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Miquel Rosselló

Fundacions Darder – Mascaró.

La  primera  obligació  que  hem  de  complir  a  aquesta
editorial és demanar disculpes per què el número 65 de
l'Altra  Mirada  surt  més  tard  d'allò  que  és  habitual.
L'explicació és ben senzilla, no podíem treure la revista
del  mes  d'octubre  sense  parlar  de  l'u  d'octubre  a
Catalunya i  per  això feia falta  retardar l'aparició de la
revista  i  incloure  a  la  secció  l'ull crític articles  que
parlessin d'aquest importantíssim esdeveniment històric.

Malgrat  totes  les  operacions  de  l'estat  per  impedir  el
referèndum a Catalunya,  inclosa la brutal  repressió de
les forces d'ocupació espanyoles, hi ha hagut paperetes,
cens, urnes, col·legis electorals i els ciutadans han pogut
votar. Més d'un 43% de participació en un referèndum
prohibit per l'estat i reprimit amb violència per les forces
d'ordre  espanyoles.  Quina  participació  hagués
aconseguit un referèndum sense entrebancs...?

Una vegada més el poble català ha donat una lliçó de
civisme  i  pacifisme,  però  sobretot  de  consciència
nacional de poble. Una lliçó que ni l'Estat espanyol, ni la
Unió Europea ni el món podran ignorar. 

No sabem com evolucionaran els esdeveniments a partir
d'ara,  però  ja  no  hi  ha  moltes  sortides.  O  s'obri  una
negociació entre el Govern central i la Generalitat que
permeti un referèndum o s'utilitza la força de l'estat per
reprimir  a  un  poble  sencer,  amb  totes  les  seves
conseqüències.

A  hores  d'ara  no  podem  saber  si  la  potencialitat  del
moviment  sobiranista  català  aconseguirà  els  seus
objectius a curt termini o no. Però allò que si ja sabem,
és que ha fet entrar amb una crisi irreversible al règim
del 78 i la seva constitució.

Fa temps que és bastant evident que amb la constitució
del 78 no es pot donar una cabuda digna a Catalunya i al
País  Basc.  Fins  i  tot  està  sobradament  clar  que  la
progressiva  recentralització  de  les  polítiques  estatals
estan qüestionant a les mateixes autonomies. El model
territorial espanyol és incapaç ni tan sols de pactar un
finançament  autonòmic  acceptat  per  totes  les
comunitats autònomes. Es miri per on es miri el model
territorial nascut de la Constitució del 78 fa aigües per

tots els costats.

Per si faltava qualque cosa per
donar  per  finiquitada  la
Constitució,  la  impresentable
aparició  per  televisió  del  rei
Felip VI  el 3 d’octubre passat
ho  deixa  molt  clar.  La
Constitució  li  atorga  al
Monarca una funció mediadora
i  a  la  crisi  més  greu  del
sistema des del  23 de Febrer
surt  el  rei  i  actua  com  a
representant  del  més  dur  i  cru  espanyolisme.  En
definitiva actua com a President Honorífic del PP.

Com diu l'expert en dret constitucional Javier Pérez Royo
a un article de l'ARA, del diumenge 8 d’octubre, el Rei,
després  d'aquesta  intervenció  queda  totalment
desqualificat i apareix com una necessitat inqüestionable
la  celebració  d'un  referèndum  sobre  República  o
Monarquia a l'estat espanyol.

En definitiva estan qüestionats els dos elements que els
franquistes  i  especialment  l'exèrcit  varen imposar a la
Constitució  del  78,  “la  indisoluble  unidad  de  la  Patria
Española” i la Monarquia. 

Mentre Catalunya camina amb moltes dificultats cap a la
seva plena sobirania, l'estat espanyol està en una greu
cruïlla:  O  s’imposa  una  sortida  autoritària  a  la  turca,
impulsada per la monarquia, el PP, Ciudadanos i una part
del  PSOE o  des  de  l'esquerra  i  les  forces  sobiranistes
s'obri camí un nou procés constituent que solament serà
de baix a dalt  o no serà,  que reconegui  tots els drets
cívics i socials fins i tot  el dret a decidir dels pobles. 



Antecedents immediats de
l’actual conflicte entre
Catalunya i l’Estat Central
Bernat Riutort Serra

Un  fet  que  esdevé  una  cruïlla  bàsica  per
interpretar  el  que  està  passant  al  voltant  del
referèndum realitzat a Catalunya l’1 d’octubre del
2017 és la sentència del Tribunal  Constitucional
espanyol del 28 de juny del 2010 que anul·la 14
articles  del  nou  Estatut  d’Autonomia  i  fitxa  la
interpretació de 27 articles, desmuntant de  iure
elements  fonamentals  de  l’Estatut.  Val  a  dir,  el
nou Estatut del 2006 perd en el seu articulat claus
de  significació  i  de  sentit  fonamentals  que
constituïen  la  base  consensuada
democràticament entre l’Estat i els catalans per
l’autogovern de Catalunya.

El  novembre del  2003 va guanyar les eleccions
catalanes  l’esquerra  i  va  formar  un  Govern
tripartit  entre  PSC,  ERC  i  ICV,  presidit  per
Maragall.  El  Govern  promogué  la  reforma  de
l’Estatut d’autonomia amb un sentit federalitzant.
El nou Estatut fou elaborat i votat pel Parlament
de  Catalunya.  Després,  el  seu  contingut  fou
rebaixat  notablement  en  les  seves  aspiracions
d’autogovern mitjançant la revisió feta a les Corts
espanyoles. Un cop aprovat per les dites Corts el
2005,  tornà  a  Catalunya  per  ser  sotmès  a
referèndum  popular,  el  qual  el  referenda
positivament  el  2006,  i  fou  signat  pel  cap  de
L’Estat  Espanyol,  el  Rei,  entrant  en  vigor.  El
procediment,  punt  per  punt,  segueix tot  el  que
estableix la Constitució Espanyola. A més a més,
un cop aprovat l’Estatut el 2006 va ser vigent fins
que la sentència del Tribunal Constitucional de 31
de juny del  2010 ho va desvirtuar  i,  de fet,  és
aquest  Estatut  desvirtuat  i  no  referendat  pels
catalans l’actualment vigent. Fins aquest moment
a Catalunya no es va qüestionar la legitimitat de
l’Estatut referendat del 2006, al contrari, va servir
per  canalitzar  el  normal  funcionament  de  les
institucions  i  del  Govern  català,  així  com  les
relacions amb l’Estat central.

