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Democràcia
en perill d’extinció

David Abril
Diputat de MÉS al Parlament de les Illes 
Balears

Habitualment, allò que està en perill d’extinció són 
determinats éssers vius sotmesos a una pressió insu-
portable. Darrerament, no obstant, allò que corre un 
risc seriós de ser extingit per manca de sentit comú i 
de responsabilitat és la democràcia. I com a botó de 
mostra tenim el rebuig fa pocs dies a la Iniciativa 
Legislativa Popular impulsada pel GOB, que amb més 
de 16.000 signatures recollides ha estat l’única ILP de 
tota aquesta legislatura.

Qui duu ja una trentena de decrets-llei perpetrats no 
ha tingut cap mirament ni un, ni tan sols per allò de 
quedar bé de cara a la galeria a un parell de mesos de 
les eleccions, i amb la seva majoria absoluta ha 
tombat en el primer round la demanda de milers de 
ciutadanes i ciutadans, preocupats per la deriva 
desreguladora en matèria de territori i les passes 
enrera en la protecció de medi ambient que ha supo-
sat el govern de José Ramón Bauzá. 

És ver que no és nou, el menyspreu cap a la democrà-
cia i el sentir ciutadà, ja va quedar ben clar amb la 
marea verda contra el TIL, però com a demòcrates és 
necessari que no deixem de sorprendre’ns i ni 
d’indignar-nos davant aquesta actitud, perquè pitjor 
que el despotisme il·lustrat (tot per al poble, però 
sense el poble) és el despotisme il·luminat (tot contra 
el poble, gràcies al xec en blanc de la majoria silencio-
sa impregnat amb unes gotes de fanatisme).

L’error del PP és majúscul (o potser no?) perquè el 
debat de la ILP es produeix en els mateixos dies en 
què hem conegut el peatge del 3% en les concessions 
d’obra pública desvetllat per De Santos. Sobretot 
perquè la corrupció a la nostra terra és indestriable de 
la gestió del territori. Més enllà de la megalomania de 
Jaume Matas, la desprotecció del territori ha duït al 
darrera, massa sovint, noms i llinatges, intercanvis de 
favors, solars, lots de terra i possibilitats edificatòries. 

Bauzá (i també Company, enemic del medi ambient i 
de l’ecologisme) presumeix d’un “consum de territori 
zero” com presumeix de ser “el president que més ha 
fet per lluitar contra la corrupció” a les nostres Illes. I 
s’atreveix a dir-ho sense immutar-se mentre Ses 
Fontanelles, la darrera zona humida de Palma, és 
destruïda per fer un macro-centre comercial denunciat 
per la patronal de petit i mitjà comerç. O mentre 
mantén de portaveu al Parlament a Mabel Cabrer, qui 
fou la consellera d’obres públiques, i a Palma segueix 
comandant el Sr. Rodríguez, que comandava abans, 
durant i després de la legislatura del saqueig. No 
tenen remei.

La desregulació acumulada entre la Llei del Turisme, 
la Llei del Sòl, la Llei agrària i la del Comerç, entre 
d’altres, ens retrotreu a la Mallorca sense llei dels anys 
del boom turístic, quan tot es podia fer. És la vella 
política de sempre, que intenten vendre’ns com si fos 
progrés i feina per tothom. Sort que la gent ja ha 
acabat la paciència, a cop de crua realitat: enguany 
tornarem a batre rècord de turistes, però serem més 
pobres que mai. Sort de les urnes per recuperar la 
dignitat.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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- Josep Maria Foguet   - Nanda Ramon Tous  - Lila Thomàs Andreu
- Joan Lòpez Casasnovas   - Miquel Rosselló del Rosal  - Josep Valero Gonzàlez
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El bé del poble i l'arbitrarietat. El 
cas de Lloseta

Josep Valero
de l’Ateneu Pere Mascaró

L'històric batle de Lloseta, Bernat Coll, i els regidors 
Joan Coll, Maria Alemany i Pere Joan Martorell, tots ells 
militants del PSIB-PSOE, han estat condemnats a 28 
anys d'inhabilitació per exercir càrrecs públics i amb 
multes de 7.300 € a cadascun dels acusats. Els fets 
provats, és que varen permutar solars públics a canvi 
d'obres; varen contractar la programació del teatre de 
Lloseta sense concurs i varen aprovar donar  llicències 
d'obra, fora d'ordenació. Totes aquestes actuacions 
tenien l'informe contrari del secretari municipal i 
l'advertència d'il·legalitat.

Els acusats es donaren de baixa voluntària del PSIB-
PSOE el mateix dia que començava el judici. La 
condemna per prevaricació això és, dictar una resolució 
il·legal, amb consciència de fer-ho, no ha estat en 
aquest cas, per enriquir-se personalment cap dels afec-
tats. L'ex-batle argumentà que totes les seves actua-
cions es varen fer «pel bé del poble». «Que les lleis 
estaven mal fetes, i que si no es seguiren el procedi-
ments establerts, eren perquè no volien perjudicar al 
poble, deixant de fer coses que eren bones i no perjudi-
caven a ningú»

El cert és que tots els mitjans de comunicació, ressalta-
ren que amb aquesta línia argumental de defensa, que 
públicament proclamà Bernat Coll, l'acusat es posava 
l'argolla al coll. Reconeixia els delictes, no se 
n'amagava, no cercava la camàndula legal, i intentava 
justificar la seva actuació, des de una vessant política. 

Aquest judici és una novetat respecte a molts d'altres 
condemnats per corrupció en la seva actuació política. 
No hi ha un afany de cercar el lucre personal darrera les 
seves actuacions. Hi ha l'intent de teoritzar una deter-
minada pràctica política, que en els pobles petits, fins i 
tot moltes vegades es justifica i es veu com encertada. 
El petit favor en la gestió, el paternalisme, el favor retor-
nat amb promesa de vot, la tramitació pública entesa 
més com una gentilesa del poder, que com un dret cívic 
inqüestionable del ciutadà.

La «bonhomia» de la persona que té la batlia, és el que 
«valora» la gent , i no la seva imparcialitat o el seu sentit 
de la justícia. Aquesta espècie d'equívoc, és tolerat quan 
no alimentat, per aquells batles que imposen un sentit 
molt personalista a la seva gestió. Són «ells» els que fan 
les coses, no la seva obligació de fer-les com cal. Si no 
ho diuen, deixen que els altres, o els seus propis com-
panys de partit, ho repeteixin. I si a sobre, es duen vàries 
legislatures comandant la mateixa persona, el perill de 
confondre l'opinió personal amb el bé del poble, és molt 
elevat.

Me sembla paradigmàtica la valentia política de Bernat 
Coll a l'hora d'encarar el judici. Crec que ho feia des del 
seu profund convenciment. I per tant, més clamorosa me 
sembla la seva profunda equivocació, en entendre de 
manera tan personalista la política. És cert que els 
procediments administratius són complicats, a vegades 
absurds i molts de pics més burocràtics que realment 
garantistes. Però voler tirar pel camí d'enmig, corregint 
personalment el que sembla malament de les lleis 
vigents, és un absurd polític que no es detecta, quan el 
personalisme i el lideratge acrític, contagien el funciona-
ment dels col·lectius polítics.

La sentència de la jutgessa me sembla en aquest cas 
exemplar. No posa penes de presó perquè no veu 
motius d'enriquiment il·lícit, ni voluntat de causar perjudi-
cis a l'Administració pública. Però inhabilita per 28 anys a 
uns càrrecs públics que han entès malament la seva 
funció, i han actuat de manera equivocada. Com deia la 
mateixa sentència « El bé del poble no pot administrar-
se amb aquesta caòtica i arbitrària manera de procedir, 
menystenint les normes que democràticament els repre-
sentants de la ciutadania s'han donat». La dita popular 
ho expressa d'altra manera « l'infern està ple de bones 
intencions» És un principi democràtic, saber que encara 
que tu pensis que tens tota la raó, has de saber respec-
tar les regles de joc i no desfer-les per a la teva conve-
niència. Especialment perquè si tu ho fas, deixes a 
l'adversari, amb la mateixa justificació per fer-ho pels 
seus interessos. I finalment la que sempre perd, és la 
mateixa democràcia.   
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 Aquest decret recull, entre d’altres, mesures en relació 
a l’increment de l’horari lectiu del professorat, la 
suspensió de determinades prestacions d’acció social, 
l’extensió del nomenament d’una part del professorat 
interí fins dia 30 de juny, l’augment de les ràtios a les 
nostres aules, la no substitució immediata del professo-
rat que està de baixa, o la pèrdua de retribucions en cas 
de malaltia.

Recuperar en els centres docents totes aquelles mesu-
res i programes d’atenció a la diversitat que s’han elimi-
nat com a conseqüència dels retalls que ha patit el 
sector educatiu, ja que aquesta és una de les millors 
eines de què disposam per contribuir a la igualtat 
d’oportunitats del nostre alumnat i a la lluita contra les 
desigualtats socials. 

Lluitar per a aconseguir la derogació de la LOMCE i de 
tot el que aquesta llei educativa estatal suposa d’atac al 
model d’escola pública entesa, com un dret per a tots 
els nostres infants i joves. No a la competitivitat i al 
mercantilisme que implica la llei del ministre Wert, pel 
restabliment de la democràcia als centres, perquè 
siguin veritables llocs de convivència, d’integració, de 
diàleg i de consens.

Fer els possibles per assolir l’estabilitat normativa que 
tant necessita el nostre sistema educatiu, amb un pacte 
que estaloni les qüestions bàsiques del nostre món 
escolar amb una sèrie de fites clares: el manteniment 
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament, 
l’atenció a la diversitat o la gestió democràtica dels 
centres docents, entre d’altres. 

Dinamitzar la Junta de Personal Docent no Universitari, 
fer-la més propera al conjunt de les treballadores i 
treballadors de l’ensenyament, i establir els mecanis-
mes adients perquè sigui, de debò, la veu dels seus 
representats. 

Refer tot allò malmès: els reptes 
de la nova Junta de Personal 
Docent no Universitari 

Cosme Orell Bonet
President de la Junta de Personal 
Docent no Universitari

Som conscients que vivim i que, sobretot, hem viscut 
dins el món educatiu uns moments que s’han caracterit-
zat per una forta mobilització, com no s’havia vist mai, 
en la qual s’ha involucrat la gran majoria de la societat 
civil de les Illes Balears. Ha estat una resposta contun-
dent, unitària i amb la complicitat de molta gent en 
contra del mal Govern del president José Ramón 
Bauzá.

Una legislatura que, en matèria educativa, ha estat 
marcada, entre moltes altres malifetes, per la imposició 
del TIL, la implantació de les retallades més dures que 
han patit els serveis públics de la nostra Comunitat 
autònoma i una Administració irresponsable que ha 
estroncat tots els ponts de diàleg possibles i ha tirat per 
terra, en moltes ocasions, els àmbits de negociació que 
haurien pogut desencallar el conflicte. 

Per altra banda, dins tota aquesta situació a què m’he 
referit amb anterioritat, també s’ha produït una gran 
revifalla de la participació del professorat, de la seva 
capacitat de mobilització i d’una gran demanda de 
major representació a l’hora de prendre decisions, amb 
una activitat molt intensa del moviment assembleari. 

En l’àmbit de la Junta de Personal Docent no Universi-
tari, els resultats han estat els següents: STEI, amb 15 
membres; Alternativa, 8 representants; Unió Obrera 
Balear, 5 membres; ANPE, 5 representants; CCOO, 5 
membres; i FETE-UGT, 5 representants.

Els principals objectius que ens hem marcat, com a 
Junta de Personal Docent no Universitari, són els 
següents: 

Fer tornar enrere totes les retallades que s’han anat 
imposant al llarg dels darrers anys, sobretot a partir de 
la publicació del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de 
matèries urgents en matèria de personal i administrati-
ves.



Comissió d’investigació de
Son Espases (II) 

Fina Santiago
Diputada de MÉS al Parlament de les 
Illes Balears

Durant les diverses compareixences dels testimonis de 
polítics i tècnics que han comparegut a la  Comissió de 
Son Espases, ens ha anat configurant un puzzle que 
mostra la imatge de la corrupció. 

S'han constatat irregularitats permanents en la tramitació 
de l’expedient administratiu per part de l'Ajuntament de 
Palma. Irregularitats que no eren ni errades ni simples 
“descuits”, allò que pretenien, per part dels responsables 
del PP, era facilitar que la decisió pogués ser política i no 
tècnica. Aquestes irregularitats es poden concretar en:

- Manca ordre d’inici de l’expedient. Impedint conèixer: 
qui va donar l’ordre, les dates concretes, per quin motiu 
es va iniciar, quines característiques es cercaven als 
terrenys reservats per a l’hospital.

- Manca d’informes tècnics que justifiquin la seleccions 
dels terrenys.

El primer document de l’expedient és un conjunt d’onze 
pàgines que baix el títol “Propuesta Ciudad Sanitaria- 
Parque. Alternativa a la propuesta de Ib-Salut. Mayo 
2003”, recull tota una sèrie de fotografies de terrenys 
propers a l’antic Hospital de Son Dureta. A  partir de 
l’expedient administratiu no sabem qui va fer aquesta 
selecció, qui la va encarregar, quin dia (abans o després 
de les eleccions de 2007) o què significava “propuesta 
ciudad sanitaria”.

Segon document. El següent inclou una selecció de 9 
terrenys, entre ells el de Son Espases. A  partir de 
l’expedient administratiu tampoc no es pot saber qui els 
va seleccionar, ni qui va realitzar l’encàrrec, ni quines 
característiques havien de tenir els terrenys.

Tercer document. El següent document que apareix a 
l’expedient, inclou ja la proposta de quatre terrenys per a 
la ubicació del nou hospital. No hi ha cap informe que 
expliqui per què dels 9 seleccionats en descarten cinc, o 
per què en seleccionen quatre. 
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És a través de les declaracions del Sr Segui Perelló on 
es relata com varen succeir els fets: “... ocurrió en el mes 
de mayo de 2003, cuando me llamó a su despacho el 
teniente alcalde de urbanismo Sr Rafel Vidal Roca... 
Juan búscame unos terrenos donde podamos cambiar 
el Hospital de Son Dureta II... mira Joan, és una imposi-
ció del partit perquè vol presentar a les eleccions en el 
seu programa un nou emplaçament” (Diari de sessions 
núm. 49, pàg. 711). 

Més endavant el Sr Segui, relata: “agost del 2003, quan 
ja hi havia hagut les eleccions, em cridà el gerent 
d’Urbanisme..., me dice el regidor don Rodrigo de 
Santos que le amplíe hasta siete y ocho parcelas y que 
incluyas éstas dos. Estas dos eran: una en Son Sardina 
y la otra en el actual emplazamiento de Son Espases. Li 
dic: bé però i les altres no? Pon las que quieras” (Diari de 
sessions núm. 49, pàg. 711). El Sr Segui realitza el 
segon document sol·licitat que coincideix amb el segon 
document que figura a l’expedient administratiu. 

Finalment el Sr Segui, explica que el mateix mes d’agost 
de 2003, el gerent d’Urbanisme el cita per dir-li quines 
han de ser les quatre finques o terrenys seleccionats: 
CIR, Son Sardina, Puigdorfila i Son Espases. Aquestes 
quatre finques són les seleccionades que consten al 
document que l’Ajuntament envia al Ib-Salut, l'identificat 
com a tercer document de l’expedient: 
- Base Militar San Asensio.
- Son Puigdorfila.
- Son Tugores ( Puigdorfila Vell.- Son Espases).
- Son Sardina.

La selecció dels quatre terrenys enviats a Ib-Salut per 
triar-ne un, pareixia una selecció dirigida per triar Son 
Espases, ja que:

Un dels terrenys, la Base General Asensio, ja es sabia 
des de l’any 2000 que el Ministeri de Defensa no el 
vendria perquè volia  unificar tots els seus recursos de 
Mallorca en aquell indret.

