, 
ja que en Biel Vicens i jo treballem al mateix centre, l’IES 
Sineu. Cal dir que Llubí sempre ha estat un poble que 
m’ha caigut especialment bé des de sempre, per ser un 
poble costerut com el meu i perquè hi succeí un dels fets 
que més petjada em deixaren de la infància. No oblidaré 
mai la visita que hi férem al Bar Central on hi havia una 
col·lecció d’animals deformes dissecats: moixos de sis 
potes, cabres amb dos caps i gallines que compartien el 
cap...Va ser tota una experiència inoblidable.

El qui va ser Conseller de Medi Ambient i Mobilitat es 
mostrà molt senzill i humil des del començament, quan li 
vaig demanar per fer l’entrevista la primera resposta va 
ser: “Segur que hi ha gent més important a qui entrevis-
tar”, però en canvi, durant l’entrevista em va demostrar 
que això no era veritat. En Biel s’estima el seu poble i el 
coneix pam a pam com també la resta de Mallorca. Això 
ho sabem els qui l’hem acompanyat anant d’excursió. A 
més, vull afegir que en Biel és una persona amb un 
discurs ordenat i coherent, tal vegada per ser biòleg i 
professor de català científic i això fa que tothom se 
l’escolti i el tingui molt present, tant a la feina com al 
poble.

La història del PSM al poble ha estat molt dura, plena 
d’atacs i despropòsits provinents de les altres forces, 
però aconseguint, al contrari, que hi hagi un nucli de gent 
molt activa per al poble. Al capdavant de la llista munici-
pal, Biel i el PSM han aconseguit ser la segona força 
més votada amb quatre regidors, sols un menys que el 
PP. Convergència i PSOE en tenien un cada un, però no 
ha estat possible fer un pacte. No posar les cadires per 
sobre les idees té el seu preu. Aquest fet té un prece-
dent, l’any 1995 el poble ja va viure una situació sem-
blant. El PSM de Biel Alomar va ser el més votat i empatà 
amb el PP a regidors, però la UM més nacionalista de 
totes preferí la Batlia que el poble i el PP, en canvi, 
s’estimà més cedir aquesta a la candidatura menys 
votada que permetre governar a la llista més votada...

El temps passa factura i posa a tothom al seu lloc, així, 
a les darreres eleccions europees, el PP de Llubí és el 
que més vots ha perdut de tot Mallorca.

trinxera
municipal
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Cruspir-se els infants 

Miquel Àngel Llauger

Si una obra literària actual parlàs de menjar-se infants, 
i es recreàs en detalls com la millor manera de cuinar-
los o la utilització de la seva pell, una vegada engolits, 
per a la confecció de vestits, ¿de què parlaríem, 
d'humor negre, de terror gòtic o directament de gore? 
Seria fàcil, en tot cas, que pensàssim que es tracta 
d'una mostra més dels excessos d'una postmodernitat 
que ja no sap amb quina originalitat ha d'intentar épater 
le bourgeois: potser ho posaríem a la família del vestit 
que no fa gaire lluïa Lady Gaga i que estava fet tot de 
carn de vedella.

Qui ens parla d’aquesta forma d’antropofàgia, però, és 
ni més ni menys que Jonathan Swift, un autor que els 
capricis de la fortuna literària han convertit en un clàssic 
de la narrativa juvenil i infantil. Tots tenim el nom de 
Swift associat a imatges com la de Gulliver estès a 
terra, fermat amb cordes i estaques, i envoltat pels 
hiperactius lil·liputencs. Tanmateix, la nostra imatge del 
gran irlandès canviaria si tenguéssim present el conjunt 
del meravellós Els viatges de Gulliver, que és una 
crítica virulenta dels vicis dels humans. Swift és un dels 
millors escriptors satírics de tots els temps i, a més de 
ser l’autor del clàssic immortal, ho és  d’aquest Una 
humil proposta.