No obstant això, hi ha dues dinàmiques alienes al
procediment constitucional seguit per Catalunya i
l’Estat  per  l’aprovació  del  nou  Estatut  que
confluïren i estan en el rerefons del capgirament
sofert pel mateix amb la sentència del TC31/2010,

així com de la resposta que es va donar des de
Catalunya: 

D’una part, el segon Govern d’Aznar que gaudir
de la majoria absoluta va endegar una operació
estratègica de re-centralització  i  tornada enrere

de l’autogovern de les comunitats autònomes –cal
tenir  present  que  Convergència  i  Unió  havia
possibilitat el primer Govern d’Aznar amb el Pacte
de l’hotel Majestic. No obstant això, la reacció de
rebuig  ciutadà  a  les  mesures  i  a  la  forma
autocràtica de governar d’Aznar a la dita segona
legislatura va anar creixent a molts indrets i entre
molts de sectors socials. Fets com la participació
en la Guerra del Golf formant part del “trio de las
Azores”, la gestió del desastre del  Prestige ,  de
l’ensorrament de l’avió amb militars espanyols a
Turquia, i d’altres mesures i actuacions resultaren
força  impopulars,  fins  a  arribar  a  la  macro
manipulació  de  la  informació  i  la  gestió  del
Govern  Aznar  del  terrible  atemptat  terrorista
islàmic  a  Madrid;  precipitaren  la  victòria  a  les
eleccions  generals  de  Zapatero  amb  majoria
absoluta. 

El  PP  i  bona  part  de  la  dreta  restaren molt  de
temps  a  encaixar  el  dit  resultat,  adoptant  una
actitud força hostil a les polítiques del Govern de
Zapatero i, especialment, a la política de Maragall
que,  amb  la  reforma  de  l’Estatut,  la  concepció
federal de l’Estat i de l’Espanya plural, el projecte



del  cinturó  mediterrani  d’alta  velocitat,  o  la
macro-regió  econòmica  euro-mediterrània,
anaven  en  un  sentit  força  diferent  de  la  dura
estratègia  re-centralitzadora  i  a  la  reafirmació
espanyolista uniformadora i  reaccionària  del  PP.
El seu nou líder Rajoy, per tal de complaure les
pressions  dels forts sectors ultres del  partit  i  el
seu  entorn  -ressentits  pel  resultat  de  les
eleccions,  compartint  la  concepció  re-
centralitzadora, i amb l’oportunisme electoralista
davant  dels  comicis  andalusos,  va  promoure
l’agressiva  campanya  de  recollida  de  firmes
contra l’Estatut arreu d’Espanya, mentrestant es
feia  la  campanya  de  boicot  als  productes
catalans,  es  presentava  un  recurs
d’inconstitucionalitat  contra  l’Estatut  d’avant  el
Tribunal Constitucional, i s’activen en els mitjans
de  comunicació  de  la  dreta  els  prejudicis  del
passat contra els catalans, a més a més, sectors
amb  força  poder  reviscolaven  l’esperit  de
“creuada  espanyolista”.  Amb  tot  això  la  ferida
feta a la dignitat dels catalans en el passat que
pareixia  estar  cicatritzant  amb  el  temps  era
oberta de nou. 

D’altra  part,  l’esperança  generada  a  Catalunya
per Maragall va fer créixer notablement el vot del
PSC, essent que el dit electorat era clau pel PSOE
guanyar les eleccions a l’Estat espanyol, el que va
portar  el  nou  secretari  general  del  PSOE,
Zapatero, a adquirir el compromís públic de donar
suport  a la proposta de reforma de l’Estatut de
Catalunya elaborada pel Parlament. Així, el camí
del  nou Estatut  de Catalunya restava obert.  No
obstant això,  l’oposició  soterrada al  nou Estatut
prest  fou  palesa  entre  els  polítics  que  havien
governat el PSOE des de l’inici de la Transició a
Madrid  i  a  les  comunitats  autònomes  del  sud
d’Espanya.  Havien  consolidat  interessos  i
privilegis  de  poder  i  econòmics  i  no  estaven
dispostos a deixar que la iniciativa del nou Estatut
els  obligués  a  revisar-los.  Per  la  qual  cosa  van
obstaculitzar  i  retallar  al  Parlament  Espanyol
l’aprovació  de  l’Estatut  i,  després,  criticaren
constantment les iniciatives del tripartit coincidint
amb la dreta espanyola i catalana. 

La pressió sobre Zapatero dels poders fàctics del
PSOE i del bloc de l’alta burocràcia instal·lada a
l’Estat  profund  el  van  paralitzar,  restar  sense
iniciatives, i va anar cedint a les maniobres del PP
per  bloquejar  el  Tribunal  Constitucional  i
manipular la renovació dels seus membres fins a
tenir els vots per mutilar l’Estatut i  modificar el
seu sentit. A més a més, la inversemblant pressió
interna  contra  Maragall  des  dels  sectors

oficialistes  del  PSOE  i  del  PSC  el  portaren  a
renunciar a la seva candidatura a les eleccions i,
poc després, a donar-se de baixa del PSC, essent
substituït per l’oficialista Montilla. El catalanisme
del PSC perdia el més destacat representant.  El
degoteig de catalanistes fora del dit partit ha anat
augmentant fins a hores d'ara.

Després de la sentència  del  juny del 2010
una  immensa  quantitat  de  catalans  van
expressar  el  seu  total  rebuig  a  la  dita
sentència  amb  una  gran  manifestació
popular  encapçalada  pel  lema  “som  una
nació,  nosaltres  decidim”.  Havien  arribat
col·lectivament  a  la  conclusió  que el  camí
que havien seguit per fer l’Estatut, tal qual
prescriu  la  Constitució  espanyola,  havia
fracassat  i  restava  tancat.  A  més  a  més,
després de la gran mobilització de rebuig a
la  sentència  del  TC  per  una  immensa
quantitat  de  catalans  sortida  de  baix,  un
autèntic  moviment  nacional-popular  va
sacsejar l’escena política-representativa de
la  política  catalana,  fent-la  entrar  en  un
seguit  de  canvis  de  conseqüències
irreversibles. Si abans de la sentència el vot
independentista  estava  al  voltat  del  20%,
després  pujarà  fins  a  estar  el  voltant  del
50%.