Els altres dos terrenys, diferents dels de Son Espases, 
tenien inconvenients complicats per poder fer l’hospital, 
tal com diu el Sr. Bartolomé Abad Socías, director tècnic 
de la gerència d’urbanisme de l’Ajuntament de Palma 
que va reconèixer que tenien “ problemes de orografia y 
de ubicació de una infraestructura” (Diari de Sessions 
núm. 13, pàg. 139); o tal com ho valoren els tècnic 
d’Ib-Salut; el Sr Montserrat Magdalena, enginyer de la 
oficina de supervisió de l’Ib salut, reconeix que havia 
solars situats a una zona rocosa i muntanyosa que són 
solars que pràcticament s’auto-exclouen i un altre solar 
estava afectar per un desdoblament de carreteres, (Diari 
de sessions núm. 21, pàg. 239). En el mateix sentit el Sr 
Mestre i Casado, tècnic de l’Ib-Salut, expressà que fins i 
tot una de les propostes era “muy desfavorable” (Diari de 
sessions núm. 22, pàg. 251).
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Un expedient caracteritzat per l'extremada rapidesa en la 
presa de decisions. En menys de cinc mesos, es 
pre-seleccionen els terrenys, es selecciona per part de 
l’Ib-Salut i de l’Ajuntament la finca de Son Espases, es 
valora el preu, s’acorda a la Comissió de Govern, 
s’aprova al Plenari i es paga la primera part.

No és gens habitual aquesta rapidesa per a la selecció 
de terrenys, per a ubicar altres serveis necessaris per a 
la població, com ara centres de salut, centres educa-
tius... s'han necessitats en alguns casos dos o més anys.

Per explicar la gran rapidesa en la gestió d’aquest expe-
dient, la compareixença del Sr Segui també és decisiva. 

El Sr. Segui manifestà que el 26 de novembre “siendo las 
13’40h ... baja a mi despacho el director técnico de urba-
nismo, el Sr Abad... y me dice: Juan tienes que hacer el 
informe favorable de Son Espases. Dic: Tomeu perdona, 
jo necessito un parell de dies... No, no, no, l’has de fer 
ara, avui matí... perquè a les quatre i mitja es reuneix 
donya Catalina Cirer i Jaume Matas per dir que han triat 
aquest” (Diari de sessions núm. 49, pàg. 712).

Aquesta extremada rapidesa  explicaria perquè els infor-
mes de l’Ajuntament de Palma que justifiquen la selecció 
de Son Espases, són escassament d’un full i mig. Infor-
mes on es valora, l'impacte ambiental, el potencial de 
creixement de la ciutat de Palma, l’impacte socioeconò-
mic per a la zona, les comunicacions i altres qüestions.

Uns dels arguments donats, per justificar la rapidesa, era 
que es va fer per evitar l'especulació. Especulació que 
no es va poder evitar. Tres constructors de Mallorca 
varen comprar, entre el segon semestre de l'any 2002 i 
l'any 2003, finques properes a Son Espases:

El sr. Bartolomé Cursach comprà la finca de Son Cabrer 
el 17 de novembre de 2003, prèvia opció de compra. 
Aquesta finca es va segregar el setembre de 2003, per 
acord del Consell de la Gerència d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Palma. Això va permetre la compra de la 
finca amb dues meitats. D'una part era propietari exclu-
siu el Sr Cursach, l’altra part la compartia el Sr Cursach 
amb el Sr Juan Bartolome Segui Gamundí.

La família Grande. El Sr Grande Prohens, a la seva 
declaració, reconeix que l'empresa de la seva família va 
comprar una finca propera a la de Son Espases, el mes 
juny de 2002.

El sr. Mateu Sastre. Comprà el solar de Cas Fornés. 
Adquirint-la per escriptura pública el 10 de juliol de 2002.

Les dates de les compres de finques posteriors a abril de 
2002 són significatives. Hi ha diverses informacions 
periodístiques (Diario de Mallorca i Ara) fent referència a 
una denuncia davant fiscalia anticorrupció, que situen un 
sopar el mes d'abril de 2002 entre el Sr Jaume Matas i 
diversos representants d’empreses constructores. A 
aquest sopar, el Sr Jaume Matas va informar, presump-
tament, que si el PP guanyava les eleccions volia cons-
truir un hospital a Son Espases. Tot i que dels empresaris 
que han comparegut, tres neguen que tenien aquesta 
informació, l’adquisició de les finques sempre és poste-
rior a aquesta data. 

Cal destacar que cap d’aquest constructors varen fer 
una proposta per comprar la finca de Son Espases 
abans que l’Ajuntament acordés comprar-la. Així ho 
relaten dues de les propietàries de la finca, “no tuvimos 
ofertas ni tampoco buscamos nada" (Diari de sessions 
núm. 18, pàg. 202). Els constructors justament compra-
ren les finques de devora.

Es dedueix d'aquest conjunt de coincidències que tenien 
informació que a la finca de Son Espases s’ubicaria 
l’Hospital i, per tant, els interessava comprar els terrenys 
propers perquè podrien fer un bon negoci. La interpreta-
ció no resulta massa agosarada.

La gran rapidesa de l'Ajuntament, en tot allò relacionat 
amb Son Espases, també s'evidencia amb la concessió 
de la llicència d'obres. El 15 gener del 2007 es va 
sol·licitar la llicència, el 17 de gener ja estava concedida. 
Habitualment, es tarden mesos per a una obra habitual. 
Però, l'expedient de l'obra de l'hospital de Son Espases 
consta de diverses capses de documentació i centenars 
de pàgines i plànols que es varen valorar en dos dies. 

La Mesa de Contractació de la concessió d’obra pública 
per a la construcció, explotació i conservació del nou 
hospital estava formada per vuit persones de les que sis  
havien estat nomenats políticament.

Els components de la Mesa eren:
-Sr. Juan Sanz Guijarro (finat). Director econòmic finan-
cer de l’Ib-Salut. Càrrec Polític. President de la Mesa.
-Sr. Josep Corcoll Reixac. Director General de Coordina-
ció i Planificació. Càrrec Polític.
-Sr. Antonia M Estarellas Torrens. Secretària general de 
la Conselleria de Salut i Consum. Càrrec Polític.
-Sr. Bernat Salvà Alloza. Director General de Pressu-
posts. Càrrec Polític.
-Sr. Luis Miguel Alegre la Torre. Director assistencial del 
Servicio de Salut. Lliure designació, nomenat per el Sr 
Sergio Beltran, Director general de l’Ib-Salut del Govern 
Matas.
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El Sr. Garau Fullana, com a degà del Col·legi Professio-
nal d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, explicà a la 
seva compareixença, que la Sra. Cabrer, ex-consellera 
d'obres públiques amb el Govern del President Matas, 
el va telefonar per informar-li que el President de la 
Mesa de Contractació es posaria en contacte amb ell 
perquè el Col·legi fes l'informe. Que efectivament, ho va 
fer abans  que la Mesa de contractació ho demanés 
oficialment i que entenia que la Sra. Cabrer  ho dema-
nava en nom del Govern. (Diari de Sessions núm. 65, 
pàg. 1019).

El fet és més greu perquè la decisió de la Mesa es pren 
el dia 6 d'octubre del 2006 i el mateix dia el President de 
la Mesa envia un fax als col·legis per expressar la 
petició. És a dir, la telefonada de la Sra. Cabrer és 
abans que es reuneixi la Mesa, no sols abans que el 
President de la Mesa es poses en contacte amb el 
Col·legi.

És a dir, una vegada més, membres del Govern no 
presents a la Mesa, prenien decisions que després la 
Mesa acordava.

La decisió final de la Mesa és una decisió poc consis-
tent i amb poc fonament.

Es pot concloure que l’adjudicació de la contractació 
semblava que havia de recaure sobre OHL, així ho 
indicaven els diversos informes favorables a què el 
contracte s’adjudiqués a aquesta empresa: 

Els informes de Global PM.
La validació del informe de Global PM per part de 
funcionaris de l’Ib-Salut.
El dictamen del Consell Consultiu.
L’Informe del Col·legi d’Enginyers.

Aquest tipus de composició de la Mesa, on hi ha més 
polítics que tècnics, no generen garanties ni 
d’objectivitat ni de neutralitat i, en cas de dubtes, com 
és el cas, provoca desconfiança.

Una de les actes no se va redactar al llarg de la sessió 
o al final, sinó que ja estava redactada a l'inici de la 
sessió.

L’acta del dia 6 d’octubre de 2006 la va redactar la 
secretària del Sr Juan Sanz, la Sra. Margalida Ensen-
yat Catalunya, explica amb detall que “... el Sr Sanz me 
dio un papel escrito a ordenador con un texto y me pidió 
que lo trasladara o lo picara en una plantilla de acta de 
la Mesa de contratación.” (Diari de Sessions núm. 52, 
pàg. 772).

La Mesa de Contractació era una Mesa dirigida per part 
dels màxims responsables polítics. Les ingerències del 
Consell de Govern respecte a la Mesa, es poden cons-
tatar per diferents fets:

A.- La Mesa de Contractació de dia 7 d’abril de 2003 es 
va acordar “Solicitar informe económico y técnico a la 
Dirección Económica Financiera del Ib-Salut y a la 
subdirección de Obras y servicios Generales del 
Ib-Salut, que podrán designar a los técnicos que 
estimen oportunos”. Doncs bé, l’Ib-Salut ja havia iniciat 
tota la tramitació administrativa necessària per poder 
encarregar aquest estudi a una empresa. Inicià els 
tràmits el 20 de març i el contracte és adjudicat el 6 
d’abril (un dia abans de la petició de la Mesa) a Global 
PM, mitjançat negociat sense publicitat. Així consta a 
l'expedient de l'Ib-salut i a les conclusions del Dictamen 
del Consell Consultiu.

L'Ib-Salut és el que pren la decisió i la Mesa ho acorda, 
no és la Mesa la que pren la decisió i l'Ib-Salut ho 
executa, tal i com hauria d'haver passat.

B.- La Mesa de Contractació de dia 26 de juliol de 2006  
acordà enviar al Consell Consultiu l’Informe de Global 
PM. Ho varen fer encara que cap membre de la Mesa, 
amb experiència en meses de contractació, ho havia fet 
així cap vegada i que cap membre de la Mesa va tenir 
la percepció de que aquesta petició fos necessària. Els 
funcionaris, especialment, varen mostrar la seva 
sorpresa (Diari de Sessions núm. 24, pàg. 291). 

C.-La Mesa de Contractació, de dia 6 d’octubre, acordà 
sol·licitar informes per valorar les diferents propostes al 
“Col·legi Professional d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports, que haurà de revisar la part tècnica; així com al 
Col·legi professional d’Economistes, que haurà de 
revisar la valoració econòmica de les ofertes”. 
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2. Tràfic d’influències.
- Compareixença del Sr. de Santos, explicant com el Sr. 
Gabriel Cañellas el telefonava per a què l'Ajuntament 
de Palma facilités la declaració d’interès general per a 
la construcció d’un geriàtric, lligat a l'empresa del Sr. 
Cursach i del Sr. Segui, a la finca de Son Cabrer, just 
devora de la finca de Son Espases. (Diari de Sessions 
núm. 10, pàg. 117).

- A la comparexença del Sr. Bartomeu Vicens Mir, 
valora com a molt probable que els presidents del PP, 
Sr. Matas, i la presidenta d’UM, Sra. Munar, es poses-
sin d’acord per a vincular el tema de Can Domenge i de 
Son Espases. (Diari de Sessions núm. 11, pàg. 125).

- A la compareixença del Sr. Bartomeu Vicens Mir, 
consta que prèvia a la reunió dels tècnics que havien de 
valorar possibles canvis del Pla Territorial, polítics 
representants del PP i d’UM es reunien per valorar 
políticament les diverses peticions que havien arribat. 
(Diari de Sessions núm. 10, pàg. 125).

 3. Pagament de comissions.
- A la compareixença del Sr. Bàrcenas, aquest reconeix 
ingressos de grans empresaris a la caixa B del PP. Les 
qualifica de donacions.

- A la compareixença del Sr. Miquel Nadal aquest va 
explicar a preguntes que "sí, sí, sí", que era coneixedor 
del pagament de comissions per temes relacionats amb 
la construcció pública o per facilitar la construcció priva-
da, i que "no només es paguen o s'han pagat comis-
sions, sinó que estic complint una condemna al centre 
penitenciari per aquestes qüestions." (Diari de 
Sessions núm. 67, pàg. 1.048).

4. Relacions empresarial de polítics amb empresaris de 
l’UTE de Son Espases.
- Compareixença del Sr Jaime Mascaró. No negà la 
inversió d'1.200.000 euros que la seva família va realit-
zar a la SICAV Balear Ahorro Sicav. Un dels gerents 
d'aquesta SICAV és o era el Sr. Areal, cunyat del Sr. 
Matas (Diari de Sessions núm. 31, pàg. 421).

- Compareixença del Sr. Joan Antoni Ramonell Amen-
gual. Ex-batle i ex-parlamentari del PP, i empresari. En 
resposta a les preguntes, respon que les seves empre-
ses han mantingut contractes amb empreses lligades a 
l’UTE de Son Espases, concretament amb FCC, des 
del 2003, “... dos o tres anys crec que vàrem estar” 
(Diari de Sessions núm. 8, pàg. 85). Confirmat i per el 
Sr. Mateo Estrany que confirma que el Sr. Ramonell 
estava contractat per la FCC de Madrid i que a la dele-
gació de Balears no tenia encarregada cap tipus de 
tasca. (Diari de Sessions núm. 62, pàg. 961) 

Tots aquets informes consideraven que les prestacions 
tècniques que presentava el projecte de l’UTE liderada 
per OHL era el millor, i així ho valoraven. No en la part 
econòmica, ja que aquesta UTE era la més cara, però 
sí en les qüestions tècniques.

Sols l'informe del Col·legi d'Economistes valorà millor 
l’UTE liderada per Dragados, donat que presentà una 
proposta uns 100 milions més barata que l’UTE d'OHL.

La percepció de diversos membres de la Mesa era que 
l’adjudicatària havia de ser OHL, però la publicació al 
diari El Mundo, anunciant que l’adjudicatari seria OHL 
el dia abans de que la Mesa es reunís per adjudicar-lo, 
va fer que tot canviès.La Mesa estava dirigida política-
ment, de tal manera que  haguessin pogut seleccionar 
qualsevol altra adjudicatari així ho hagués decidit el 
Govern. La diferencia d'un sol punt entre la primera i la 
segona propostes millor situades, s'hagués pogut 
justificar, si hagués convingut.  

De les més de 60 comparexences  hi ha bastants 
indicis de possibles delictes: 

1. Informació privilegiada.
La compra de terrenys al voltant de la finca de Son 
Espases per part de diferents constructors no és 
atribuïble a la casualitat. Especialment, si és té en 
compte que:
La compra es va fer posteriorment al suposat sopar 
amb en el Sr. Matas.
Que cap constructor mostrés el més mínim interès per 
la finca de Son Espases, com si ja coneguessin que 
tenia una altra finalitat.
Que tots comprin en un termini de temps relativament 
reduït.



píndoles
coentes

Núria Riera: “el PP ha millorat l’educació...” La bona o la 
mala?

Què els diria avui Ramon Llull a la tropa que ha viatjat a 
Roma?

És més bo de fer demanar al Papa que vengui a Mallorca a 
canonitzar en Ramon Llull, que intentar que l’esperit de 
Ramon Llull sigui present en el Govern, en el Consell i a 
l’Ajuntament.

Diuen que no hi ha màfies i desapareix la documentació del 
disc dur de Bárcenas.

Compten els doblers que els grecs deuen a cada espanyol i 
no diuen res dels que els deuen en Bárcenas, Bankia, el PP 
o dels que en Matas deu als mallorquins.

Ministre Català: “Hi ha partits que afavoreixen la 
delinqüència”. La petita o la grossa?: “Sé fuerte, Luís!”.

Aznar: “hi ha moldels totalitaris i populistes”. Ha descobert el 
selfie!

Hi ha major prova d’estima i confiança en el President del 
Govern que la Vice-Presidenta del Congrés jugant al Candy 
Crush mentre el Sr. Rajoy explica l’estat de la nació? Què 
han de fer els altres!

Bauzá: “El PP gestiona els recursos públics millor que 
ningú”. Però no diu a favor de qui.

L’escàndol no és que en Rouco actuï com ho fa, sinó que  li 
sembli necessari i digne al portantveu dels bisbes .