No es tracta, ara, d'un relat fantàstic, sinó d'un delirant 
tractat sobre com acabar amb la dramàtica situació de 
fam que devastava la Irlanda del segle XVIII. La idea de 
fer servir els infants dels pobres com a aliment dels 
benestants constitueix, per dir-ho així, el clímax argu-
mentatiu de la proposta. Aquest fragment us en donarà 
el to: "Un americà molt experimentat, que vaig conèixer 
a Londres, em va assegurar que un infant sa, ben 
nodrit, a l'edat d'un any és l'aliment més deliciós, nutritiu 
i saludable que un pugui imaginar; ja sigui estofat, rostit, 
cuit al forn o bullit. I no dubt que deu ser igual de reco-
manable servit en fricasé o guisat." La violència de la 
idea, naturalment, està al servei de la mordacitat de la 
crítica de Swift a les desigualtats socials del seu país i 
del seu temps.

El llibret ens arriba en excel·lent traducció de Joan 
Melià i Cathy Sweeney, amb il·lustracions d'Andreu 
Terrades i amb una més que correcta introducció dels 
traductors, que ens situen la peça en el seu context 
històric. La informació que ens forneixen ens permet 
apreciar, per exemple, el valor especial que li dóna a 
aquesta diatriba el fet de venir de qui ve. Una humil 
proposta denuncia les dramàtiques condicions de vida 
que pateix una població pobre que és molt majoritària-
ment catòlica, i qui posa el dit a la ferida és ni més ni 
menys que un pastor anglicà molt poc sospitós de 
simpatia amb els “papistes”. El sentit de la més elemen-
tal justícia i l’horror davant la indignitat estan per 
damunt les diferències de religió: un dels principis fona-
mentals de l’humanisme.

Jonathan SWIFT.
Una humil proposta.
Traducció de Joan 
Melià  Cathy Sweeney
Ed. Ensiola. 
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 Avui dia, però, quan ja hi ha hagut moltes oportunitats 
d'informar-se i de veure la feblesa de molts dels prejudi-
cis, no sembla justificable —i molt menys honorable— 
que persones amb responsabilitats de gestió política o 
social o que pretenen tenir ascendència sobre la socie-
tat insular, continuïn recorrent als mateixos tòpics 
d'aleshores per a combatre la llengua pròpia 
d'aquestes illes.

Hi va haver una legislatura en què semblava que 
avançàvem cap a l'objectiu d'actuar conjuntament a 
favor de la llengua. Em referesc a l'etapa 1999-2003. 
Va ser un període de bastants de coincidències impor-
tants: es va aprovar un Pla d'actuacions urgents per a la 
normalització lingüística (el «pla de xoc») amb el suport 
d'ajuntaments governats pel PP, que també participa-
ren en el programa de normalització lingüística dels 
ajuntaments, es va crear el Consell Social de la Llen-
gua Catalana, es va aprovar la creació de l'Institut 
Ramon Llull amb unanimitats als parlaments balear i 
català al Congrés de Diputats... 

I, socialment, s'acceptava aquesta línia d'actuació. Tot 
semblava, per tant, que anava per bon camí. Però no 
era així. Mentre a les Balears passava això, a partir del 
2000 la majoria absoluta d'Aznar va afavorir que 
l'aznarisme, tal com l'hem conegut, es congriàs, tot i 
que en el PP balear no es va començar a manifestar 
fins un poc abans de les eleccions del 2003, amb el 
retorn de l'exministre Jaume Matas per a encapçalar la 
candidatura, al qual —tal com es va veure i s'ha demos-
trat posteriorment— l'estada a Madrid el va influir per 
més d'un cantó. 

Les varietats lingüístiques i el túnel

Joan Melià

Crec —ja ho he dit en altres ocasions— que el català a 
les Illes Balears no arribarà a la plena normalitat si la 
gran majoria de la població no s'hi compromet i no actua 
d'acord amb aquest compromís. Potser, fins i tot, 
perquè, des de la situació actual, pugui avançar cap a 
aquest objectiu. La llengua és, sobretot, social. I, tenint 
en compte la composició demogràfica, això implica que 
en el compromís hi participin tant la majoria de la pobla-
ció d'origen autòcton com la gran majoria de l'al·lòctona, 
tant si és espanyola com estrangera; tant la majoria de 
la població que la considera la seva llengua pròpia, com 
la dels qui consideren que, com a pròpia, n'indiquen una 
altra. I, naturalment, encara que qualcú se'n pugui 
estranyar, també hi caldrà comptar la gran majoria de la 
població que, per militància o per tria electoral, 
s'identifica amb el Partit Popular.