L’Estatut modificat era l’Estatut del Tribunal
Constitucional, no el  dels catalans. Així, la
ferida  al  sentiment  de  dignitat  d’una
immensa  quantitat  dels  catalans  es  va
agreujar  –oberta  de  nou  després  de  les
campanyes de firmes  contra  L’Estatut  i  el
boicot  als  productes  catalans.  No  hi  havia
sortida  constitucional,  ni  voluntat  política
del  bloc  de  poder  agombolat  entorn  de
L’Estat  central  d’assolir  les  aspiracions
d’autogovern dels catalans expressades en
el  seu  Estatut  del  2006.  El  bipartidisme
quallat a l’Estat i a la política espanyola no
estava  disposat  a  acceptar  la  voluntat
majoritària del poble de Catalunya. Per tal
de  llevar  importància  a  la  resposta  de  la
mobilització  nacional-popular,  des  de  les
instàncies  de  poder  i  les  seves  terminals
intel·lectuals  i  mediàtiques  van  crear  dos
argumentaris; un qualificava la mobilització
de “suflé” que es desinflaria després de les
emocions inicials, però la dita argumentació
es veia desmentida per les mobilitzacions de
cada 11 de setembre;  l’altre la qualificava
d’una maniobra de les direccions polítiques
de CiU per tal de rendibilitzar la pressió a la



negociació  amb l’Estat  central  i  assolir  un
millor  finançament  –alguns  sectors
d’esquerres  afegien  un  “argument  de
classe”,  així  esdevenia  un  moviment
insolidari  amb  la  resta  d’espanyols
manipulat  per  la  “burgesia  catalana”.
Ambdues argumentacions ignoraven que el
viu  i  plural  teixit  de  moviments,  entitats,
institucions,  cercles  i  persones  de  la
societat  civil  arreu  de  Catalunya  era  el
substrat  social  autònom  força  sòlid  que
movia  i  articulava  aspiracions  de
reconeixement de la identitat catalana i de
major  autogovern  i  que  condicionava  les
posicions  dels  partits  que  es  vinculaven
orgànicament amb ells. 

El constitucionalista Perez Royo analitza en molta
cura la significació de la sentència del TC del juliol
del  2010.  La Constitució  espanyola  de  1978 no
definia  l’estructura  territorial  de  L’Estat,  si  més
no,  obria  una  via  d’accés  a  l’autonomia
mitjançant  l’article  151  per  tal  d’integrar
Catalunya  i  Euskadi  a  l’Estat  de  la  restauració
borbònica. Els estatuts d’autonomia no estan a la
Constitució,  però  descentralitzen  l’Estat
mitjançant  un  pacte  autonòmic.  L’Estat  de  les
autonomies  era  la  manera  d’obviar  la  definició
federal  de  l’Estat  -ja  que  en  aquest  cas
incorporaria l’autogovern a la Constitució, mentre
l’autonomia el situa a un niell inferior, és una llei
orgànica. 

El pacte autonòmic entre l’Estat i l’autonomia és
el  resultat  de  la  negociació  de  l’estatut  pels
respectius parlaments, el central i l’autonòmic i,
un  cop  acordat,  ha  de  ser  referendat  pels
ciutadans de la dita autonomia. Hi ha una doble
garantia; l’autonomia no pot imposar a l’Estat el
text que vol, l’ha de negociar amb el Parlament
de  l’Estat  i  aquest  pot  rebutjar  el  text;  el
Parlament de l’Estat no pot imposar a l’autonomia
el text que vol, ja que la ciutadania pot rebutjar-lo
en referèndum.  El  procediment  està  pensat  per
pressionar sobre les parts per pactar l’estatut. No
hi  ha  a  la  Constitució,   altres subjectes  polítics
competents  per  negociar,  votar  i  referendar  un
text estatutari, en aquest sentit, la transformació

de  la  significació  i  del  sentit  d’un  conjunt
d’articles claus de l’Estatut de Catalunya aprovat
el  2006  pel  Tribunal  Constitucional  és
materialment  un “cop d’Estat”  constitucional.  El
dit Tribunal imposa una altra significació i sentit a
l’articulat de l’Estatut, és a dir, materialment és
un  altre  Estatut  sancionat  al  marge  del  pacte
constitucional que regula la relació de Catalunya
amb l’Estat a la Constitució - l’únic cas de l’Estat
espanyol. 

Així, l’actual Estatut de Catalunya del 28/2010 no
ha estat acceptat pels catalans tal com prescriu
que  ha  de  ser  la  Constitució  Espanyola.
Constitucionalment un tribunal de justícia, encara
que  sigui  el  TC,  no  pot  substituir  la  voluntat
d’acord  democràtic  plasmat  en  el  pacte
autonòmic.  El  fet  que es canviï  el significat i  el
sentit de l’Estatut, materialment, el transforma i,
quan  es  dicta  la  sentència,  el  bipartidisme
dominant ho donà per fet, passant per sobre del
paper necessari  de la voluntat  dels  catalans en
referèndum i violant l’acord amb el Parlament. 

És  a  dir,  canviant  per  la  via  dels  fets  la
Constitució, atorgant al TC una funció política en
darrera instància com si fos una tercera cambra la
decisió  política  inapel·lable.  D’altra  banda,  l’alta
burocràcia  de  l’Estat  Central  promocionada  en
quasi  tots  els  casos  per  quotes  i  acords
bipartidistes  durant  trenta  anys,  per  afinitat
d’interessos i  ideologia amb un dels dos partits
del sistema, s’acomoda el dictamen del TC per la
via dels fets. 

La  legalitat  imposada  als  catalans  pel  Tribunal
Constitucional  amb  l’Estatut  i  la  falta  de
legitimitat del mateix sentida per la gran majoria
dels catalans cada cop es veuran més allunyats.
El  bloc de poder i  el  sistema bipartidista donen
per tancat el tema, hi ha una llei i s’ha acabat. A
Catalunya la dinàmica d’allunyament de la gran
majoria és cada cop més gran i la demanda de
sobirania  és molt  alta  i  consolidada,  entorn  del
vuitanta  per  cent  dels  catalans  volen  un
referèndum d’autodeterminació.  
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El camí fins a l’1-O

Claredat, ceguesa i duresa

Maurici Cuesta i Labèrnia

La cosa ve de lluny. Ho dic simplement perquè les
duríssimes  imatges  de  repressió  per  part  de
l’Estat espanyol a Catalunya, aquests dies, són la
seua escassa però dura resposta a un procés que
ve de lluny, i que es podria afrontar d’una altra
manera.

Com a historiador m’agrada  mirar-me les coses
amb perspectiva. A més, viure a Eivissa et permet
també una visió més relaxada per la distància.