Miquel Ramis: Rodrigo de Santos es un delincuente 
convicto y confeso I els altres què són?

El PP no gosa fer públics els sous dels seus alts càrrecs.

Quan el PP es sent acorralat, diu que la corrupció és de tots 
els partits!
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5.  Donacions il·legals al Partit Popular. 
- A la compareixença del Sr. Bàrcenas, ex gerent del 
PP, aquest confirmà, que el PP tenia una caixa B de 
fons que provenien d’aportacions que feien els empre-
saris o importants executius dels consells 
d’administració. Que feien les donacions a títol perso-
nal i en molts de casos, amb quanties superiors a les 
permeses per la llei. Que eren empreses a les quals 
s’adjudicava obra pública, tot i que el Sr. Bàrcenas ha 
volgut deslligar els dos fets. (Diari de sessions núm. 17, 
pàg. 196). D'aquests diners, segons el Sr. Bàrcenas, es 
va pagar el lloguer d'un pis al Sr Matas, per un valor 
d'entre 6 mil i 8 mil euros. (Diari de sessions núm. 17).

6-. Finançament il·legal de la seu del Partit Popular.
A la compareixença del Sr. Bàrcenas, contestant a les 
preguntes, explicà “yo sé que en el caso de Balears, 
porque hubo una reunión con un empresario, creo que 
gallego, que se reunieron con el tesorero nacional y no 
sé si en su momento con el secretario general incluso, 
que hubo una empresa que cuando el partido de 
Balears decidió comprar la sede, tema para el que el 
tesorero nacional Álvaro Lapuerta emitió un poder 
concreto que les autorizaba a comprar la sede, creo 
que solicitaron un crédito hipotecario, se pidieron apor-
taciones a una serie de empresarios..." (Diari de 
sessions núm. 17, pàg. 192).

El procés d’adjudicació de la construcció de l'hospital 
de Son Espases s'està investigant per part de la Fisca-
lia Anticorrupció, moltes de les persones que han com-
paregut, davant la Comissió parlamentària, han estat 
citats i han declarant davant  aquesta fiscalia. Per la 
informació obtinguda durant la Comissió d’Investigació 
de Son Espases, i per la informació que publiquen els 
mitjans de comunicació, sobre les declaracions que fan 
davant del fiscal o davant dels jutges, aquestes i altres 
persones, el grup MÉS està convençut que el Cas Son 
Espases ha sigut un dels casos més vergonyosos de la 
corrupció política que va caracteritzar la legislatura 
2003-2007, presidida per el Sr Matas i el seus Conse-
llers i Conselleres.

La Fiscalia Anticorrupció ha de fer la feina que constitu-
cionalment té encarregada. El Grup Parlamentari MÉS 
el proper dia 5 de març registrarà les conclusions políti-
ques i les propostes de canvis  normatius per intentar 
que la corrupció que ha envoltat Son Espases no torni 
succeir.



L’ull crític
10

Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

El nord també existeix

Dues lleis contra l'ordenació 
territorial i urbanística

Mateu Martínez Martínez

L'objectiu fonamental de les planificacions, tant si ens 
referim a la territorial com a la urbanística, ha de ser la de 
dissenyar la societat del futur a la qual aspiram, com 
també fixar quina relació establim amb el medi. D'una 
banda, l'urbanisme dibuixa la ciutat que volem: en 
l'urbanisme deim per quin model econòmic apostam, 
quin paper han de jugar els diferents sectors, quins 
serveis per a la ciutadania tenim, quins volem i com els 
volem. En l'urbanisme establim com ens mourem els 
habitants, com ens relacionarem amb els nostres veïns. 
L'ordenació territorial actua a un nivell diferent, amb una 
mirada més allunyada que contempla territoris més 
grans, on el protagonisme correspon més al medi natu-
ral, al territori no urbanitzat, així com també tractam de 
les connexions entre les diferents parts d'aquest territori. 
L'ordenació del territori estableix un marc més general al 
qual s'haurà d'adequar l'ordenació urbanística. La pers-
pectiva global i harmònica serà, doncs, el que faci possi-
ble comptar amb instruments que donin resposta a la 
demanda de qualitat de vida i de respecte a l'entorn.

Dues lleis aprovades pel Parlament Balear durat la 
present legislatura, la Turística i la d'Agricultura, han 
resultat ser dos potents atemptats a la coherència en la 
planificació territorial i urbanística. Sense entrar a analit-
zar ara les respectives matèries, sí que em vull referir al 
despropòsit que significa legislar, des de normes secto-
rials, aspectes que ultrapassen, de molt, l'àmbit propi, i 
que introdueixen incertesa i rompen la coherència que 
suposa han de tenir els referits instruments territorials i 
urbanístics.

L'excusa, en les dues -la Llei turística i la Llei 
d'agricultura- és la mateixa: la necessitat de reactivació 
de l'economia del sector en un moment de crisi. Una crisi 
que està servint, com ha quedat prou demostrat, com 
l'excusa perfecta per canviar de model de societat.

Així, tenim que des de la Llei de turisme s'ha entrat 
sense pudor a donar carta blanca per poder-se botar les 
reglamentacions urbanístiques, si així convé, i s'han 
canviat a sac les diferents lleis territorials, i des de la Llei 
d'agricultura el mateix però ara referit als terrenys rústics, 
amb mesures que tindran fortes repercussions, des de la 
legalització directa, sense cap requisit, d'allò construït 
sense cap llicència, a l'obertura del ventall d'usos autorit-
zats possibles en el camp, que ni tan sols requeriran la 
fins ara necessària declaració d'interès general.

I, per suposat, un fet del que pràcticament no n'hem 
sentit a parlar: l'atemptat que ambdues lleis suposen per 
a l'autonomia insular i local. Ajuntaments i consells 
insulars estan contemplant impotents com, des de dues 
lleis sectorials, se'ls està burlant les competències que 
aquestes administracions tenen pel que fa a l'urbanisme 
i al territori. Ens hauríem de demanar per a què serviran 
ara plans generals, plans especials de protecció, plans 
territorials insulars, etc, instruments tots ells que haurien 
de guardar una mirada coherent del territori, si des de 
normes alienes a la matèria, es reperteixen dispenses i 
s'estreny el seu camp de joc. El greu problema, quan 
rallam d'urbanisme i d'ordenació del territori, és que els 
efectes sols es veuen quan ja no tenen remei.
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Homenatge als militars 
demòcrates de la UMD
Lila Thomàs i Andreu
De l’Ateneu Pere Mascaró

El dimarts 24 de febrer a la seu de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de les Illes Balears tingué lloc el 
reconeixement i homenatge als militars de la Unió 
Militar Democràtica creada el setembre de 1974 i 
autodissolta el juny del 1977.

L’acte fou organitzat per l’Ateneu i la Comissió de Drets 
Humans del col·legi i consistí en una taula rodona 
formada per José Ma Gago, historiador, José Ignacio 
Domínguez ex-capità d’aviació de la UMD que s’exilià a 
París per no ser detingut, David Ginard historiador, 
moderada per Ferran Gomila membre de la Comissió 
de l’ICAIB. En la primera fila del saló d’actes es va 
reservar un lloc pels membres de la UMD mallorquins. 
Assistiren en Cristòfol Fuster, Martí Rotger, Ramon 
Piña i Joan Feliu. També hi eren presents les vídues de 
Bernat Vidal i Rafel Morales. Així mateix hi assistí 
l’ex-comandant Lluís Otero empresonat a Mallorca i la 
seva esposa Carmen Macias.

José Ma Gago codirector de l’equip de recerca del 
Seminario de Fuentes Orales-UCM  en el projecte 
Militares en el tardofranquismo 2006-2008, explicà la 
gènesi de la UMD, el mateix any que a Portugal els 
militars protagonitzaren la revolta dels clavells, el 25 
d’abril, enderrocant la dictadura, així com 
l’empresonament de nou oficials l’estiu de 1975. 
Esmentà la importància de les fonts orals dels 
protagonistes, i recordà que el resultat de la recerca és 
al Forum de Memòria de Salamanca.

A continuació, José Ignacio Domínguez ex-capità 
d’aviació que s’exilià a París per no ser detingut com  la 
resta d’oficials de la UMD. Explicà la composició de 
l’exèrcit franquista, les seves característiques com ell 
mateix inicià el seu treball escrivint  fulls que després 
passava a Miquel Bilbatúa que es convertien en el 
Boletín de Oficiales y Suboficiales, publicació 
clandestina. Explicà  la presa de consciència dels 
militars que crearen la Unió Militar Democràtica a 
Barcelona. 

Narrà la situació que visqueren en arribar la democrà-
cia, i la manca de reconeixement de la seva tasca, fins 
l’any 2010 que el Ministeri de Defensa els atorgà la 
Medalla al mèrit militar amb distintiu blanc.

David Ginard Féron historiador, narrà els precedents 
d’altres moviments al si de l’exèrcit al llarg de la nostra 
història. Glosà especialment els membres de la Unió 
Militar Democràtica mallorquins i el reconeixement a la 
seva difícil tasca al si d’un dels pilars fonamentals del 
franquisme, igual que l'Església que també visqué la 
lluita democràtica amb presó pels capellans a Zamora.

En iniciar-se el debat  amb el públic present, Lluís Otero 
explicà les condicions en què va viure al castell de Sant 
Carles de Porto-Pí. Obligaven als soldats que el custo-
diaven al silenci més absolut, i l’ensurt que va  sentir per  
la seva pròpia rialla, en rebre els acudits de La Cordo-
níz –revista satírica. A continuació na Carmen Macias la 
seva esposa , explicà les condicions de les famílies 
dels empresonats, i de la seva pròpia, amb cinc infants 
i sense mitjans per poder venir a Mallorca.  Agraí 
profundament la solidaritat que va rebre per part dels 
anti-franquistes mallorquins, amb especial referència al 
Partit Comunista de les Illes Balears. I volgué esmentar 
especialment la família Thomàs Andreu,i el seu cap,  en 
Gerard Ma Thomàs, magistrat de l'Audiència que féu 
gestions amb el Capità General de Balears per tal que 
hi hagués respecte cap a l'esposa de l'empresonat.

Cada un dels membres de la UMD mallorquins explica-
ren les circumstàncies que els dugueren a connectar 
amb aquest grup, uns des de les seves destinacions a 
Barcelona, altres a Mallorca, a través del Fiscal Miquel 
Miravet, membre de Justícia Democràtica.

Un acte de justícia, de reconeixement a uns homes que 
s’arriscaren per aconseguir la democràcia en els anys 
foscos de la dictadura franquista. Un merescut home-
natge igualment per a les esposes i famílies que patiren 
la repressió. 

Un acte per rompre el silenci que encara perdura sobre 
la seva lluita.
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Per la Llengua, la Cultura i el 
País, "Conversem"
Jaume Mateu
President de l'Obra Cultural Balear

Què és "Conversem"?
La campanya “Conversem” és una iniciativa pensada 
perquè la societat mallorquina prengui consciència de 
la importància que tenen la llengua, la cultura i 
l'educació, i del maltractament fiscal que pateixen les 
Illes Balears. 

Perquè és important que els ciutadans, 
independentment dels seus orígens o de la llengua que 
parlin, coneguin i valorin com a pròpies les senyes 
d'identitat de Mallorca, única manera d'estimar-les. 
I perquè és important, també, que, com a resultat 
d'aquesta valoració, en siguin activistes, és a dir, que 
les defensin i les promoguin en el seu entorn social i en 
el seu dia a dia. 

La participació ciutadana, fonament de la campanya
Amb “Conversem” l'OCB vol arribar directament, a 
través d’una gran campanya de participació ciutadana, 
a diferents sectors socials amb l'objectiu d'activar-los a 
favor de la llengua, la cultura i l'educació. 

Durant els propers mesos l'entitat farà trobades de petit 
format amb milers de persones, amb entitats i 
col·lectius diversos, per fer arribar al conjunt de la 
societat la necessitat de mobilitzar-se a favor de les 
senyes d'identitat pròpies. Perquè són els ciutadans els 
que han de ser agents actius d'un canvi a favor de la 
llengua, la cultura i el país.

La legislatura que acaba ha estat marcada per atacs 
sense precedents per part del Govern, el Consell i 
l'Ajuntament de Palma a la llengua, la cultura i 
l'educació. “Conversem” servirà per a denunciar 
aquests retrocessos i per a fer prendre consciència de 
la necessitat de recuperar el consens polític i social que 
varen significar en el seu moment l'Estatut d'Autonomia 
i la Llei de Normalització Lingüística. 

La campanya servirà, també, per a donar a conèixer les 
diverses propostes que fa l'OCB per a rectificar aques-
tes mesures i per a recuperar la pau social perduda 
durant els darrers quatre anys. Unes propostes que 
tendran com a base rectificar tots els retrocessos que 
s'han produït durant aquest temps. 

Els grups de persones interessats en fer actes de la 
campanya us podeu posar en contacte amb nosaltres a 
través del telèfon 971 723 299 o del correu electrònic 
comunicacio@ocb.cat. També podeu parlar amb la 
delegació de la nostra entitat en el vostre municipi. 

La llengua, la cultura i l'educació, bases d'un país 
millor 
L'OCB vol fer, amb aquesta campanya, la seva contri-
bució a la construcció d'un país socialment més cohe-
sionat. Un país que garanteixi a tots els seus ciutadans 
el dret a conèixer i a viure de manera normal en la 
llengua pròpia. Un país que sigui més culte, més orgu-
llós de les seves arrels mil·lenàries i alhora més obert a 
la modernitat. Un país que garanteixi la igualtat 
d'oportunitats de tots els seus ciutadans a partir d'una 
escola de qualitat i en català. Un país que gestioni els 
seus recursos econòmics a favor de la seva població. 
Un país que, com a conseqüència de tot això, sigui més 
lliure i més democràtic. 

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!
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La ciutadania
segueix mobilitzant-se

Maties Bennasar

Un dels riscs de la immediatesa de les eleccions, és la 
percepció de què no cal esforçar-se massa en 
reivindicar, doncs les eleccions s'ho “mengen” tot. El 
focus mediàtic es concentra en els candidats i en els 
actes de campanya i precampanya. A la vegada, la 
resposta esperada a les reivindicacions plantejades, 
entren en un estat “d'interinitat”. El poder vigent escolta, 
apunta, anota i diu que tot s'estudiarà. O practica la 
tàctica de l'estruç, quan no vol comprometre's. I si té 
molt clar que de la negativa o la promesa, pot obtenir 
rèdits electorals, ho explota sense complexos.

Així aquestes darreres setmanes, hem viscut diferents 
mobilitzacions, amb tractaments des del poder, també 
desiguals.
La Plataforma per aconseguir un nou institut a Santa 
Maria, ha aconseguit la promesa de l'IBISEC, de que es 
farà el projecte tècnic del nou institut que es demana, 
sempre que l'Ajuntament aporti el solar degudament 
acreditat i amb els metres quadrats requerits. La 
presència dels pares i mares al carrer, sempre es 
molesta en període electoral. També en són conscients 
aquestes entitats, i així l'AMIPA del Costa i Llobera de 
Pòrtol-Sa Cabaneta, també protestà davant la 
conselleria d'Educació per les retallades amb els 
mestres de suport.

La Rua es tenyí de verd a Palma, amb la comparsa de 
l'Assemblea de Docents i CRIDA. En aquest cas la 
sàtira anava dirigida a reclamar el vot verd per parts 
dels “Cavallers de l'orde de l'urna”, front a les 
agressions que ha sofert en aquest curs la comunitat 
educativa. Una comunitat que es continua reunint i 
intentant construir alternatives, per aturar el desgavell 
d'aquesta nefasta legislatura.

Els sindicats convocaren el 18 de febrer a Palma un 
acte en defensa del dret de vaga, jornada que provenia 
d'una convocatòria de la Confederació Europea de 
Sindicats, i amb solidaritat amb la condemnada  
Katiana Vicens, que malgrat no estar sancionada amb 
penes de presó, si està jutjada en primera instància per 
delites de coacció i multa econòmica, tan sols per fer de 
piquet. 

La Plataforma SOS Menorca ha endegat una campan-
ya dintre i fora de l'illa, per denunciar els abusos de 
construcció desproporcionada, de les obres de desdo-
blament de la carretera principal de Maó a Ciutadella, i 
de les mega-rodones projectades.