Aquesta situació que dic que necessitam, no hauria de 
semblar a ningú un objectiu inabastable. ¿Quin poble 
—comunitat lingüística, vull dir, o societat— actua contra 
els seus factors centrals d'identitat i de cohesió, per 
exemple la llengua? Cap, si no és enganyat. Durant els 
primers anys del període democràtic, per la manca 
d'informació i pels prejudicis que aquesta facilitava, es 
podien entendre i justificar determinades actituds recelo-
ses al procés de normalització lingüística —l'extensió de 
l'ús social, la presència dominant en l'ensenyament, el 
reconeixement de la identitat i del nom comuns...—, fins 
i tot entre persones d'una determinada formació acadè-
mica o amb altes responsabilitats de gestió política.

GOT TASSÓ



I, aquesta actitud, no s'ha enriquit argumentalment amb 
els més de 30 anys de democràcia; tot el contrari, conti-
nuen repetint-se els tòpics, encara que se n'hagi 
demostrat de totes les maneres possibles la falsedat o 
inexactitud. 

Una prova recent són les declaracions de l'expresident 
Cañellas en la cimera «pòstuma» —com a presidents 
s'ha d'entendre— amb Pujol i Lerma, publicades per la 
revista El Temps, en el número especial dels 30 anys. 
Entre altres coses, serveix d'exemple de la defensa a 
ultrança del localisme com a reacció compensadora a 
la pròpia actitud globalment contrària a la llengua. No 
sé si és el cas del nostre expresident, però no és casual 
que, amb el pas dels anys, aquestes actituds s'hagin fet 
més diàfanes i avui hi hagi una total connexió entre 
aquesta defensa aferrissada del particularisme lingüís-
tic contra l'estàndard en els usos formals i la renúncia a 
la utilització de la llengua en situacions fins i tot particu-
lars i íntimes, com la comunicació amb els fills, per part 
dels qui són d'origen catalanoparlant o, entre els altres, 
el rebuig absolut a usar-la.

No deixa de ser decebedorament sorprenent que, 
encara, Cañellas recaigui en l'estantís i fals argument 
del tassó i el got per a exemplificar els seus suposats 
temors. Si tan preocupat està per la possible pèrdua de 
particularismes illencs, convé que sàpiga que, en 
aquest sentit, és evident que el coneixement de la 
paraula got farà menys per la pèrdua de tassó, que no 
farà el túnel que construí per entrar a Sóller (i sortir-ne) 
per la desaparició de molts de trets lingüístics d'aquesta 
singular  localitat mallorquina.

Va ser l'inici d'una inflexió en el sentit de les actuacions 
i el discurs que els dirigents del PP farien amb relació al 
tema lingüístic i que s'ha anat aguditzant i degradant al 
llarg d'aquests deu anys, teledirigides des de la FAES i 
els mitjans addictes. A partir d'aquell moment, la priori-
tat en aquest àmbit ha estat servir-se'n per als interes-
sos electorals del partit i contribuir a la creació d'una 
Espanya uniforme atacant els factors de diversitat 
cultural i lingüística.

Ara no cal enumerar totes les actuacions, d'aleshores i, 
sobretot, recents, que proven aquestes afirmacions. La 
llista seria massa llarga i no costa gaire fer-ne memòria. 
Deixarem, per qüestions d'espai, els atacs als usos i 
ens centrarem en un sol aspecte: l'oposició i resistència 
que el català de les Balears superi els límits de les 
varietats col·loquials, amb la desqualificació com a 
impròpies de les varietats formals i cultes. Una desqua-
lificació que es verbalitza amb el rebuig de l'estàndard. 

La dinamitació del model lingüístic formal en els progra-
mes d'IB3 que tenen aquest caràcter, només n'és un 
cas més. En definitiva, es tracta de la voluntat d'eixalar 
la llengua perquè no pugui sortir del clos dels usos 
informals i del col·loquial i, a la pràctica, haver de recó-
rrer a una altra llengua per als altres usos. Aquest és un 
dels tics més freqüents: el refús frontal a reemplaçar, en 
els usos formals, determinades solucions, considera-
des alienes al col·loquial encara que puguin ser tradi-
cionals de les Illes en els usos cultes, i, en canvi, no 
presentar gens de resistència a l'ús d'una altra llengua 
(el castellà), sinó més aviat afavorir-lo. 
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