Des  que  no  es  va  admetre  el  resultat  d’un
referèndum –legal i acceptat- sobre la reforma de
l’Estatut  d’Autonomia  de  Catalunya,  el  2006,  la
cosa  no  ha  fet  més  que  créixer.  Sintetitzem:
recurs del PP a la reforma; campanya de recollida
de firmes a escala estatal per part dels populars;
rebaixa  de  ribot  al  Congrés  dels  Diputats  i  el
Tribunal Constitucional; manifestació catalana en
contra  l’estiu  del  2010;  diades  de  l’11  de
setembre que passen del marc més institucional
als carrers; diades que han concentrat milers de
voluntaris i centenars de milers d’assistents, amb
un  creixement  imparable;  cop  de  porta  del
president espanyol Rajoy al president català Mas
sobre la petició d’aquest d’un concert econòmic,
l’estiu  del  2012;  acostament  entre  grups
parlamentaris, a partir d’aleshores; rebuig frontal
del  Congrés  dels  Diputats  a  la  demanda  de
traspàs  de  la  competència  per  convocar  el
referèndum al Parlament català, el 2014; acord al
Parlament de Catalunya per una consulta sobre la
permanència  de  Catalunya  a  l’Estat;  proximitat
d’interessos que això teixeix; consulta del 9N del
2014;  convocatòria  de  noves  eleccions  al
Parlament  de  Catalunya;  roba  bruta  que  treu
l’aparell de l’Estat a través de policies i mitjans de
comunicació afins; construcció de la candidatura
de  Junts  pel  Sí,  fent  possible  que  ERC  i  CiU
s’acostin i  que s’hi  sumin entitats cíviques com
Assemblea o Òmnium que no fan més que créixer
en integrants; majoria absoluta de Junts pel Sí i la
CUP al Parlament de Catalunya, el 2015.

Presidència  d’un  independentista  declarat  com
Carles Puigdemont, el 2016; anunci de la creació

d’un  full  de  ruta  per  convocar  un  referèndum;

anunci d’un full de ruta acordat que conduiria a la
celebració  d’un  referèndum;  demandes  de
negociació  per  part  de  la  Generalitat  i  el
Parlament;  constants  recursos  presentats  per
PSC, Ciutadans i el PP al Tribunal Constitucional
contra  actuacions  de  governants  catalans;
actuacions  en  matèria  exterior  per  explicar  el
procés  català;  el  ressò  d’aquestes  actuacions;
enquestes  fiables  que  situaven  en  un  80%  els
catalans favorables a un referèndum; anunci del
referèndum d’autodeterminació de Catalunya per
a l’1-O; aprovació de les lleis del Referèndum i de
Desconnexió; la mobilització popular de la Diada
d’enguany i la sortida al carrer dels dies anteriors
a la consulta;  recerques  constants de qüestions
per  denunciar  i  processar  polítics  catalans  i
institucions catalanes per part de fiscals i jutges
espanyols; la gernació que va anar a votar l’1-O,
sabent que les condicions no eren les idònies; el
pacifisme  que  sempre  ha  mostrat  el  procés
català; l’enorme distància entre aquesta postura i
la dels cossos de seguretat de l’Estat, l’1-O.

A aquest fil hi podem sumar els efectes del 15M
sobre la desafecció de molts ciutadans respecte
dels governants,  traduïda en demandes de més
participació  efectiva  en  política  i  de  major
transparència  institucional.  La  denúncia  dels
casos de corrupció política apareguts en l'àmbit
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estatal.  I,  sobretot,  l’eterna presència  al  govern
del PP i de Rajoy, cecs i sords a tot el que pugui
fer  olor  de  condicionar  la  “sagrada”  unitat
d’Espanya i el compliment de la llei.

Atès tot  això,  és evident  que  els  membres que
donen suport al procés català no pararan fins a
aconseguir  la  possibilitat  de  decidir  el  futur  de
Catalunya.  Han  demostrat  un  convenciment
extrem en la darrera dècada.

Segueix sobtant, per tant, la postura del govern,
de la cúpula judicial i policial espanyola. Ceguesa
nua i crua. És la millor fàbrica d’independentistes
i de partidaris de la consulta.

La participació i el resultat del referèndum de l’1-
O han estat històrics. Una altra cosa és que els
seus  condicionants  permetin  una  conducció
directa i ràpida a una declaració d’independència.

Això formaria part d’un altre capítol. D’una sèrie
que no s’ha acabat...



Raons d’Estat
Joan F. López Casasnovas 

Ho va dir la ministra Dolors Montserrat: “Els farem entrar
en raó”.  I  ho han fet.  La  seva ‘raó’  entrava pels  caps
xapats,  a  coces  i  punyades.  Lamentable,  vergonyant!
Todo  por  la  patria.  És  la“raó  d'Estat”,  que  significa
assumir  i  actuar d'acord amb els  interessos propis  del
Poder, de la seva pervivència o enfortiment front als qui
gosen  desobeir-lo.  Nicolau  Maquiavel  expressava  amb
aquest concepte l’exercici de la violència per part dels
governants en defensa dels seus interessos, fins i tot a
risc  de  perjudicar  els  ciutadans  que  s'hi  oposen.  Els
defensors  de  "la  raó  d'Estat"  solen  considerar  que  la
defensa dels seus interessos legitima que els governants
ignorin i violentin les mateixes lleis. Talment aquest és
l'argument  esgrimit  per  la  quasi  totalitat  de  l’opinió
publicada  espanyola  a  l’escalf  del  seu  nacionalisme
rampant  davant  del  que  diuen  “desafío  catalán”.
D’aquesta  manera  han  practicat  l’estratègia  miserable
de  les  clavegueres  del  ministeri  de  l’interior  en  la
construcció  del  seu  relat  de  mentides,  la  propaganda
manipuladora, la conculcació de les mateixes lleis abans
i ja durant l’estat d’excepció de facto, etc. I tot per molt
que  l’unionisme  s’emboliqui  amb  la  bandera  de  la
democràcia i la legalitat.

Davant tanta demagògia i amb el fracàs de la política, la
resposta catalana és en aquelles cançons del Retaule del
flautista:  “La  resistència  passiva  no  sabem  si  servirà;
però si és col·lectiva, ja està bé per començar. No ens
anirem d’aquí ni que ens treguin per la força. El que cal
és resistir. Vine i seu al costat nostre...” O no ho sabien
els catalans que “la llei la fan els més forts”? Clar que ho
sabien.  I  així  i  tot  han gosat plantar cara al  poder de
forma exemplarment pacífica i imaginativa. Un exemple
de dignitat  i  d’intel·ligència.  Ells  sí  que són una nació
perquè tenen allò que n’és fonamental: consciència. En
saben els  drets  i  volen exercir-los.  Són molts  anys  de
societat civil organitzada i cohesionada, d’anàlisi crítica i
resistència passiva. Segles i tot. A cada cop, resiliència.

L’immobilisme del statu quo espanyol ara i adés ha ficat
mà (manu militari) a la violència per mantenir-se. Ara ho
torna a fer: s’ha retratat.

Al carrer s’han vist també grups de dreta espanyolista, a
qui fins ara no li calia manifestar-se perquè en tenia prou
amb  “la  Roja”  i  el  Tribunal  Constitucional.  És  tot  un
símptoma. Els qui havien hagut d’entomar la submissió
dels seus drets (avui ja ho ha entès la majoria!) enfront
dels poders que han fracturat la societat catalana (i no
és d’ara, fa anys que ho han estat fent) han dit prou. Res
no  serà  igual.  L’esquerda  s’ha  obert  i  l’Estat  de  la
monarquia  ha  quedat  al  descobert,  apunta  la  filòsofa
Marina Garcés. Per a la catedràtica de la Universitat de
Saragossa no hi ha dubte: els consensos de la Transició
mostren  la  seva  continuïtat  amb  el  franquisme  i  als
carrers batega el desig d’anar més enllà.