Aquesta campanya comença a fer mal a les autocom-
plaents autoritats del PP insular, que no “comprenen” 
les raons, ni les motivacions dels illencs  descontents 
amb la seva gran obra, pensada per “afavorir i desen-
volupar” el turisme insular. Sembla que si no destros-
sen territori, no sembla que governin. Llàstima que 
encara hi hagi votants que els  riuen les seves malife-
tes. 

El GOB ha aconseguit més de 16.000 firmes a l'hora de 
presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que 
proposa al Parlament protegir el territori. Les propostes 
afecten al sòl rústic, a la millora dels espais naturals, 
aturar els grans projectes especulatius, frenar els grans 
projectes viaris, apostar per una nova relació amb el 
mar, assegurar una bona gestió de l'aigua, modificar la 
gestió de residus, fomentar les energies renovables i 
l'autoconsum. 68 persones fedataris han coordinat 
aquesta tasca, que en dos mesos i mig, ha aconseguit 
replegar més de les 10.000 signatures exigides per ser 
admesa a tràmit la proposta. El PP ja ha declarat que 
s'oposarà a la presa en consideració de la proposta. 
Com sempre mostra un gran respecte per a les iniciati-
ves cíviques. Ni tan sols admetrà la possibilitat de fer el 
debat sobre el seu contingut. Els  encanta poder presu-
mir de “la destrucció sostenible” del nostre territori.

Cal com sempre, que el poble tingui la veu, per recla-
mar i exercir el seu dret a la protesta i a la manifestació. 
Però també cal reclamar la veu, per participar en la 
construcció i la gestió de les noves alternatives, que 
s'albiren que podran sorgir en la propera legislatura. No 
és moment de baixar els braços, sinó més bé 
d'empènyer més fort que mai.     
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D’altra banda, pel que fa al format de les jornades, no es 
pot parlar de participació i caure en un disseny de jorna-
des en què no càpiguen les aportacions dels assistents o 
on les APIMA no tinguin el protagonisme que les corres-
pon. És per això que les ponències, taules redones o 
tallers s’han preparat per facilitar al màxim la implicació 
efectiva dels participants. Una prova d’això  són els 
pòsters que es presentaran el primer dia i que mostraran 
a tothom les bones pràctiques de les APIMA en els seus 
entorns.

Potser que no descobrirem tots els secrets de la partici-
pació, ja ens agradaria, però estam convençuts que el 
treball de les jornades serà profitós, obrirà nous llums i 
aportarà eines per moltes persones que tornaran a la 
seva APIMA amb una experiència positiva, alguna 
sorpresa que reservam pels assistents i la motxilla carre-
gada de bones idees.

De la participació
a la col·laboració

Vicenç Rodrigo
FAPA Mallorca

Després d’aquests darrers anys, assenyalats pel 
conflicte i la resistència, les famílies hem après moltes 
lliçons però potser la més valuosa és que la lluita contra 
el fracàs escolar i la ignorància de qui ens governa 
només es guanyarà treballant colze amb colze com a 
Comunitat Educativa. 

Aquesta convicció i un múscul social entrenat sota el 
foc del conflicte, ens va fer pensar a principi de curs que 
potser era el moment de reinvertir algunes energies del 
nostre col·lectiu en reflexionar sobre el nostre paper i 
començar a treballar en la renovació del sistema 
educatiu.

Amb aquesta idea es varen fer les primeres passes per 
organitzar les Jornades de formació que el dia 6 i 7 de 
març reuniran les APIMA associades amb FAPA Mallor-
ca i també altres membres de la comunitat educativa 
que ja s’han inscrits, sota el títol de Jornades de Família 
i Escola - “De la participació a la col·laboració”.
L’objectiu de les Jornades, organitzades conjuntament 
entre UIB i FAPA Mallorca, és analitzar el concepte de 
participació a l’àmbit educatiu, revisar les nostres idees 
sobre el paper de les famílies a l’escola i, potser, plante-
jar la necessitat un canvi de paradigma en el concepte 
de participació. 

“De la participació a la col·laboració”, títol de les jorna-
des, vol transmetre aquesta idea de canvi de mentalitat. 
Les famílies no ens volem limitar a “prendre part”, 
d’acord amb el concepte clàssic de participació, el nostre 
paper és el de “treballar plegats”, collaborare d’igual a 
igual, amb la resta d’agents responsables de l’educació 
dels nostres fills i filles a l’escola.

Les Jornades haurien de servir per demostrar que 
aquest canvi és possible, a més de necessari, i que 
potser ens trobam en el moment ideal per començar a 
fer camí.

què està
passant?
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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

Els terroristes que diuen actuar com a musulmans 
redueixen allò cultural a fets ‘cultuals’ (per a ells l’ Islam 
seria el resum de tota la cultura) i polititzen la religió, que 
s’erigeix en llei. Es declaren en guerra contra l’Occident, 
que se’ls apareix màximament essencialista i ideologit-
zat (racisme, islamofòbia, hedonisme, consumisme...) i 
que, sota el pretext de la democràcia, proclama valors 
universals i no accepta, per exemple, la jerarquització 
sexuada. Diran que la igualtat de drets entre homes i 
dones  aboca a la homosexualitat, el divorci farà que 
elles no obeeixin els marits; adoctrinen que en 
l’obediència es manifesta l’amor autèntic... No és estrany 
trobar gent de confessions no musulmanes que pensa 
de manera semblant a aquests jihadistes.

Després dels atemptats del mes passat, diferents 
governs han reaccionat. A Espanya, el pacte PP-PSOE 
introdueix més restriccions a les llibertats bàsiques; en 
canvi, el govern francès, reforçarà més una educació 
igualitària, laica i democràtica susceptible d’encoratjar 
els joves a construir-se el seu futur amb l’autonomia 
personal i el pensament crític. Tot i així, no podem oblidar 
que molts joves dels centenars que han travessat cap al 
costat fosc de Síria havien rebut una educació europea. 
L’autor del doble assassinat de Copenhaguen era 
danès. És molt possible que la identitat europea no sigui 
una qüestió només de benestar material. Allò de Ciceró 
ubi bene, ibi patria sembla que ja no funciona. A la recer-
ca de la identitat–açò que els nacionalismes dominants, 
l’espanyol entre els ferotges, tant blasmen-, la correspo-
nent a Europa més tost faríem bé de fonamentar-la, si 
més no en tres valors, que són antídots contra el fanatis-
me: la igualtat, la tolerància i la justícia.

He mirat aquesta terra

Els fanàtics

Joan F. López Casasnovas

Halal i haram, lícit i il·lícit. Sobre aquesta dicotomia, uns 
fanàtics intenten fer de la religió la font de les lleis i les 
regles que han de regir la societat. Fem cas a un musul-
mà que protestava contra un ús pervers del llenguatge 
i no emprem etiquetes com “els islamistes” o l’“Estat 
Islàmic” encara que els terroristes que s’aixopluguen  
davall aquestes sigles no hagin constituït cap estat ni 
tenguin un concepte gens ortodox de la religió islàmica. 
De fanàtics, n’hi sol haver en totes les religions. Alerta: 
a cap cristià faria gràcia veure avui uns individus armats 
fins a les dents que en nom dels Evangelis es dedicas-
sin a cremar llibres, prohibir i imposar conductes (com 
obligar els infants a anar a una escola d’adoctrinament 
i separar fillets i filletes perquè el seu déu els destina a 
rols de submissió) i fins i tot  matassin sense feda 
tothom qui no pensàs com ells. Supòs que no faria 
gràcia, encara que la Història ens diu que hi va haver 
un temps en què en nom de Crist es feien cruels matan-
ces. A Espanya, no cal remuntar-se al temps de la 
Inquisició, el final de la Croada més recent just ha fet 75 
anys. Una particular jihad, on l’emir, xeic o cabdill victo-
riós entrava als temples sota pal·li.
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Amb la primavera arriba la I Fira 
del Mercat Social de Mallorca

Jordi López

Els dies 21 i 22 de març tendrà lloc la I Fira del Mercat 
Social de Mallorca al Centre Cultural La Misericòrdia de 
Palma.

La I Fira del Mercat Social de Mallorca és un projecte 
promogut per l’associació Mercat Social Illes Balears.

Mercat Social Illes Balears es va crear el març de 2014, 
com a associació sense afany de lucre els socis de la 
qual són entitats jurídiques. Actualment els socis són: 
Federació de Cooperatives, que agrupa les cooperati-
ves de treball associat, agroalimentàries i de consum, 
la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària REAS 
Balears, Càritas Menorca, S'Altra Senalla, Entrepobles 
de Menorca, la Cooperativa Coanegra, l'Ateneu Pere 
Mascaró, la Cooperativa de Consum San Crispín 
d’Alaior, les Associacions de Productors d’Agricultura 
Ecològica de Mallorca i Menorca, el GOB Menorca, 
Som Energia Menorca i Sa Tenda Ecològica.

Per que organitzam la I Fira del Mercat Social de 
Mallorca?

A Mallorca existeixen iniciatives empresarials que incor-
poren valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat 
econòmica. Ens referim a:

- Cooperatives, societats laborals i altres formes 
d'economia social.
- Producció agrària ecològica i altres iniciatives econò-
miques amb criteris de sostenibilitat ambiental.
- Iniciatives d'economia solidària, inserció social i 
comerç just.
- Entitats financeres amb criteris socials i ètics.
- Xarxes de consum responsable.
- Iniciatives de desenvolupament local.

A la vegada, una part de la ciutadania estaria disposada 
a participar d'una manera més activa en el suport a 
aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum 
més responsables.

construint
alternatives

Objectius:

- Afavorir la visibilitat pública de les empreses i iniciati-
ves del mercat social, facilitant l’accés dels consumi-
dors als seus productes i serveis.
- Fomentar el coneixement mutu entre els integrants 
del mercat social per fomentar actuacions 
d’intercooperació per satisfer necessitats comunes i 
compartir recursos, afavorint el seu efecte multiplica-
dor.

Què trobareu a la I Fira del Mercat Social de Mallor-
ca?

A la I Fira del Mercat Social de Mallorca hi trobareu 
expositors de comerç just, iniciatives d’inserció social i 
d’economia solidària, agricultura i alimentació ecològi-
ca i productes i serveis amb criteris de sostenibilitat 
ambiental, cooperatives de treball, agroalimentàries i 
de consum, iniciatives de desenvolupament local i 
serveis alternatius de banca, assegurances, energia i 
comunicacions.

A més hi haurà un programa d’activitats paral·leles, 
amb presentacions de productes i serveis amb valors 
socials, ecològics i ètics, i activitats lúdiques.

Com post col·laborar?

Convida a participar a la fira a empreses i iniciatives 
econòmiques amb valors socials, ecològics i ètics.
Dóna suport a la difusió de la fira i de la campanya de 
micromecenatge a través de Goteo. Disposam de 
facebook i de twitter.
Posposa activitats paral·leles i lúdiques.
Apunta’t com a voluntari de la fira.
Col·labora a finançar la Fira a través d’aquesta cam-
paña de Goteo:
https://goteo.org/project/i-fira-del-mercat-social-de-
mallorca

Més informació: www.mercatsocial.org
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El Parlament Ciutadà i el mapa 
de la revolta

Carles Gonyalons

Fa unes setmanes vàrem tenir l’oportunitat de compar-
tir uns dies amb  Itziar González Virós que va venir a 
Mallorca, convidada per MÉS, per explicar-nos el 
projecte de Parlament Ciutadà que estan impulsant a 
Catalunya. Van ser uns dies intensos, on a través d’una 
xerrada titulada “De la indignació a l’acció: com donar 
veu a la ciutadania”, un taller amb els moviments 
socials i algunes tertúlies, ens vàrem poder contagiar 
de la passió d’aquesta dona per intentar construir una 
alternativa al sistema polític actual.    

N’Itziar és una dona valenta, que lluita pels seus ideals 
tot i que això suposi jugar-se la seva pròpia pell, com va 
poder comprovar quan va ser regidora de Ciutat Vella a 
Barcelona i es va enfrontar a la màfia hotelera 
d’aquesta ciutat. D’alguna manera, aquest desagrada-
ble episodi va ser el principi del seu actual projecte, 
perquè és evident que un sistema on els polítics que 
intenten lluitar pel bé comú estan en perill, és un siste-
ma que no funciona.     

El Parlament Ciutadà pretén ser un parlament alternatiu 
al dels partits, format per persones i col·lectius per 
actuar com a contrapès i control de les institucions 
polítiques i judicials. Podríem dir que la idea és crear un 
grup de pressió o lobby que lluiti pels interessos de la 
ciutadania i per transformar l’actual model social i 
econòmic en contra de les elits econòmiques que han 
segrestat el sistema polític representatiu.

D’aquesta manera, la ciutadania vigilaria les accions 
dels tres poders (legislatiu, executiu i judicial) amb la 
intenció de donar suport a aquelles accions que vagin a 
favor de l’interès general i d’actuar en contra d’aquelles 
que no hi vagin. 

Com ens diu la pròpia Itziar "no hem d'estar en crisi 
amb les institucions sinó amb qui les ha privatitzat. Les 
hem de recuperar per als ciutadans".

Cal ressenyar, que aquest Parlament Ciutadà no pretén 
fer la lluita pel seu compte, tot el contrari, parteix del 
reconeixement de la feina realitzada per la societat civil 
i pretén fomentar la confluència i la cooperació de 
persones i col·lectius. La idea seria treballar en xarxa 
per coordinar als moviments socials i tenir una major 
capacitat d’influència. Per aquest motiu, n’Itziar també 
està impulsant l’Institut Cartogràfic de la ReVolta amb 
l’intenció  de crear un mapa per identificar als movi-
ments socials i fomentar un treball conjunt i més eficaç  
d’aquests en diferents àmbits.

“Perquè es pugui produir una autèntica revolta social, 
ens calen espais d’enfortiment popular on construir una 
cultura política i de desobediència civil” ens comenta 
n’Itziar al seu llibre Revoltes. Aquest és un dels punts 
fonamentals d’aquesta proposta, per poder canviar el 
sistema actual, necessitam una ciutadania activa i 
apoderada que sigui capaç de lluitar pels seus drets a 
través d’iniciatives d’acció no violenta. En aquest sentit, 
cal destacar el treball d’una plataforma vinculada al 
Parlament Ciutadà com és la PAH que, durant els 
darrers anys, ens ha demostrat que és possible que les 
persones es mobilitzin i tinguin una capacitat 
d’incidència real.  

Tal vegada aquestes idees poden semblar molt ambi-
cioses, utòpiques podran pensar alguns, però com ens 
diu en Galeano, l’utopia ens serveix per seguir cami-
nant, en aquest cas, per seguir caminant cap un siste-
ma post-capitalista on  haurem de construir entre totes 
i tots una democràcia radicalment participativa i trans-
parent, aquest és el repte. 
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“Volem un canvi real
a les institucions”

Biel Barceló
Candidat de MÉS a la Presidència del 
Govern de les Illes Balears

El programa ‘D’avui per demà’ d’IB3 va entrevistar el 
passat 9 de febrer el coordinador general de MÉS per 
Mallorca i candidat a la Presidència del Govern, Biel 
Barceló. A continuació teniu un resum de les frases més 
destacades de l’entrevista.

“La nostra prioritat són els ciutadans i ciutadanes 
de les Illes Balears; nosaltres no rebem ordres de 
Madrid”

“N’hi ha que entenen les eleccions com l’eina per 
canviar les persones de les institucions. Nosaltres 
volem un canvi real a les institucions, un canvi de políti-
ques, i no un simple ‘recanvi’ de cares”.

“MÉS és un projecte obert, tothom hi té cabuda, repre-
sentam a tots els mallorquins que volem un canvi de 
model. La nostra prioritat són els ciutadans i ciutadanes 
de les Illes Balears, nosaltres no rebem ordres de 
Madrid com fan els altres. Per això hem de liderar el 
canvi que necessita aquesta terra”.

“Els pactes s’han de fer des de la cooperació, no des de 
l’hegemonia d’un partit”.

“Podemos és una formació amb la qual podem 
col·laborar. Ara bé, ells sembla que tenen com a priori-
tat que Pablo Iglesias sigui president del Govern de 
l’Estat. Nosaltres ens centram en el canvi que hi ha 
d’haver en aquesta terra”.