La  Zarzuela,  La  Moncloa  i  Gènova  -aquesta  gent  “tan
ufana i tan superba”, que cal fer anar “endarrere”, com
canten Els Segadors- han fet pinya en una repressió del
tot forassenyada. En una intervenció sense precedents
en una  monarquia  parlamentària,  en  què  el  rei  no  té

poders  polítics  i  a  qui  li
toca arbitrar i moderar el
funcionament  regular  de
les  institucions  (art.  56
d’una  Constitució  que  es
passen  per  l’entrecuix
cada  vegada  que  els
interessa),  el  rei  ha  pres
partit  amb el  PP,  C’s i  la
part més rància del PSOE.
Com qui diu volen guerra i
en tindran,  el  discurs del
rei  implica  allò  que  desitgen  les  dents  llargues  de  la
classe  extractiva  espanyola,  que  s’embolica  amb  la
bandera: aplicar el 155, suspendre l’autogovern català,
fer-se amb la direcció dels Mossos, apagar els llums a
TV3  i  Catalunya  Ràdio  i,  la  Generalitat  en  mans  d’en
Millo,  convocar  eleccions  “autonòmiques”  després
d’inhabilitar  (o  empresonar!)  el  govern  sencer  de
Catalunya  e  tutti  quanti.  Els  qui  repeteixen  com  un
mantra  que  la  llei  s’ha  de  complir  han  de  saber  que
complir-la  no  serveix  de  gaire  quan  la  legitimitat  del
sistema polític està qüestionada. El govern més corrupte
que l’Estat espanyol ha tingut en democràcia fa servir
les armes que, si més no des d’Alcibíades, té el poder: la
mentida, la por i les bastonades.

Res de diàleg. Qui té el mànec de la paella fa anar l’oli
per  allà  on  vol.  Enfront  d’una  possible  declaració
d’independència  (legitimada  pel  que  va  succeir  el
diumenge  1-O),  una  declaració  de  guerra.  Tanmateix,
una insurrecció pacífica i ferma no s’aplaca només amb
jutges i tribunals; sí que amb la força bruta. I la tenen. A
por ellos, doncs?  És  absurd creure  que  el  conflicte  es
resol a garrotades, perquè els qui et peguen ho fan pel
teu bé, per la concòrdia, l’harmonia i la convivència, com
estúpidament es desprèn de les paraules del Sisè dels
Felips.  No  veuen  la  realitat.  Hi  ha  qui  pensa  que  la
violència patida l’1-O no serà la darrera.

Com que no sabem què succeirà (tot i  que els núvols
negres  guaiten  per  l’horitzó),  vull  acabar  amb  una
reflexió  del  periodista  Salvador  Cot  (El  Món):
“Efectivament,  hi  ha  una  minoria  radicalitzada  molt
perillosa. Es tracta de les elits de Madrid, un petit grup
d'uns  milers  d'individus  que  són  perfectament
capaços  de  desestabilitzar  Europa  per  tal  de
mantenir  els  privilegis  que  van  rebre  de  les
generacions  anteriors  i  que  esperen  poder
perpetuar  en  el  futur.  Són  violents,  com  es  va
demostrar  el  passat  diumenge  i  menyspreen,
genèricament, els catalans.

“El símbol de tota aquesta gent és la monarquia, com a
continuïtat  transformada  de  la  legalitat  de  1939  i
garantia estàtica d'un règim d'origen immoral. Per això
FelipVI ha aparegut a la televisió per anunciar que
les institucions catalanes seran arrasades per la
força, de la mateixa manera que ho va fer el seu
avantpassat  Felip  V.  S'han  acabat  el  pessebre,  les
vacances i les nenes rossetes. El règim mostra la seva
essència ferotge quan se'l qüestiona”.
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El Referèndum a Catalunya:

 L’altra mirada

Jaume Bosch

La Maria té cinquanta-dos anys i viu a Barcelona.
És advocada i reconeix que la perspectiva jurídica
condiciona sovint les seves opinions. Havia votat
als socialistes i ara vota als comuns: li agrada la
forma  de  fer  política  de  l’Ada  Colau.  La
independència  no  ha  estat  mai  el  seu  objectiu
polític principal (sempre li han interessat més les
qüestions  socials)  però  li  faria  il·lusió  una
Catalunya independent sempre que la majoria de
la  ciutadania  així  ho  decidís  en  un  referèndum
amb garanties, ai que apareix l’advocada!: pensa
que potser seria l’ocasió de construir un país més
just. Fa temps que ja no té cap diari de referència:
va deixar de comprar un País cada vegada més
impresentable;  prefereix  perseguir  per  internet
els articles que l’interessen i acostuma a coincidir
amb  les  anàlisis  que  sobre  el  procés  fa  l’Enric
Juliana.  Cada  vegada  segueix  menys  TV3  i
Catalunya  Ràdio  i  no  mira  mai  TV1  ni  altres
cadenes  de  televisió  espanyoles,  però
darrerament s’ha refugiat a La Sexta. 

La  Maria,  quan  el  president  Puigdemont  va
anunciar  el  referèndum  d’autodeterminació  pel
primer dia d’octubre va decidir que aniria a votar
que sí.

La Maria, els dies 6 i 7 de setembre, va seguir els
debats al Parlament sobre la llei de referèndum i
sobre la llei de transitorietat i va passar vergonya,
sobretot com a jurista. Li va doldre que Junts pel
sí  i  la  CUP,  perseguint  un  objectiu  legítim,
actuessin  com  ho  van  fer,  saltant  no  ja  la
Constitució sinó l’Estatut votat pel poble català, el
Reglament  del  Parlament,  els  informes  dels
lletrats  i  el  paper  del  Consell  de  Garanties
Estatutàries.  Va  pensar  que  potser  no  aniria  a
votar.

La  Maria,  l’onze  de  setembre  va  anar  a  la
manifestació de la Diada Nacional. Cada any hi ha
anat  tot  i  que  les  darreres  vegades  no  s’hi  ha
trobat  a  gust.  Però  és  fidel  a  allò  que  li  van
ensenyar els  seus pares de petita,  quan alguns
que  ara  es  mobilitzen  es  quedaven  a  casa.
Aquesta Diada va tornar a casa indignada quan

va escoltar el president de l’ANC, Jordi Sánchez,
assenyalant  de  forma  demagògica  i  injusta  al
diputat Joan Coscubiela, tot un referent per a ella,
com a part dels que no volen que el poble català
pugui decidir el seu futur. Va pensar que potser
no aniria a votar. 

La Maria el dia tretze de setembre va participar
en  la  consulta  interna  que  havia  organitzat
Catalunya en Comú i, malgrat les decepcions de
les  darreres  setmanes,  va  votar  que  sí,  que  el
primer  d’octubre  calia  mobilitzar-se.  No  va
entendre que un sector de l’organització defensés
quedar-se a casa quan previsiblement milers de
persones  sortirien  a  defensar  el  dret  a  decidir.
Uns dies després va comprovar alleujada que la
majoria havia dit que calia ser-hi. 

La  Maria,  el  dia  20  de  setembre,  va  veure
estorada  com  la  Guàrdia  Civil  entrava  a
dependències  de  la  Generalitat  i  practicava
detencions  d’alts  càrrecs  del  Govern.  Ja  estava
preocupada  pels  registres  d’impremtes  i  la
requisa  de  material  electoral,  però  els  fets
d’aquell  dia  la  varen  indignar:  va  trobar  una
estona  per  passar-se  per  les  concentracions  de
protesta. I  la indignació va pujar de to quan va
saber que els detinguts havien declarat davant el
jutge  emmanillats.  Va  pensar  que  a  més  de
mobilitzar-se potser calia que anés a votar.

La Maria el divendres vint-i-nou de setembre va
mirar per televisió el darrer acte electoral de Junts
pel sí i la CUP. I quasi cau de la cadira quan va



2

escoltar  una  diputada  de  la  CUP  titllant  de
traïdors als comuns i dient que Roma no paga a
traïdors.  Va recordar que li havien explicat que el
secretari  d’organització  del  PSC  i  alcalde  de
Cornellà  ,  Antonio  Balmón,  havia  utilitzat  la
mateixa  frase  quan  els  darrers  socialistes
catalanistes s’havien vist obligats a abandonar el
partit. Tots els intransigents parlen un llenguatge
similar. Davant un sectarisme i una ignorància tan
evidents la Maria  va pensar  que seria  al  carrer
però que potser no aniria a votar.

La Maria el diumenge u d’octubre al matí va veure
imatges esgarrifoses per televisió i va començar a
rebre fotografies i gravacions al seu mòbil. Com
advocada  va  ser  molt  conscient  dels  drets  que
Guàrdia Civil  i  Policia  Nacional,  a les ordres  del
govern  del  PP,  estaven  conculcant.  Indignada
davant la repressió indiscriminada va anar cap al
seu col·legi electoral i no tan sols va votar sinó
que s’hi va quedar tot el dia al costat de joves i
grans  que  vigilaven  perquè  no  hi  hagués
intervenció policial. Que què va votar? El vot és
secret...

El dia 3 d’octubre no va anar a treballar. Es va
manifestar  al  costat  de  milers  i  milers  de
persones  pels  carrers  de  Barcelona.  I  va  plorar
amb les imatges de solidaritat que arribaven de
diverses  ciutats  de  l’Estat  espanyol  igual  que

havia plorat amb la fotografia de la Neus Català,
supervivent dels camps d’extermini nazis votant
el diumenge amb 102 anys.

La  Maria  ha  reflexionat  molt  aquests  dies:  és
conscient que la via unilateral no ens portarà a la
independència; però també sap que l’actitud del
govern  del  PP,  el  nefast  discurs  del  Rei  i  les
penoses opinions d’alguns socialistes als quals ja
no considera dignes de qualificar-se així,  només
fan  que  posar  llenya  al  foc.  I  espera  que  les
propostes de negociació i mediació fructifiquin. 

La  Maria  no  sap  què  passarà  d’ara  endavant.
Només sent,  com l’Espriu,  que estima “amb un
desesperat   dolor”  al  seu  poble:  avui  més que
mai.  I que està orgullosa de l’exemple de dignitat
que la ciutadania de Catalunya ha donat al món.

La Maria pensa que mai res no tornarà a ser com
abans del dia u d’octubre d’enguany.

Nota: La Maria no existeix. Tampoc reflecteix la
meva  trajectòria  ni  la  totalitat  de  les  meves
opinions.  He  intentat  fer  un  dibuix  d’un
determinat  segment  de  la  societat  catalana  a
través  dels  sentiments  que  diverses  persones
m’han transmès aquests dies tan intensos.  



Espanyols a la força
Antoni Alorda i Vilarrubias

“Nos  obligarán  a  hacer  lo  que  no  queremos”,
deia  Rajoy.  Volia  dir:  avortar  per  la  força  la  voluntat
pacífica  i  democràtica  dels  catalans.  Si  no  s'avenen a
seguir  essent  una  regió  espanyola  dirigida  des  de
Madrid, patiran una repressió immisericorde des de tots
els fronts que l'Estat té al seu abast, una repressió de la
qual fins ara només n'hem vist una mostra. 

Rajoy  sap  que  no  fabricarà  espanyols  a  “golpe  y
porrazo”, però està convençut que els retindrà, i, qui dies
passa,  anys  empeny.  L'exitosa  tècnica  de  la  Inquisició
espanyola per a les conversions: o baptisme o foguera.
Espanyol a les bones o a les males. Ja ho havia advertit.

Però una societat sana vol l'aparell jurídic que és l'Estat
per garantir el seu benestar, si l'Estat l'oprimeix , perd el
seu sentit, la seva legitimitat. Si, per servir amorosament
a una part, l'Estat violenta la voluntat majoritària d'una
altra, la comunitat damnificada pot rescindir el contracte
social  implícit.  Ha  passat  mil  vegades.  És  injust
pretendre que el pes demogràfic d'uns territoris imposi
eternament la sort d'uns altres, i molt menys que ho faci
enviant-hi forces armades, tant si és en fragates com en
looney tunes.

Naturalment, que la solució passava, i tant de bo encara
passi,  pel  diàleg.  Però no pot ésser una simple tàctica
dilatòria, una “pose” per justificar la neutralitat davant la
repressió.  Catalunya  n'està  farta  d'oferir  diàleg  i
estampar-se en el Mur infranquejable de la Constitució
espanyola,  que,  com  resa  el  seu  article  segon,  “se
fundamenta  en  la  indisoluble  unidad  de  la  nación
española, patria común e indivisible”  etc. I els dogmes
són innegociables. 