“La majoria de la ciutadania reclama polítiques 
d’esquerres, per una major igualtat. També hi ha una 
majoria social favorable a millorar l’autogovern de les 
Illes Balears: hem de poder decidir aquí sobre els 
nostres aeroports, sobre les prospeccions...”.

“Bauzá haurà estat el pitjor president de la història de 
les Illes Balears. I això que n’hi ha un a la presó”.

“Els problemes de l’educació no són en quin 
idioma s’ensenya a les aules”

“El TIL ha estat un dels grans fracassos de Bauzá. No 
es pot implantar un model educatiu a cop de decret. El 
TIL s’ha de derogar, hem de superar aquest malson i 
arribar a un consens pel model educatiu”.

“Volem una educació amb recursos, amb 
l’assessorament dels tècnics, i sobretot amb consens. 
Els problemes de l’educació no són en quin idioma 
s’ensenya a les aules. El Pacte Educatiu ha d’anar més 
enllà de la llengua”.

“El PP té comportaments mafiosos”

“El PP té comportaments mafiosos. En corrupció, el PP 
vol que la gent pensi que tots som iguals, però no és així. 
Afortunadament, la gent està obrint els ulls”.

“MÉS era l’única formació realment interessada en tirar 
endavant la Comissió d’Investigació de Son Espases. 
Hem pogut aclarir bastantes coses i es va destapant la 
trama”.

“Plantejam un nou model econòmic per als propers 
10 o 20 anys”

“Amb la crisi i amb el PP ha augmentat la precarietat, i 
s’ha creat una nova casta de treballadors: els treballa-
dors pobres. I això tenint en compte que encara hi ha 
més de 100.000 persones que no troben feina”.

“Les xifres rècord de turistes de què parla sempre el PP 
estan revertint en una major qualitat de vida de les perso-
nes? No. Nosaltres plantejam un nou model econòmic 
per als pròxims 10 o 20 anys: un millor turisme, més 
indústria, economia del coneixement... S’ha de diversifi-
car: el turisme ha de continuar essent el motor de la 
nostra economia, però no podem posar tots els ous en el 
mateix paner”.
 
“Contractes de 2 dies, contractes de 400 euros, treballa-
dors sense cotitzar, 3.000 milions d’euros que pagam en 
impostos a Madrid i no tornen...: aquest és el balanç de 
gestió econòmica de PP i PSOE”. 

“La millora del finançament és una qüestió de supervi-
vència per Balears”

“Tenim uns 3.000 milions d’euros que cada any van a 
Madrid i no tornen, això és una barbaritat. El mal finança-
ment fa que tinguem uns serveis públics pitjors que a 
altres comunitats. Ni el PP ni el PSOE, quan han gover-
nat a Madrid, han solucionat aquest problema”. 

“Les Illes Balears hem patit una doble crisi: la baixada 
d’ingressos provocada per la crisi, i espoli fiscal. No pot 
ser que mentre a Extremadura, que té una població d’un 
milió d’habitants, similar a la nostra, tenen un pressupost 
de 5.000 milions per educació, salut... nosaltres només 
tinguem un pressupost de 3.500 milions”.

“La millora del finançament és una qüestió de supervi-
vència per les Illes Balears. Per això en un futur pacte de 
govern les forces que depenen de Madrid s’han de com-
prometre amb la defensa d’un bon finançament per 
Balears”.
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Re-programar Palma per
recuperar el futur

Neus Truyol Caimari
Regidora i candidata de MÉS per Palma

Durant els darrers anys Palma s'ha vist segrestada pels 
interessos de la banca especulativa, les grans superfí-
cies, els grans hotelers... en definitiva els amics del 
Partit Popular.

Des de MÉS per Palma volem capgirar-ho tot per inver-
tir radicalment les prioritats que han marcat la Ciutat i 
construir un govern de la gent per a la gent. La política 
de proximitat és l'eix fonamental que marc el nostre full 
de ruta, és la nostra forma de fer. La política ha de 
deixar de ser còmplice de la pobresa, la desigualtat, la 
injustícia, la destrucció del territori, l'especulació,... La 
política ha de ser eina de transformació social, i rompre 
el monopoli del poder dels partits polítics i els podero-
sos "de sempre". Hem de democratitzar la política, 
alliberar-la de les herències i les dinàmiques dels 
despatxos per dur-la al carrer, a la gent. La política ha 
de donar solucions justes als problemes de la gent. 
Actualment hi ha una sensació generalitzada que la 
política és la font dels problemes de la gent, i amb raó.

Però la construcció d'alternatives i solucions ha de 
passar per incrementar la democràcia, fer política 
poderosament alternativa i realista. Perquè hi ha alter-
natives al model actual, perquè les utopies, amb lluita i 
treball, són possibles, a més que urgentment 
necessàries.I com ho podem fer? Creant una xarxa 
social sòlida de persones, entitats, organitzacions, 
iniciatives i propostes que fomentin la sobirania del 
poble amb el poble.

 Ja no valen les grans promeses ni els grans discursos, 
és l'hora dels fets, l'acció. No han servit mai, però ara 
som més persones les que ho sabem.

Per això MÉS per Palma treballa persona a persona, 
carrer a carrer, barri a poble, proposta a proposta per 
teixir complicitats i cooperació entre totes les que volem 
aquest canvi. Ja no valen els canvis de persones, hem 
de canviar els models, les formes de fer. Les institu-
cions són un instrument més per fer-ho possible, però 
és imprescindible una majoria social que s'aixequi i 
reivindiqui la dignitat i la felicitat de totes i tots. En 
aquesta tasca esteim.

Nosaltres no tenim tele, però tenim programa. Un 
programa que vol re-programar Palma per reiniciar el 
sistema i engegar un procés constituent on les classes 
populars siguin protagonistes, sobiranes.

Volem una Palma MÉS habitable, on el medi ambient 
sigui protegit, on l'urbanisme estigui al servei de la gent i 
el territori. Una Palma neta i cuidada, on tots els barris i 
pobles gaudeixin dels serveis públics que es mereixen.

Volem una Palma MÉS inclusiva, on la igualtat i les 
segones oportunitats fomentin l'apoderament de la gent.

Volem una Palma MÉS creativa, on l'economia es 
democratitzi i generi prosperitat compartida, on la cultura 
i l'educació sigui font de riquesa social.

Volem una Palma MÉS democràtica, on la corrupció 
sigui expulsada, on els serveis públics de qualitat siguin 
l'obsessió de Cort, on la participació social defineixi les 
polítiques.

Sabem que cada vegada més gent comparteix aquests 
objectius, per això és important que totes ens hi impli-
quem, cada una des del seu espai: cooperació política 
per capgirar-ho tot i, entre totes, fer fora la màfia!
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Parlament al Mur de
la Memòria

Llorenç Capellà
Escriptor

Quan, a mitjan dècada dels anys setanta, recollia 
informació per escriure el Diccionari Vermell en els llibres 
de registre d’aquest cementiri, se’m va atansar un funcio-
nari, d’edat avançada, i em va dir, baixet, que ell ho havia 
vist tot. “Tot...?”, vaig demanar-li, “per què no us expli-
queu?” “Jo i altres al·lots de la Vileta i Son Rapinya ens 
apostàvem rere una paret seca que s’aixecava al costat 
de la Riera i miràvem per damunt com mataven la gent”. 
El funcionari es referia concretament a aquest mateix 
indret. I així com m’ho contava, acumulava a la mirada tot 
aquell espant que havien absorbit els seus ulls infantils. 
L’oligarquia franquista encara controlava la vida pública i 
ell no anava gaire tranquil. Tanmateix, em va voler dir allò 
que havia vist i que portava clavat a la consciència. Era, 
per entendre’ns, una de tantes persones que es negaren 
tossudament a abdicar de la memòria. Una memòria 
proscrita tots els anys de la dictadura i encara ara malme-
sa o aigualida des de diversos fòrums del poder polític, 
econòmic, religiós i social. 

Tanmateix nosaltres som aquí per reivindicar-ne el dret, a 
la memòria, i per fer patent el compromís amb els valors 
de dignitat que representen cada un dels noms que 
figuren en aquest mur. La matinada del dia 24 de febrer 
de 1936 –passat demà farà anys− un escamot de falan-
gistes va assassinar a trets, aquí mateix, quatre prohoms 
de la Mallorca republicana. Parlo d’Emili Darder, 
d’Alexandre Jaume, d’Antoni Mateu i d’Antoni Maria 
Ques. Les seves biografies són prou conegudes com per 
ara fer-ne, novament, una narració detallada. El metge 
Darder és el batlle de Palma per antonomàsia. La seva 
dedicació a millorar de manera integral l’atenció escolar o 
els esforços que va esmerçar a modernitzar la ciutat des 
de l’òptica higienista i a reduir les bosses d’atur amb obra 
pública, complementen el perfil d’un intel·lectual abocat a 
la investigació científica i dotat d’una curiositat cultural 
insaciable. 

Tampoc puc afegir gaire cosa d’Alexandre Jaume, si no 
vull exposar-me a ésser reiteratiu. Advocat de professió 
i diputat a corts, la seva capacitat analítica del present 
va ajudar a trobar un punt d’equilibri entra els diferents 
corrents del socialisme i, de rebot, de l’esquerra. 

Jaume sempre va promoure un socialisme de perfil 
moderat amb el contrapunt d’una fermesa ètica inamo-
vible, de la qual n’és un exemple la negativa a 
col·laborar, l’any 1923, amb la dictadura de Primo de 
Rivera, en contra de l’opinió majoritària dels dirigents 
del seu partit. 

D’altra banda, moltes de les realitzacions que caracte-
ritzen la política d’Emili Darder, defineixen també els 
anys al front de la batllia d’Inca d’Antoni Mateu. El batlle 
Mateu va potenciar l’Escola d’Arts i Oficis, va crear la 
Biblioteca Municipal i va procurar posar seny i diàleg, 
sempre en defensa dels drets obrers, en els conflictes 
laborals que sovintejaven en el sector del calçat. Va 
preocupar-se per les condicions sanitàries de la ciutat, 
va crear feina pública... El seu programa de govern és 
idèntic al d’altres batlles coetanis. Penso en Joan Mas i 
Verd, de Montuïri; en Josep Serra, de Sóller; en Antoni 
Amer, de Manacor; en Pere Oliver Domenge de Felani-
tx i en tants i tants d’altres que pagaren amb la mort, la 
presó o l’exili el seu esforç per fer un país millor.

Antoni Maria Ques també va morir aquí, passat demà 
farà setanta-vuit anys. El seu advocat defensor, el tinent 
Sebastià Feliu, de l’arma d’Artilleria, en intuir que seria 
condemnat a mort, va demanar als components del 
tribunal si en el moment de signar la sentència no els 
tremolaria la mà. Ques havia estat soci de Joan March, 
amb inversions importants en el Nord d’Àfrica i en el 
contraban de tabac. Tanmateix, havia derivat del 
verguisme cap el republicanisme. Feia part de 
l’executiva d’Esquerra Republicana –el mateix partit 
d’Emili Darder i d’Antoni Mateu, aleshores el de més 
presència institucional a Mallorca− i va contribuir-ne, de 
manera altruista, al finançament. 

“No els tremolarà la mà?”, va demanar el defensor de 
Ques a Diego Navarro Baigés, tinent coronel 
d’Infanteria que presidia el consell de guerra que va 
condemnar a mort Darder, Ques, Jaume i Mateu. “No 
els tremolarà la mà?”, va insistir l’advocat, tot fent 
extensible la pregunta a l’instructor del procés, el coro-
nel Fernández de Tamarit, i a tots els altres membres 
del tribunal. I no els va tremolar la mà. La sentència 
condemnatòria contra Darder, Ques, Mateu i Jaume 
estava acordada per endavant. Suposava l’apoteosi del 
cinisme franquista. Després de la repressió física de les 
classes populars amb més d’un miler d’assassinats i 
alguns milers de detinguts, un procés públic a la burge-
sia dissident, la que havia tingut aspiracions progressis-
tes, advertia el conjunt de la ciutadania de la voluntat 
dels colpistes de no permetre cap desviació de 
l’ortodòxia feixista.

altres veus
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Tot i que algunes accions puntuals –com és ara el 
tiroteig entre falangistes i militars als voltants de Cort el 
mateix diumenge dinou de juliol de 1936− poden fer la 
sensació de descontrol, la maquinària repressiva va 
actuar d’acord amb el guió previst a les casernes. 
Primerament l’onada d’assassinats incontrolats, 
després les execucions selectives i la privació de lliber-
tat. Paral·lelament s’endegà un procés repressiu de 
llarga durada que va afectar els béns immobles i els 
estalvis de les persones encausades. Més endavant les 
depuracions en l’àmbit professional, els expedients per 
pertinença a la maçoneria o a entitats cíviques i cultu-
rals. L’assassinat de Darder, Ques, Mateu i Jaume va 
tenir una perversió afegida. La sentència va dictar-la un 
tribunal militar, però la responsabilitat d’executar-la va 
recaure en l’estament civil. Els afusellà un escamot de 
falangistes, perquè semblés que era el poble, la socie-
tat sencera, qui n’havia decidit l’execució.

D’aquesta tragèdia, n’han passat setanta-vuit anys. 
Enguany en farà quaranta que la dictadura va deixar 
pas a un procés de transició que desembocaria en el 
restabliment de les llibertats democràtiques. Amb una 
condició imposada pels poders fàctics del franquisme: 
el pacte implícit entre tots els agents polítics i socials de 
no remoure el passat. Acceptar-la va ésser un error de 
pes, que la ciutadania s’encarrega de corregir. No hi ha 
llibertat sense coneixement i no hi ha coneixement 
sense memòria. De manera espontània sorgiren arreu 
de l’Estat entitats o associacions que reivindicaren el 
dret a la memòria. I a localitzar i exhumar les fosses que 
havia ocultat el franquisme. I a exigir la desaparició de 
la simbologia feixista, present en els edificis i espais 
públics. Malauradament aquestes associacions de 
reivindicació històrica –entre les quals cal destacar 
Memòria de Mallorca, una de les més actives−, han 
topat amb la ferma oposició del Partit Popular a qualse-
vol revisió del passat i, amb una esquerra que –des-
comptant el compromís de partits ben concrets− els ha 
brindat més comprensió que col·laboració. A Mallorca 
encara queden vestigis ornamentals del franquisme. La 
creu de Muleta i el monument al creuer Baleares en són 
exemples sagnants. 

Passat demà, permeteu-me insistir en la data, farà anys 
de l’assassinat de Darder, Jaume, Mateu i Ques. A les 
acaballes del franquisme un grup de persones va 
començar a reunir-se aquí, de manera espontània, per 
retre homenatge a aquests quatre homes −amb inde-
pendència del partit al qual havien estat afiliats− i, per 
extensió, a totes les víctimes del franquisme. Els reunits 
sostenien posicionaments ideològics diferents i, fins i 
tot antagònics, en el ventall d’esquerres que aleshores 
es començava a estructurar. 

Però es trobaven aquí, davant aquest mur, perquè 
aquell vint-i-quatre de febrer, el del trenta-set, tothom va 
prendre consciència que s’entrava definitivament en un 
període de foscor. Però també de memòria, perquè la 
memòria ha estat i és resistència. Resistència i compro-
mís. 

Resistència per a mantenir viva la memòria. Per a 
reclamar tantes vegades com faci falta l’exhumació de 
les fosses, la retirada de la simbologia feixista de 
places, carrers i edificis públics. I compromís per fer-ne, 
de la memòria, una eina de present. No podem conver-
tir la generació de la República, que va assumir 
l’objectiu d’un món millor, en un referent historicista. 
Necessitem un espai de investigació, d’estudi i de 
consulta de l’època que, alhora, estigui obert a noves 
idees i propostes. I al coneixement d’altres cultures i 
d’altres problemàtiques. Un centre que sota la presi-
dència de Memòria de Mallorca –autèntic motor de la 
recuperació de la memòria històrica−, l’assessorament 
de la UIB i la participació activa dels partits, sindicats, 
entitats i associacions que fan part de la Comissió 24 
de febrer, pugui ésser tribuna de la problemàtica social 
i cultural del present i punt de trobada i altaveu de les 
persones procedents d’aquells països d’arreu del món 
on és conculquen els drets humans i les llibertats. La 
República va néixer, però no va créixer. Vull dir que el 
cop d’Estat no va deixar quallar l’esperança en una 
societat diferent, més justa i solidària, integrada en els 
corrents europeus de progrés i benestar; en una socie-
tat de fondes arrels democràtiques, fins al punt de 
saber escoltar i respectar la voluntat sobirana de Cata-
lunya i Euskadi que ja es manifestava com es manifesta 
ara. 

De manera que no sabem on hauria pogut arribar aque-
lla república. Va quedar en projecte, en anhel. I us puc 
ben assegurar que l’anhel d’Emili Darder, Alexandre 
Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques i de totes 
aquestes persones els noms de les quals està escrit en 
el Mur de la Memòria –cadascuna des de la seva òptica 
ideològica, del seu compromís social, de la seva 
manera de ser− era el de construir un món obert a la 
solidaritat, més habitable, més just, on la dignitat de la 
persona fos la bandera de totes les iniciatives. Vegem-
los des d’aquesta perspectiva. És el millor homenatge 
que els podem retre.          
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L’apoderament ciutadà com a base 
del programa de Renda Bàsica

Míriam Mur Gil
Estudiant de la UIB

La Renda Bàsica no és una proposta recent, ha estat 
motiu de debat en l'àmbit acadèmic des de 1918. Avui 
dia i davant l'actual creixement de la pobresa a Espan-
ya, els elevats nivells de desocupació, desnonaments, 
emigració dels joves millor formats a la recerca 
d'oportunitats professionals, el desmantellament de 
l'Estat de Benestar i la impossibilitat dels ciutadans de 
veure garantits els seus drets socials, el debat es posa 
en relleu al nostre país per part de diferents col·lectius.

No obstant això, una proposta de tal envergadura, 
necessita d'un compromís per part d'una àmplia majo-
ria de la ciutadania. Per  això ha de ser concebuda com 
un dret, i això no és possible si no es porta a terme 
primer un elaborat procés d'apoderament ciutadà. La 
posada en marxa de la Renda Bàsica no seria possible 
ni efectiva sense una conscienciació col·lectiva que 
inclou el despertar d'un sentiment de fraternitat acom-
panyat d'un canvi del sentit comú dominant. 

Etimològicament el concepte d'apoderament fa referèn-
cia a permetre, capacitar, donar poder a algú per fer 
alguna cosa, conceptualment, es refereix al procés a 
través del qual persones, organitzacions o comunitats 
adquireixen control o domini sobre assumptes d'interès 
que li són propis. Es cataloga també  com la possibilitat 
de autodeterminació i com un estat de les persones que 
s'assumeixen com a subjectes o actors de les seves 
pròpies vides, amb la possibilitat d'actuar basats en la 
consciència sobre els seus interessos i en el reconeixe-
ment de les seves pròpies capacitats i és per això que 
l'apoderament atorga a la ciutadania la capacitat 
d'elaborar, proposar i gestionar.

La proposta de Renda Bàsica, deu ser impulsada des 
de les bases. Han de ser els ciutadans els qui li donin 
suport  i ha d'anar acompanyada d'un convenciment 
ferm de la necessitat de transformar l'actual model de 
l'Estat de Benestar en el qual ens trobem immersos i les 
innombrables mesures d’austericidi que patim i han 
desembocat en un pronunciat increment dels índexs de 
pobresa i vulnerabilitat social. Estem parlant d’una 
prestació econòmica que pretén mitigar el problema de 
la pobresa, des d'una perspectiva de garantia de drets i 
d'una forma radical, és a dir, des de l'arrel, d'aquí la 
necessitat d'acompanyar-la d'un EB consolidat. 

Com va dir Francis Bacon “el coneixement és poder”. Si 
apoderar consisteix en atorgar poder, passa obliga-
tòriament per atorgar coneixements. 

Hi ha diverses qüestions que hem de tenir en compte si 
pretenem de transmetre coneixements dirigint-nos a 
tota la ciutadania. 

Parlem d'un apropament a multitud de col·lectius 
diferents, de diferents cultures, nivells educatius, ideo-
logies i necessitats. 
 
El primer pas que hem de contemplar és “desaprendre 
allò après”. Aquesta tasca primordial es porta a terme a 
través de la pedagogia política i es tracta d’una doble 
acció, desmuntatge de l'anomenat sentit comú, que és 
el que reflecteix la ideologia dominant que legitima 
l'actual i injust ordre social i construcció d'un nou com-
promís polític. 
Aquest “desaprendre allò après” passa per compartir 
les ensenyances de la història. En  allò que es refereix  
a Renda Bàsica, a tots els seus antecedents, però al 
formar part d'un projecte de transformació social que 
cerca l'emancipació del poble, caldrà incorporar un 
discurs de la lluita de la classe obrera, del naixement 
dels drets socials i els drets humans, del sorgiment del 
neoliberalisme, de la mercantilització del treball, de 
l'incessant enriquiment dels rics i empobriment dels 
pobres, els bancs rescatats amb diners públics, el 
desmantellament dels serveis públics a favor del deute 
il·legítim, i altres.
La segona fase del procés d’apoderament es correspon 
amb la construcció d'un nou compromís polític. En 
aquesta fase és on es faran les propostes i es recalcarà 
el compromís social i solidaritat, amb la finalitat de què 
els ciutadans facin seves les propostes, perquè han 
interioritzat la situació d'injustícia social, la vulneració 
de drets que no patim de forma individual i essent cons-
cients que és a les seves mans i en les de ningú més, 
caminar cap a un futur més just, respectuós, amb 
menys desigualtats i on es garanteixin els seus drets.
En aquest moment del procés és quan deu sortir a la 
llum la proposta de la Renda Bàsica i és aquí on 
s'abordarà el tema en la seva globalitat, tractant els 
seus antecedents, els diferents debats i punts de vista, 
abordar les crítiques més freqüents, el model de 
finançament i els beneficis que comporta.
Hem de tenir en compte que perquè l'apoderament 
sigui efectiu, ha de portar-se a terme immers en la reali-
tat de les persones, allà on viuen, treballen i tenint en 
compte  les dificultats específiques de cada context, 
d'aquesta manera s'aconsegueix passar de les emo-
cions a la raó i dels impulsos al compromís social.
Així doncs, qui pretengui dur a terme un apoderament 
ciutadà, ha de desplaçar-se fins a aquesta ciutadania. 
Un exemple recent es la utilització d'espais públics, les 
places, per al debat i la reivindicació política, portat a 
terme pel 15M.
És propòsit o finalitat del procés d'apoderament que els 
ciutadans, dotats amb nous coneixements, es mobili-
tzin per la garantia dels seus drets i la seva dignitat, 
alhora que transmeten aquests coneixements i empren 
mecanismes de participació social per a la reivindicació 
dels seus drets. 
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TTIP - el negoci del segle de les 
empreses TRANSNACIONALS

Sandy Hemingway
Presidenta d’Amics de la Terra
Presidenta d’Amics de la Terra Mallorca
Des de juny del 2013, la Comissió Europea i el govern 
dels Estats Units negocien un acord de lliure comerç 
que es caracteritza pel gran secretisme: el TTIP 
(Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió).  Aquest 
tractat, amaga una pèrdua de drets que ens afectarà 
directament als nostres aliments i medicaments que 
compram, a l'entorn en que vivim, als serveis públics 
que tendiran a privatitzar-se o als drets laborals acon-
seguits a Europa.  

Tot això es desenvolupa mitjançant negociacions dirigi-
des a esquenes de la societat civil i les institucions 
democràtiques com són el Parlament Europeu i els 
governs dels Estats membres. No obstant això, els 
grans lobbies empresarials (grups de pressió) han 
participat activament en la majoria de les negociacions 
realitzades fins ara. Les grans corporacions han 
acumulat un poder econòmic i polític  sense precedents 
en el món. Controlen els mercats i les cadenes de 
producció, comercialització i distribució, així com les 
finances. 

Gràcies a diverses filtracions del contingut de les nego-
ciacions i la denúncia de la societat civil que va presen-
tar un milió i mig de signatures recollides arreu 
d'Europa, la Comissió està publicant alguns dels docu-
ments que estan sent negociats. Això sí, només una 
fracció d’ells i amb molt de retard. 

El TTIP fomenta la privatització i limita la capacitat dels 
governs per a regular els serveis i legislar. Es tracta de 
liberalitzar tots els sectors i establir una harmonització 
legislativa a la baixa. Això significaria la pèrdua de 
normativa europea més restrictiva actualment, ja que 
fomenta el principi de precaució i la filosofia de "qui 
contamina paga". Als Estats Units són  les grans multi-
nacionals que dicten la legislació que els afecta i  així 
no es fan responsables dels perjudicis que pugui 
ocasionar. 

Un dels sectors econòmics que es veuran més afectats 
i on les grans empreses gestionen la majoria del negoci 
és el sector alimentari, des de les empreses de llavors, 
passant per la biotecnologia, les begudes, 
l’alimentació, la ramaderia i els pinsos per animals. 

Només 10 grans empreses multinacionals controlen el 
90% de l'alimentació a través de les seves múltiples 
sub-marques. Aquestes inclouen Nestlé, Kraft, Coca-
Cola, Unilever, Danone, Kellogs, Mart, PepsiCo, Mon-
santo i McDonalds. Totes elles estan pressionant 
durant el curs de les negociacions per aconseguir un 
TTIP a la seva mida i conveniència. Així pretenen que el 
TTIP  sigui la porta d'entrada massiva dels cultius trans-
gènics. 

A Europa nomes es cultiva blat de moro transgènic, que 
significa un petit percentatge de la collita de blat de 
moro total, a més els aliments han d'indicar a l'etiqueta 
si tenen més del 0,9% de contingut transgènic.  Als 
Estats Units estan permeses 160 diferents tipus de 
cultius transgènics i no hi ha obligació d’etiquetar els 
aliments que contenen organismes modificats genèti-
cament.  En els EUA es permet l'ús de diverses hormo-
nes de creixement per a l'engreix de vedella i porc que 
estan prohibides a la Unió Europea així com en 156 
països més, des de 1997. 

Altres pràctiques com rentar o "desinfectar" els pollas-
tres i els galls indis després de la matança permeses 
als Estats Units, no estan permeses a Europa on es 
practica un control del producte en tot el procés des de 
la cria fins al sacrifici i no només al final com en a Estats 
Units. En general les normes europees de seguretat 
alimentària són molt més estrictes que les de les Estats 
Units on 1 de cada 4 persones es posen malaltes cada 
any per malalties provocades pel consum d'aliments. 
També estan en perill  les denominacions d'origen i els 
segells de qualitat. Als Estats Units está protegida la 
marca privada i no l'origen del producte. Per això les 
empreses nord-americanes poden utilitzar termes tal 
com “champan” encara que estigui fet a Califòrnia, o 
formatge parmesà fet a Atlanta. 

La societat civil europea ha de seguir empenyent a 
aturar les negociacions actualment en marxa i demanar 
anteposar l'interès públic davant els interessos de les 
grans corporacions.  És necessari mantenir els nivells 
màxims per la protecció dels consumidors, la salut i el 
medi ambient. Només podem acceptar fomentar 
acords comercials que afavoreixen les economies 
locals i assegurin la qualitat de vida de les generacions 
actuals i futures, acords que afavoreixin les persones i 
protegeixin el medi ambient.  

La plataforma No al TTIP Mallorca està treballant 
activament per sensibilitzar la població local i difondre 
informació sobre les negociacions entre la Unió Euro-
pea i els Estats Units. Per obtenir més informació sobre 
les activitats de les plataformes local o estatal: 
noalttipmallorca@gmail.com; noalttip.blogspot.com.es
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Rafel Morales Granell, militar de 
l’exèrcit de Franco i comunista

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró
Presidenta d’Amics de la Terra Mallorca
En Rafel va néixer a un poble del País Valencià, Alme-
nara, l’any 1934, de pares camperols. Molt aviat hagué 
d’abandonar l’escola per anar a treballar amb el seu 
pare al camp, cuidant tarongers. Però amant de la 
lectura i de la cultura en general fou un vertader autodi-
dacte. Des de ben petit quan acompanyava els seus a 
treballar al camp se’n portava un llibre.

Va anar a fer la mili a Mallorca i quan s’havia de llicen-
ciar decidí reenganxar-se abans que tornar al treball del 
camp.

A l'illa conegué i freqüentà a persones amb un alt nivell 
cultural com l’historiador Pere Jofre, el músic Antoni 
Parera o l’escriptor Antoni Mus. El contacte amb 
aquests nous companys el confirmaren amb la primera 
passió de la seva vida , la dedicació a la lectura, la 
música, el teatre, en definitiva a la cultura en general. 

A mitjans dels anys seixanta va coincidir amb 
l’economista solleric Antoni Rebassa, que feia les 
milícies universitàries al seu quarter. N’Antoni era 
comunista del PSUC i feren una molt bona amistat amb 
en Rafel. De les eternes xerrades i la lectura de tots els 
texts que li passava en Toni, en Rafel va descobrir la 
seva segona gran passió, la política, la lluita per un món 
millor.

Sense pensar amb els riscs que tindria donada la seva 
condició de miliar, s’afilià al Partit Comunista i durant 
anys va militar a la cèl·lula que anomenaven dels 
intel·lectuals amb companys com en Pere Caminals, 
n'Antoni Maria Thomàs, n’Ignasi Ribas, en Pep Truyol, 
en Miquel Miravet i d’altres. Participava de tota l’activitat 
que aquell grup desenvolupava. Seminaris per incorpo-
rar a nova gent al Partit, edició de la revista Praxis, 
difusió de propaganda...

L’any 1970 va conèixer la seva tercera gran passió, 
n’Assumpta Massanet que s’havia de convertir amb 
l’amor de la seva vida i amb qui es casà el 1971.

La militància d'en Rafel al Partit de Mallorca durà fins 
que,  probablement a través dels contactes que tenia a 
Palma en Miquel Bilbatúa, molt vinculat amb la direcció 
del PCE a Madrid, informà que a Mallorca hi havia un 
militar que participava activament en la vida del partit.

Aleshores els militars que formaven part del PCE no 
tenien cap vincle amb l’organització territorial, estaven 
directament vinculats a la direcció estatal i dedicaven la 
seva tasca exclusivament al treball dins l’exèrcit. Se 
podria dir que vivien una doble clandestinitat, havien 
d’ésser clandestins fins i tot pels companys del partit.

En Rafel es va relacionar a partir de llavors amb el 
responsable militar del PSUC, Albino i/o amb els 
dirigents històrics de Madrid, Jaime Ballesteros i Paco 
Romero Marín, el tanque, que li donaven les consignes 
per la seva activitat i el connectaren amb altres com-
panys com el comandant d’artilleria Juan Borja i altres. 
 
La seva  tasca consistia en estendre les idees a favor 
de la democràcia entre els militars que freqüentava i 
participar amb l’elaboració i difusió del Boletin de oficia-
les i suboficiales que se distribuïa periòdicament entre 
els militars. S’enviava per correu i en Rafel, amb l’ajuda 
de n’Assumpta, rebien els butlletins a casa seva, un 
pabellon militar i allà omplien els sobres i després els 
ficaven a distintes bústies de Palma per despistar. 

El 1974 neix la Unió Militar 
Democràtica (UMD) i el PCE 
deixa d'intervenir directa-
ment dins l’exèrcit i delega 
tota la lluita democràtica 
amb  aquesta nova organit-
zació, nascuda al calor de la 
revolució dels clavells d'abril 
a Portugal. Com no podia 
ésser d’una altra manera, en 
Rafel s’integra a la UMD i 
participa de les activitats 
d’aquesta amb altres com-
panys com el capità Martí 
Rotger, en Cristòfol Fuster, 
en Bernat Vidal i d’altres.

El 1976 és ascendit a tinent i el destinen a Cartagena  
on continua la seva militància a la UMD. I el 1977 neix 
la seva filla, na Clara, que se converteix amb la darrera 
gran passió de la seva vida.