Parlen d'adoctrinament quan tots sabem com se'ns ha
inculcat la lògica imperial, a consciència, durant segles,
el  dogma  de  la  integritat  territorial  com  a  anterior  i
superior a les llibertats i la felicitat dels ciutadans, que
s'hi han de sacrificar quan és precís. Espanya ha viscut
com una tragèdia cada pèrdua territorial, i sent Gibraltar
com  una  humiliació  inacceptable.  I  ara  reacciona  a
Catalunya tancada en banda i amb l'ominós i groller ”a
por ellos”. No veu persones, ciutadans, ni tan sols quan
carreguen contra padrines indefenses, veu un mapa. I,
de reüll, d'on surten i on van els doblers. És depriment

veure  com  tracten  a  tantíssima  bona  gent  catalana,
compromesa cívicament, sana, alegra i condreta, com si
fos  l'escòria  del  planeta,  delinqüents  malvats  que  cal
tancar o beneïts incaüts, manipulats sense remei.

Però el  paradigma imperial  és una presó en ruïnes,  el
futur és confederal. El Tribunal de La Haia recorda que el
dret  internacional  no  té  cap  impediment  a  les
proclamacions unilaterals d'independència, ni tan sols el
dret a la integritat territorial,  el Tribunal sap massa bé
que les  independències  no  neixen  gairebé  mai  com a
precipitat de la legalitat immediatament anterior, i així
ho diu en la Consulta sobre Kosove de l'any 2010 (motiu
pel qual Espanya es nega a reconèixer Kosove). Allò de
“las lentejas”, que, si  no en vols, “las dejas”, no dóna
dret  a  matar  de  fam.  I  els  catalans  n'estan  farts  de
llenties. 

Vet aquí un dels aspectes més potents del procés català,
i que tan inquieta el poder. Per a desesperació dels del
todoatadoybienatado, que ens consenten triar entre PP i
PSOE i el batle del poble, els catalans obren l'abast del
dret  a  decidir:  plantegen  monarquia  o  república,  quin
Estat, quina Europa, o com humanitzar la voracitat d'una
globalització que, sabent-la imparable, volen modular al
país,  a  la  gent.  Només  els  drets  humans  i  col·lectius
limiten la democràcia.

Perquè d'això parlam,  de democràcia,  de llibertats,  de
dignitat. De persones. De pau i convivència. I no només
a Catalunya, a tot l'Estat, fins i tot, com a símptoma, a
Europa, a Occident i  al planeta sencer.  I,  naturalment,
també per aquí, i molt. 
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2.1   Un projecte polític
Fina Santiago Rodríguez

Consellera de Serveis Socials i Cooperació

Govern de les Illes Balears

En els últims deu anys, s'han produït grans canvis
socioeconòmics  i  polítics  a  Europa,  a  Espanya i
també a Balears.  El  conjunt  de  crisi  que estem
patint  responen  a  causes  molt  profundes  i  han
provocat una resposta social i política important, i
també canvis moltes vegades en direccions poc
favorables a les necessitats i interessos de la gran
majoria de la població. No obstant això, a Balears
també  han  tingut  lloc  canvis  fonamentals  que
obren  una  via  d'esperança  per  a  un  futur  no
massa llunyà.

A  les  Balears,  s'ha  produït  un  important  canvi
polític el 2015 que ha començat a desenvolupar
polítiques  de  caràcter  més  social  (renda  social,
protecció  a  l'emancipació  juvenil,
desenvolupament  del  suport  a  la  dependència),
més saludable (recuperació de les iniciatives de
salut  pública,  targeta  sanitària  universal),
ambiental  (ampliació  de  la  protecció,  impost
turístic) i cultural (derogació de la llei de símbols,
impuls  educatiu,  defensa  del  català),  tot  i  que
encara  amb  greus  limitacions  derivades  del
deficient finançament. 

Balears té una sèrie de problemes, mancances i
desequilibris en el que a model econòmic i social
es  refereix.  Tenim  un  sector  de  serveis  on
l'hostaleria  i  el  turisme  tenen  molt  pes  i  que
actualment s'està fent més informal i comença a
ocupar tot el territori  (urbà i rural). El sector de
construcció  és  massa  dependent  del  sector
turístic i poc orientat encara a la rehabilitació i a
l'habitatge  social.  El  sector  primari  té  una
perillosa tendència a la reconversió i encara hi ha
un ampli  marge per desenvolupar les indústries
alimentàries, amb gran perill que caigui en mans
de  les  grans  corporacions  de  l'agroindústria.  El
sector  energètic  es  troba  insuficientment
desenvolupat,  des  de  la  perspectiva  de  les
energies  alternatives,  en  especial  per  les  grans
possibilitats  que  té  Balears  de  substitució
d'energies  convencionals  per  energies  netes.  El
sector  del  transport  té  problemes  i  reptes
estructurals  encara  no  solucionats:  transport
inter-illes,  tren  fins  a  Artà,  estímul  a  l'ús  del
transport públic i al transport sostenible -elèctric,

bicicleta... Els recursos destinats a R + D + I són
insuficients. Tenim un desequilibri socioeconòmic
territorial inacceptable, amb municipis molt rics i
altres amb greus limitacions.

Però, a més, pel que fa a les necessitats socials,
de  salut,  ambientals  i  culturals-educatives,  els
reptes  són  molt  rellevants  i  les  capacitats  molt
limitades pel  ridícul  finançament estatal.  D'altra
banda,  hem  vist  que  tenim  problemes  tan
importants  com una  alta  taxa  d'atur,  una  gran
precarietat  i  altes  taxes  de  pobresa.  Balears
genera  riquesa,  però  tenim  unes  enormes
desigualtats,  tant  en  la  riquesa  com  en  la
desocupació,  la  precarietat  o  la  pobresa,
fonamentalment  manifestades  en  funció  del
gènere, edat, origen, situació familiar. 

Això,  en  un  context  de  manteniment  dels
increments poblacionals. Hem aconseguit allò que
ningú  ha  pogut  fer:  integrar  més  de  350.000
persones  en  deu  anys,  sense  problemes  de
convivència,  però  amb  un  esforç  de  solidaritat
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col·lectiva  impressionant,  encara  més important
quan  no  hem  obtingut  cap  millora  en  el
finançament.

En resum, encara tenim importants desequilibris
socioeconòmics,  territorials,  sectorials,
poblacionals i d'altres tipus. El context no ajuda,
però  també  és  evident  que  es  necessita  més
valentia  política  per encarar  polítiques  de canvi
de major calat.

Tots aquests problemes, mancances, desequilibris
i desigualtats es transformen en reptes quan ens
proposem solucionar-los. I aquests reptes són els
que han de servir de guia per a qualsevol model
social,  ambiental,  cultural,  productiu  i  econòmic
que  pretengui  servir  a  la  gran  majoria  de  la
societat de les illes. 