Amb la democràcia torna a Mallorca i quan se produeix 
la autodissolució de la UMD, torna a militar activament 
al PCE a les Illes i se converteix en membre del Consell 
de Redacció de La Nostra Paraula, on hi escriu 
assíduament amb el pseudònim d’Oscar.

Va morir molt prematurament, amb només 52 anys, el 
1987. Fou una pèrdua irreparable, molt especialment 
per la seva filla, na Clara i la seva companya, 
n’Assumpta i jo vaig perdre el millor amic que he tingut 
mai. Els amics no podem ni volem oblidar-lo.   
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Maite Salord Ripoll
Candidata al Consell de Menorca
Per Biel Pérez i Pep Valero

Qui és na Maite?
Na Maite és una dona polifacètica, que té diversos 
àmbits d’actuació. El meu vessant més personal, som 
mare de tres fills (21, 19 i 14), aquesta és la meva priori-
tat. A partir d’aquí, som professora des de l’any 89 i 
reconec que la meva passió per la feina és de les coses 
que jo valor d’una manera més positiva. Quan una pot 
fer feina d’allò que li agrada, és un luxe. També som 
escriptora, és un altre vessant que per a mi és impres-
cindible. I, després, també des de fa uns quants anys 
tenc un compromís polític; primer amb el PSM i ara 
amb MÉS com a candidata al Consell de Menorca.

Quines fites destacaries de la teva vida que han marcat 
el camí per arribar a on ets ara: com a professora, com 
escriptora, com política? 
Jo som la mateixa en tots els àmbits d’actuació que 
tenc. Crec que allò que tal vegada em defineix millor 
com a persona és que som activa i que em costa molt 
poc comprometre’m en tots aquells projectes que pens 
que poden ajudar a millorar la societat. Som una perso-
na positiva i, per tant, crec que sempre m’ha costat molt 
poc implicar-me en les coses en què  crec. És cert que 
vaig retardar la meva entrada en política per qüestions 
familiars. Però, després, sí que la meva implicació ha 
anat en augment i el meu compromís, en aquest cas 
(perquè per mi és un compromís amb Menorca), s’ha 
traduït en aquests anys que he fet i que pens fer de 
Consellera en el Consell Insular. En l’aspecte 
d’escriptora, jo crec que l’escriptora hi ha estat sempre. 
L’escriptura per a mi és una necessitat; no hi puc renun-
ciar. 

Com comencen aquestes històries; la política, la 
literària?
La literària comença, lògicament, com a lectora. 
Sempre he estat una gran lectora; m’ha agradat molt la 
literatura i de sempre la meva il·lusió era escriure. Ho 
vaig fer justament intentant escriure la novel·la que ara 
he publicat, L’alè de les cendres, que he estat vint anys 
escrivint. Durant aquests vint anys, evidentment, he 
publicat més novel·les, contes ... i, per tant, el meu pas 
a la literatura, la passa important la vaig fer per escriure 
L’alè de les cendres, que és un “encàrrec” (entre come-
tes) que em va fer la meva mare tres mesos abans de 
morir-se.

l’entrevista Una història a mig camí entre la ficció i el testimoniatge. 
Aquí neix la meva implicació amb la literatura. De fet, la 
feina que faig, som professora de Llengua i Literatura, 
també va molt lligada a aquest gust pels llibres. El que 
m’agrada més és fer estimar els llibres als meus alum-
nes.

Pel que fa a la implicació política, ja ho deia abans, som 
una dona que ha viscut sempre molt pendent de 
l’actualitat, del món que m’envolta i, per això, supòs que 
no m’ha costat gens implicar-m’hi. Pens, a més a més, 
que hem d’expressar i hem de poder col·laborar a millo-
rar la societat i la vida dels ciutadans. I això comença a 
l’Ajuntament de Ciutadella. Primer anant en llistes del 
PSM, en llocs no de sortida, fins que l’any 2005 entr 
com a regidora. I a partir d’aquí creix el meu compromís 
amb el partit i amb Menorca, sobretot.

La teva formació acadèmica?
Vaig estudiar Filologia Catalana a la Universitat de 
Barcelona i després vaig tornar a Menorca.

Nosaltres et deim Mallorca, i tu dius?
Mallorca és la meva mare! La meva família materna és 
de Mallorca, de Palma. I, quan a mi em diuen Mallorca, 
pens en la meva família, molt més després d’haver 
escrit L’alè de les cendres.
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Creus que el poble menorquí, la gent del carrer, n’és 
conscient d’això? Sents que fas peu damunt una base 
popular forta, o només és la gent amb més capacitat 
crítica, amb més anàlisi, la que entén el drama que viu 
Menorca?
A Menorca en aquests darrer mesos, i també a les Illes 
en general , el paper de la ciutadania és clau. I, a més, 
ho han expressat; s’ha expressat, la ciutadania, en el 
carrer. El rebuig de polítiques en contra de la llibertat 
d’expressió (com pot esser la “llei mordassa”), la gran 
manifestació que va haver-hi pel tema de l’educació i 
llengua, històrica a les Illes; històrica també a Menorca. 
L’oposició que hi ha hagut, des de les institucions i 
també des de la ciutadania, a temes com el dragatge del 
Port de Maó (que s’ha acabat fent amb les condicions 
mediambientals necessàries), el tema de l’ampliació de 
la carretera a Menorca, que és un projecte que ha rebut 
una contestació social important, la feina de la PAH 
aturant desnonaments... Jo crec que sí que els ciuta-
dans expressen ja en aquests moments el rebuig a tota 
una manera de fer política. Que, en darrer terme, es pot 
resumir amb la paraula “prepotència”. És aquest decidir 
des de dalt  i sense tenir en compte allò que els ciuta-
dans volen. I, sobretot, sense escoltar. Jo crec que el 
ciutadà vol esser escoltat i que li donin arguments i 
respostes. No sempre el que els ciutadans demanen és 
factible, però el Govern, els polítics, tenen l’obligació 
d’escoltar i explicar-se, perquè, en darrer terme, són on 
són perquè els ciutadans ho han volgut.

Per què MÉS per Menorca?
MÉS per Menorca neix fa dos anys. Fa dos anys que 
vàrem començar a fer-hi feina amb Iniciativa Verds, 
Equo, Esquerra Republicana i Partit Socialista de 
Menorca. Vàrem escoltar el que la gent demanava: que 
és,  d’una banda, la unió de partits afins i  la necessitat 
de sumar esforços, ajuntar propostes que tenien molts 
de punts en comú. I, de l’altra, la demanda dels ciuta-
dans d’acabar amb la idea de partits polítics tancats, 
incapaços d’obrir-se a la societat. Per tant, nosaltres 
hem arraconat sigles, hem fet un moviment com “MÉS 
per Menorca”, totes les decisions es prenen en assem-
blees... Donam veu a les persones, que crec que és una 
de les coses més importants que hi ha. I és un procés 
que vàrem començar, com ja he dit, fa dos anys, i que, 
per tant, s’ha anat construint sense presses i amb la 
complicitat de molta gent. D’aquí ve la seva credibilitat.

S’hi ha sumat persones independents?
Moltes! Això és important: hi ha els quatre partits i, 
sobretot, la suma de moltes persones independents que 
donen suport al projecte, que són la gran fortalesa 
d'aquest.

I políticament?
Políticament és diferent! Políticament, quan em diuen 
Mallorca... a vegades m’agradaria que hi hagués més 
complicitat entre les Illes i no hi és. Des de Menorca, 
voldríem que des de Mallorca fossin més sensibles a la 
nostra realitat. I nosaltres ho deim i ho tornam a dir, 
perquè, a vegades, és mal de fer no veure les Illes com 
tres móns diferents. Costa trobar la connexió i veure que 
les necessitats d’un no són ben bé les de l’altre.

Penses que Menorca construeix Balears o tan sols les 
suporta?
El projecte que nosaltres tenim és fer créixer Menorca i 
és entendre Menorca com un subjecte polític que hem 
de fer créixer sense condicionants de cap tipus; sense 
ordres que ens puguin venir de Madrid, sense esser 
sucursals de cap partit. I crec que des del moment que 
feim créixer Menorca i creim en Menorca, de qualque 
manera estam apostant o creient en la resta d’Illes. I, de 
fet, l’objectiu és, hauria d’esser, com ja he dit, que hi 
hagués un reconeixement de les necessitats de cada illa 
per poder arribar a construir aquests ponts que tantes 
vegades trobam a faltar.

Què és el primer que s’hauria de canviar, o s’hauria 
d’arreglar, parlant de Menorca des del compromís 
polític?
El més important en aquests moments és canviar la 
situació que hi ha. I, per canviar-la, jo crec que és priori-
tari recuperar l’autèntic sentit de la paraula democràcia. 
Com es recupera aquest sentit? A través de dos camins 
bàsics. Un, la participació ciutadana; atracant el que és 
la ciutadania a les institucions. Aquest abisme que hi ha 
moltes vegades s’ha d’acabar. I després, també, gestio-
nant d’una manera absolutament transparent per 
acabar amb un dels grans mals que ha tingut la demo-
cràcia aquests darrers temps, que és la corrupció. A 
partir d’aquí, per a nosaltres hi ha dues qüestions que 
són bàsiques. Una és recuperar el benestar dels ciuta-
dans; totes les retallades de l’Estat del Benestar que ha 
dinamitat el Partit Popular aquests darrers quatre anys 
(en educació, en sanitat, en benestar...) s’han de refer. 
S’ha de governar per a les persones, s’ha d’estar a prop 
de les persones,  i s’han de prioritzar les persones per 
damunt de qualsevol altra qüestió. I l’altre gran tema, 
lògicament, és el territori; la preservació del territori. En 
el cas de Menorca, tenim, en aquestes moments, una 
amenaça real: totes les lleis que s’han fet, tant des del 
Govern Balear com des del Consell, i que afecten el 
territori, poden acabar convertint  o transformant d’una 
manera irreversible la fesomia de Menorca, cosa que jo 
crec que els menorquins no estam disposats a acceptar; 
o molts de menorquins. Per tant,  crec que aquests 
serien els grans temes per començar. I, a partir d’aquí, 
amb transparència i estant a prop de la ciutadania, 
escoltant allò que realment els ciutadans volen, es pot 
arribar a resoldre, d’una manera positiva i efectiva, la 
resta de qüestions que vagin sorgint.
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El gran valor de Menorca és ella mateixa, així com és. 
Per tant, no hem de pensar que desvirtuant aquest 
paisatge ens anirà bé. Perquè ja s’ha vist: no ha anat bé 
allà on s’ha fet! La crisi ha afectat per igual territoris més 
protegits i altres que no. S’ha vist que no és la sortida a 
la crisi. Per tant, es tracta de creure en Menorca  i, a 
partir d’aquí, tenim clar, lògicament, que per a  
l’economia menorquina el turisme és un element impor-
tant, però nosaltres defensam que s’ha de diversificar i 
que s’han d’equilibrar molt més tots els sectors econò-
mics. Menorca sempre havia tingut una indústria de 
sabates i bijutera molt important que, en aquests 
moments, pateix molt; i ha patit molt la crisi. Crec que 
s’hauria d’intentar, d’una banda, equilibrar tots aquests 
sectors i, de l’altra , respecte del turisme (que era un 
dels elements importants) proposar un model turístic 
basat sobretot en el que és Menorca: un turisme respec-
tuós amb el medi ambient, més de caire esportiu , lligat 
a tots els valors naturals i culturals que tenim. 
L’agricultura i la ramaderia és un altre dels elements 
fonamentals, amb els quals s’havia fet molta feina els 
darrers quatre anys (amb el CARB, Contracte Agrari 
Reserva de Biosfera), abans de l’arribada del PP. 
Aquesta iniciativa reconeixia el valor dels pagesos a 
l’hora de mantenir el paisatge de Menorca i era una 
ajuda evident per a les explotacions. Ara, en el darrer 
pressupost del mandat, el PP l’ha tornat treure, però no 
hi ha cregut durant aquests anys. Amb el tema de 
l’agricultura, el que no es pot fer es pretendre millorar el 
camp de Menorca i de Mallorca a través d’una llei 
agrària  que torna a esser una llei urbanística, bàsica-
ment. Així no s’ajuda al camp. En el tema d’agricultura 
també és important la diversificació,  una agricultura 
més sostenible, per exemple.  

Què aporta na Maite a MÉS?
Na Maite, en aquests moments, pot aportar la convicció, 
el fet de creure profundament en aquest projecte de 
MÉS per Menorca, que crec que és el reflex del nostre 
compromís, del meu compromís amb Menorca! I, sobre-
tot, hi vull aportar les ganes de fer feina i la il·lusió amb 
un projecte que ha d’acabar engrescant a molts de 
ciutadans perquè és un projecte que creu en Menorca i 
que pensa fer créixer Menorca des de Menorca.

Aquesta vibració, aquesta vivència que tu tens, aquesta 
il·lusió que tu vius per Menorca, es veu reflectida en els 
teus alumnes?
Enguany he tingut alumnes de tercer i quart d’ESO 
(14-16 anys). Són molt jovenets els alumnes que he 
tingut, però crec que sí, que hi ha gent que està interes-
sada, que es preocupa per la realitat; senten coses, 
estan molt connectats a les xarxes, els arriba molta 
informació... Jo crec que l’important a aquestes edats és 
que tenguin el criteri per entendre i per processar tot 
aquest cúmul d’informació que els arriba. Segurament, 
hauran de passar un parell d’anys fins que en molts 
d’ells s’acabi despertant aquesta consciència de com-
promís.

El PP de Menorca és menorquí o és sols una franquícia 
d’en Bauzá? 
El PP de Menorca d’aquests darrers quatre anys ha 
estat el govern del Consell amb més poca capacitat de 
lideratge, més poca capacitat reivindicativa que hem 
tingut mai. Ha estat un govern gris, sense propostes, 
sense gestió, i que ha estat incapaç de defensar els 
interessos de Menorca davant el govern Bauzá. I així 
ens ha anat! Aquesta és la realitat; i els menorquins ho 
perceben. Segons les enquestes, els menorquins són 
els que més creuen en el Consell com a l’autèntic 
govern de l’illa, i, per tant, els que més voldrien que 
aquest Consell fos fort i amb capacitat de decisió, que 
és el que nosaltres volem. I això com es pot fer? Eviden-
tment assumint competències que ara no tenim, i que el 
Partit Popular ha estat incapaç de negociar amb condi-
cions (algunes, ni amb condicions ni sense!). Hi ha les 
de Turisme davant la taula, que seria l’exemple més clar 
del que estic dient, i reivindicant altres competències 
que nosaltres pensam que també podríem tenir.

Quina sortida econòmica té Menorca?
Jo crec que la sortida econòmica de Menorca passa per 
creure en Menorca. Menorca així com és ens ha 
d’ajudar a sortir de la crisi. El que no podem acceptar és 
la recepta del Partit Popular per sortir de la crisi, que 
sempre és la mateixa: la construcció (fer una Mallorca 
en petit) i canviar absolutament la fesomia de Menorca. 
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Tot aquest desert de política cultural va dirigit a crear 
una ciutadania sense criteri. Perquè un ciutadà culte és 
un ciutadà interessat que té capacitat crítica, que té 
capacitat d’anàlisi. Jo crec que justament això és el que 
no volen. Durant aquests anys nosaltres també ho hem 
patit. Una política lingüística en què l’únic objectiu ha 
estat arraconar la nostra llengua pròpia. Una manca de 
política cultural alarmant. Però la gran sort ha estat que 
totes aquestes entitats han aconseguit mantenir viva la 
cultura a Menorca. Amb moltes dificultats! Amb molt  
pocs reconeixements! Però tenim clar que els ciutadans 
sí que els ho agraeixen. 

No podem acabar sense que ens diguis una paraula de 
L’alè de les cendres, el llibre que acabes de publicar...
Jo avui som a Mallorca a causa de L’alè de les cendres. 
Ahir la vagi presentar a Palma, avui vaig a Inca... La 
veritat és que aquesta darrera novel·la, que m’ha costat 
vint anys escriure, ara que l’he publicada m’ha donat 
moltes satisfaccions. Està a mig camí entre la ficció i el 
testimoniatge i és la veu d’una dona que, des de la 
tomba, explica la seva vida, amb el rerefons de la guerra 
civil i la postguerra. Passa entre les tres illes, Eivissa, 
Mallorca i Menorca i, de qualque manera, dóna veu a 
tantes històries silenciades de manera imposada durant 
tots aquests anys; no només des del 39 al 78, sinó també 
per una democràcia que no ha estat capaç de tractar 
amb dignitat tantes víctimes innocents com hi ha. Totes 
les guerres tenen víctimes, les miris des d’on les miris, i 
n’hi ha hagut que han tingut quaranta anys de reconeixe-
ments (i encara en tenen); i n’hi ha que han tingut massa 
anys de silenci absolut.

Gràcies, Maite, que el teu compromís polítics tengui 
tant de reconeixement com la novel·la.

Tu veus un futur Govern d’esquerres a Menorca; es 
planteja algun esquema d’aliances?
El tema de les aliances s’haurà d’estudiar després de 
les eleccions i a la vista dels resultats que surtin, però 
estic convençuda que hi haurà un canvi. La gent el 
demana. Aquest canvi passa per fugir del bipartidisme, 
creure en opcions polítiques, com pot esser MÉS, un 
projecte obert, participatiu i transparent, atracat als 
ciutadans i centrat en la problemàtica que realment té 
Menorca. 

Hi ha moltes possibilitats de maniobra econòmica o 
estau molt fermats per Madrid i per Brusel·les?
Lògicament, les Administracions superiors ens condicio-
nen moltíssim, però és cert que sempre hi ha un marge 
de maniobra evident. I, en aquest cas, jo crec que és 
clau marcar prioritats, tenir clar quin és el model que un 
vol  i, sobretot, gestionar de manera eficaç, saber-te 
moure per aconseguir ajuts que havíem rebut fins ara i 
que s’han perdut... S’ha d’anar insistint per intentar 
millorar aquesta situació.

Quin és el moment cultural que viu Menorca?
Menorca sempre ha estat una illa molt activa cultural-
ment parlant. La funció de l’Institut Menorquí d’Estudis, 
potenciant la investigació però també la divulgació, és 
fonamental. Com també ho és el teixit associatiu cultu-
ral, molt actiu durant aquests quatre anys, malgrat les 
retallades i la manca de suport que ha patit. Perquè,  
quan no hi ha política cultural o la que es fa va en contra 
de la nostra pròpia cultura, sort que hi ha aquestes 
entitats que mantenen la il·lusió i la presència cultural 
viva. 
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En Toni ens parla dels membres del seu equip com si 
fossin part de la seva família i ens comenta perquè junts 
podran fer tan bona feina:  na Bel Barceló, provinent del 
món social, Alice Weber, del món educatiu i Biel Fronte-
ra, informàtic i economista. A més, per acabar de confec-
cionar la llista no h faltaran persones destacades com 
Toni Alorda, David Abril, Xisca Vives i Andreu Caballero. 

També cal comentar que hem parlat de programa electo-
ral i d’idees per dur a terme en aquesta propera legislatu-
ra. Aquí és quan en Miquel i en Toni més els han brillat 
els ulls, quan han pogut exposar els seus projectes per 
tal de millorar les seves ciutats. 

En Toni ens explica que el seu objectiu és doblar els 
resultats de l’anterior legislatura i aconseguir els 2.000 
vots. En el seu programa tenen molt clar que s’ha de 
reactivar l’economia municipal com també la vida cultu-
ral. Així, el projecte estrella haurà de ser acabar el Teatre 
Principal que els populars han estat incapaços de fer 
realitat. Aquest té fins i tot ajudes europees que hauran 
de ser tornades si no s’acaba abans del 30 de juny. Això 
demostra la inoperància popular i del batle que ja porta 
cinc anys al càrrec. L’altra gran infraestructura que 
s’haurà de tractar és la ronda nord, MÉS vol un nou 
projecte, ja que l’actual ofegarà el poble.

Un altre punt que també vol destacar és que MÉS Inca 
posarà les persones en primer lloc, les prioritats seran 
educació, sanitat i serveis socials. No com els populars 
que en temps de penúries han abaixat el pressupost 
social un 30%. Finalment, fent una mica de repàs del que 
ha estat la legislatura explica la sintonia que hi ha hagut 
aquests quatre anys en tota l’oposició. S’han arribat a 
molts acords i s’ha fet pinya en els temes realment 
importants com ha estat la privatització de l’aigua.

Pel que fa Manacor, en Miquel és molt optimista (qui sap 
si estam parlant amb el proper batle) i ens explica que 
encara estan constituint les línies bàsiques del progra-
ma. Aquestes hauran de ser consensuades amb Esque-
rra i aprovades per assemblea. Ens comenta que ara en 
Pastor es dedica a treure la màquina d’asfaltar i ha 
promès que resoldrà el problema de les zones verdes, 
tot de cara a la galeria. En canvi, en Miquel afirma amb 
contundència que el proper ajuntament serà de MÉS-
Esquerra i serà el de la participació ciutadana i la trans-
parència.

Miquel Oliver i Antoni Rodríguez, 
candidats de Manacor i Inca
Llorenç Carrió

Miquel Oliver “El proper Ajuntament serà de MÉS-
Esquerra i serà el de la participació i la transparència”

Antoni Rodríguez “L’Ajuntament popular ha estat inope-
rant aquests quatre anys, ara ens toca a nosaltres”

Sineu és converteix en el punt de trobada. D’aquesta 
manera, resolem malentesos, a mig camí de les dues 
grans ciutats de la Part Forana. Així, amb l’entorn i la 
companyia, no és estrany que a un professor d’història 
com jo li vengui a la memòria el Sindicat forà. Enguany 
que se’n commemoren els set-cents anys de la seva 
creació i malauradament els tres-cents de la seva 
desaparició. Escoltant-los em sent com si sentís Simó 
Ballester, Joan Crespí, Pau Casesnoves, Joanot Colom i 
molts altres síndics just abans de començar la Revolta 
forana o les Germanies,perquè en realitat això és el que 
volem fer des de MÉS en aquestes properes eleccions. 
Volem resoldre els problemes de les persones i aconse-
guir el canvi.

Perdonau la interrupció... Recuperant el fil de l’entrevista 
hem començat a parlar de com s’han anat cristal·litzant 
els projectes de MÉS Manacor i Inca i amb quines 
realitats municipals s’han trobat. En Miquel ens explica la 
bona sintonia que hi ha amb Esquerra i que això ja ve 
d’enrere. L’amistat Miquel i Joan Llodrà és molt valorada 
per ambdues bandes i ja porten vuit anys fent feina colze 
a colze a l’oposició quasi com si fossin un sol grup. Tant 
és així, que en aquestes properes eleccions a la fi conco-
rreran en una coalició MÉS-Esquerra i en què Miquel 
serà el primer i en Joan el segon. El 31 de gener passat 
feren l’assemblea constituent de MÉS i set dies més tard 
Esquerra acceptà crear la coalició. A partir d’ara ja s’està 
parlant de fer la llista conjunta i de programa electoral, 
idees i persones.

Pel que fa a Inca, en Toni ens explica que MÉS ja és un 
projecte molt consolidat i que integra grups diversos i fins 
i tot persones independents. Del que més content ha 
estat és de com han anat les primàries, perquè s’han 
arribat a presentar fins a 16 candidatures distintes i el 
procés es va culminar amb una primera volta el mateix 
dia 31 de gener. Aquestes primàries varen permetre 
constituir els primers vuit llocs de la llista i la sintonia va 
ser tan gran que no va fer falta la segona volta. 

trinxera
municipal
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Poesia: Margarit, Bonet, Garri-
ga, i molts altres

Maties Garcias Salvà
Professor d’EOI

“Si els que ocupen els nostres interessos i inquietuds 
són només assumptes com la política, vol dir que estem 
posant l’accent en el que tenim de gregari. I tot el que 
és gregari tendeix a sustentar el menyspreu. 

L’admiració profunda, la que no és mimètica, ve de la 
individualitat. És a dir, del tu al qual es dirigeix el 
poema”. Així clou Joan Margarit l’Epíleg del llibre Des 
d’on tornar a estimar, el seu darrer recull de poemes 
acabat d’editar. Facem-li cas i centrem-nos, doncs, en 
una sèrie de publicacions recents de poesia, l’art que, 
continuant amb els mots de Margarit, “és un dels recur-
sos més seriosos per fer front a la intempèrie moral.”

Des d’on tornar a estimar aplega un conjunt de 46 
poemes, en què, com a mostra del caràcter unitari de 
l’aplec, fins a un total de cinc ocasions es repeteixen els 
mateixos mots que donen nom al títol del llibre. I és que 
l’estimar –i l’ajudar, i el recordar– és com si fos el mate-
rial amb què s’entrunyellen els versos de Margarit. Uns 
versos que sovint neixen de l’evocació de l’experiència 
personal propera: les filles mortes, els pares desapare-
guts, amics amb qui ha conviscut, el record dels paisat-
ges infantils, de les ciutats i les cases, la pervivència 
d’escenes de la vida domèstica... A partir d’aquests 
començaments, es desencadena la reflexió que fa 
desenvolupar el poema i li dóna el sentit moral que a 
Margarit li agrada cercar.

El poeta sap d’on ve, i no és d’aquella opulència que 
“planeja sempre un crim”: “El que hi hagi en mi de 
noble/ no pot venir d’enlloc més que de la pobresa. / La 
que amb humilitat treu la bastida (...) / La que amb 
l’aixada va apartar la terra.” I a Barcelona s’ofèn amb “la 
festa innecessària” de la ciutat d’avui, mentre es 
demana “On és aquella burgesia culta? I aquells obrers 
que, a més del seu ofici, se sabien poemes de 
memòria?”, perquè enmig de la buidor present recorda 
que “a Montjuïc tinc dues filles” enterrades en aquesta 
“desolada ciutat que” –li enfloca–“fas de puta.”  

cultura A El saqueig proclama que “D’infant em van voler arren-
car la llengua /que l’àvia em parlava”, però sap que 
“arreu ens acompanyen les paraules”, i conclou que 
“haver salvat la llengua m’ha deixat a mercè d’una gent 
que era la meva.”

Constata que “el cel poètic” no l’ha protegit mai i que no 
ha volgut que els seus versos “fossin literatura”. Ara 
que l’existència li resulta més amable “sabent que és 
seca i aspra”, ha après que “La vida s’alimenta dels 
dies generosos./ De donar i protegir./ Quan s’ha pogut 
donar, la mort canvia.” Proclamat seguidor de Vinyoli 
–els poemes que ell no va escriure és “on van 
començar els que jo he escrit”–, sap “com s’ho va fer / 
per trobar un lloc des d’on tornar a estimar.”, motiu 
principal del llibre.

Per una altra banda, també acaba de sortir publicat un 
recull que edita la benemèrita llibreria Quart Creixent, 
amb motiu del seu 33è aniversari. Es tracta d’un aplec 
de tots els poemes que al llarg d’aquests anys han 
il·lustrat els calendaris de butxaca que l’establiment del 
carrer d’en Rubí ha regalat a amics i clients. Ara, amb 
il·lustracions de Damià Jaume i Toni de Cúber, els 
versos que ens han felicitat el Cap d’Any prenen forma 
d’una antologia plural on hi ha Marçal, Villangómez, 
Brossa, Salvat, Carner, Llompart, Palau i Fabre, 
Cabrer, Martí i Pol, Bauçà, Pere Quart, Blai, Turmeda, 
Estellés, el Cançoner, Montllor, Casasses, Bartra i, a 
partir de 2008, les darreres fornades de poetes mallor-
quins: CarlesRebassa, Joan Miquel Oliver, Glòria Julià, 
Pau Vadell, Blanca Llum, Laia Martínez i Jaume C. 
Pons Alorda.
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Precisament, dos d’aquests poetes joves –Vadell i 
Pons Alorda– són els responsables de l’edició de Demà 
no és mai. Antologia poètica 1959-2014, el darrer llibre 
publicat en vida del recentment desaparegut Francesc 
Garriga Barata, un poeta fins fa poc no gaire conegut, 
però que ara és molt estimat per les noves generacions 
de lletraferits, i que veu la llum gràcies a les acurades 
feines d’AdiA Edicions, radicades a Calonge. Un tast: 
“fins que el sol aparegui /per l’orient d’uns ulls, /som a 
l’ombra dels cossos que estimem.”

I amb sentor de contrades santanyineres obertes a tot 
el món també ens arriba la Poesia Completa de Blai 
Bonet (1926-1997), un llibre que finalment ha editat 
Edicions de 1984, després de diversos intents frustrats 
a càrrec d’altres segells. Tenen cura de l’edició present 
Nicolau Dols i Gabriel de la S.T. Sampol, i en fa el 
pròleg Margalida Pons. És una obra magna que aplega 
tots els llibres de poesia de l’autor, des dels Quatre 
poemes de Setmana Santa, de 1950, fins a Sonets, 
inacabat i pòstum, que va veure la llum el 2000. S’hi 
afegeix, a més, un bon conjunt d’obra inèdita i esparsa. 
Si a aquesta edició de la poesia de Bonet hi afegim la 
recuperació de la prosa dels seus dietaris(Els ulls - La 
mirada i Diaris) que fa l’editorial pollencina El Gall, 
tenim a l’abast una lectura molt completa de l’escriptor 
de Santanyí.

Tot plegat, es tracta d’unes lectures que ens han 
d’ajudar a fer plaent i millor la nostra vida i que també 
contribueixena bastir la societat i el país més cultes i 
civilitzatsque volem. És per això que al nostre temps li 
cal, també, un espai per a llegir i escoltar poesia.

Educador
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Els exiliats republicans dels 
Països Catalans

Ateneu Pere Mascaró

La derrota del bàndol republicà a la Guerra Civil va 
ocasionar una espectacular diàspora de ciutadans de 
l’Estat espanyol cap a l’estranger. La contundent 
repressió practicada per les autoritats franquistes 
contra els partidaris dels partits i sindicats afectes al 
Front Popular no deixava realment cap altra sordida. Hi 
ha qui ha afirmat que aquesta massiva emigració fou, 
tal vegada, el darrer exercici de manifestació de l’opinió 
pública a l’agònica Espanya democràtica; en el fons, 
els milers d’exiliats de 1939 “votaren amb els peus” 
contra un règim dictatorial que no havia fet més que 
iniciar un trànsit que s’estendria per espai de quatre 
decennis.

Lògicament entre aquests “transterrats” n’hi hagué 
milers que procedien dels territoris de parla catalana; ja 
fos de la Catalunya, València i Menorca que havien fet 
part de la zona lleial fins a l’hivern de 1939, ja fos de la 
Mallorca i Pitiüses franquistes des de l’estiu de 1936. La 
historia d’aquests exiliats va ser objecte d’un congrés 
celebrat a València el 2009 en el qual participaren una 
quinzena d’investigadors especialitzats en aquest 
període. Els textos d’aquelles ponències han estat ara 
reunits en un volum col.lectiu coordinat per l’historiador 
barceloní Pelai Pagès i Blanch sota el títol L’exili repu-
blicà als Països Catalans. Una diàspora històrica 
(editorial Base, Barcelona 2014).

El llibre consta de sis blocs d’articles. En el primer 
s’analitzen les diferents rutes preses pels exiliats, amb 
especial atenció a aquells que combateren o foren fet 
presoners durant la Segona Guerra Mundial. En el 
segon, es tracta sobre el pas dels republicans espan-
yols per camps de concentració al sud de França, al 
nord d’Àfrica o a l’Europa hitleriana. En el tercer, 
s’aborda l’emigració política, cultural i literària als 
Països Catalans, incloent articles específics sobre l’exili 
balear o sobre la reconstrucció de la Generalitat catala-
na a l’exterior.

Al quart, es fan aproximacions a les biografies de repu-
blicans valencianistes com Josep Renau. Al cinquè, es 
tracta sobre els maçons, militars i eclesiàstics refugiats. 
Finalment, s’inclouen treballs relatius a la memòria de 
l’exili a càrrec de persones que el visqueren en primera 
persona. Una contribució –aquesta darrera– particular-
ment encertada, perquè tal i com indica el coordinador 
de l’obra a la introducció “recordar l’exili pot ser una 
bona manera de commemorar la fi d’aquella guerra 
però també un referent de futur perquè l’exili de 1939 
sigui el darrer de la nostra història”.
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