El projecte de país que necessitam i com a MÉS
per Mallorca volem impulsar, ha de ser una eina
per  aconseguir  més  qualitat  de  vida,  però
sobretot per avançar cap a la igualtat social; més
diversificació i menys dependència, més equilibri
entre zones, sectors i àmbits; més modernització
però  sense  atemptar  contra  la  sostenibilitat;
apostes més decidides pel  canvi  energètic; més
compensació  entre  els  sectors  d'activitat  i  més
producció de proximitat davant de les dinàmiques
extractives  i  explotadores  de  les  grans
corporacions turístiques. En definitiva, un projecte
de país desenvolupat en funció del  benestar  de
les persones.

El  nostre  projecte  de  país  ha  d'estructurar-se
sobre tres eixos fonamentals:

• Major qualitat de vida, mitjançant un sistema de
cohesió  social  amb  els  serveis  i  prestacions
socials  que  es  necessiten  i  amb  una  profunda
ampliació  de  la  participació  de  la  ciutadania.
Prevenció  i  assistència  sanitària  de  màxima
qualitat  i  un  sistema educatiu  excel·lent  com a
grans  fortaleses  de  Balears.  Recuperant  i
desenvolupant la cultura pròpia, en un context de
respecte intercultural.

• Major  diversitat  productiva,  basada  en  el
respecte i el desenvolupament del teixit comercial
de  proximitat,  el  teixit  empresarial  i  industrial
propi,  integrant  i  potenciant  una  societat  del
coneixement,  i  promovent  la  innovació,  per  tal
d'aconseguir  que  Balears  mantingui  una  alta
competitivitat  sense  els  costos  brutals  que
imposa el monocultiu turístic. Tot en el marc d'un
mercat  de  treball  de  qualitat,  que  superi  la
precarietat  i  sobreexplotació,  doni  opcions  als
joves i  altres sectors vulnerables, persones amb
discapacitats, treballadors de major edat, etc.

• Major  sostenibilitat,  respectant  i  valorant
l'entorn  natural  de  les  Balears,  protegint  els
recursos naturals i promovent un ús eficient dels
mateixos per tal de mantenir i millorar la qualitat
mediambiental.

Pot  sonar  a  un  somni  sense  fonament,  però
disposam de les polítiques concretes que poden
materialitzar aquest projecte estratègic. 



2.2 Finançament autonòmic:

 Donant voltes al molí
Josep Valero Gonzàlez

Una  vegada  més  la  Comissió  per  l’estudi  del  nou
finançament autonòmic a l’estat espanyol acaba com el
rosari de l’aurora. El govern espanyol no dóna cap passa
per desencallar el tema. Ni posa més doblers, ni cedeix
imposts,  ni  afluixa  els  controls  pressupostaris,  ni
reparteix millor entre l’estat i les autonomies els límits
de dèficit. Es limita a veure com es neutralitzen entre si,
les  diferents  autonomies  que  tenen  interessos
contraposats.

Les Illes Balears milloraren la seva posició relativa en la
revisió del finançament realitzada en el segon pacte de
progrés. Quasi arribàrem a la mitjana espanyola. Això pel
que  fa  als  ingressos  ordinaris.  Però  en  els  Fons  de
solidaritat interregional seguim perdent de debò.

La  Plataforma  per  un  nou finançament  per  a  les  Illes
Balears,  reclama  quatre  grans  reivindicacions:  Una
millora  del  finançament  ordinari;  la  negociació  d’un
Règim Especial Balear que tracti com cal el fenomen de
la insularitat; que el govern espanyol es comprometi a
realitzar  les  inversions  estatutàries  contemplades  a
l’Estatut  d’Autonomia  i  finalment  que  els  Pressuposts
Generals  de  l’estat  tinguin  un  apartat  inversor  molt
major de què sempre dediquen a les Illes Balears.

Quatre aspectes, on en el primer, ha quedada palesa la
frustració del representant balear a la negociació de la
Comissió  per  a  la  revisió  del  finançament  autonòmic,
Guillem López Casanovas. En un recent article publicat a
l’Ara Balears, diu que ja està fart d’explicar a Madrid el
que  passa  a  Catalunya,  que  no  entenen  ni  volen
entendre  res,  que  hi  ha  una  colla  de  tertulians  i  de
suposats analistes que miren el que passa a Espanya des
de la seva interessada campana de vidre. Si així veuen
Catalunya, ja ens podem imaginar el que duen pensar de
les Illes Balears. El  desencís del  nostre negociador és
prou evident.

Per  la  seva  banda  la  consellera  d’Hisenda  Catalina
Cladera,  ha  rebut  molt  bones  paraules  del  ministre
d’Hisenda  espanyol,  l’inefable  Montoro,  sobre  la
necessitat de negociar un nou Règim Especial Balears,
que reconegui com cal el fet insular i pluriinsular. Bones
paraules i fum sobre acceptar qualsevol de les propostes

presentades  pel  govern
de  les  Illes,  amb  el
suport  de  més  de
seixanta  entitats  de  les
més  representatives  de
la  societat  civil  de  la
nostra  comunitat,  com
és  la  Plataforma
esmentada.   

Els  apòstols  ministerials  de  la  legalitat,  segueixen
passant-se  pel  forro  el  compliment  de  la  legalitat  del
nostre  Estatut.  Res  d’inversions  estatutàries.  I  fer
inversions  a  les Illes  en els  PGE 2018,  com us  podeu
imaginar i  amb el  que està caient,  és de les darreres
coses que els hi passarà pel cap als dirigents populars. 

Ens veuen sols com el 2’4% de la seva nació espanyola. I
això  és  el  que  tenen  assumit  les  elits  econòmiques
d’Espanya i de les nostres Illes. Pel que fa a les nostres,
s’han  acomodat  a  confiar  a  tenir  un  ministre,  un
sotssecretari,  «algú  important  que  tengui  bo»  per
aconseguir  qualque  prebenda.  No  passam  del
provincialisme més miserable. Mentrestant anam fent i
tancant els ulls, anant «a lo nostro», com si el màxim a
què poguéssim aspirar és que no es fiquin massa amb
nosaltres, no fos cosa que la cosa encara empitjorés.

Aconseguir un nou finançament no és cosa d’habilitats
negociadores, ni de carregar-se de raó. El govern central
no ens veu com un problema. Ni tenim força encara per
condicionar les seves polítiques.  Ens cal fer-mos sentir
com un poble organitzat i sense complexos d’inferioritat.
Un poble que vol ser tractat d’igual a igual amb els altres
pobles d’Espanya. Amb una mirada horitzontal i federal. I
que en canvi, sols segueix rebent la mirada petulant i de
menyspreu del poder central,  que simplement ens veu
com una petita part de la seva nació espanyola.

 Sense  rebel·lió  ja  sabem  que  ens  toca:  A  seguir
sotmesos  i  a  què  ens  puguin  seguir  xuclant  amb  els
imposts!
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3.1   30 Anys de la Fundació de
l’Associació d’Amics del poble

sahrauí de les Illes Balears
Catalina Rosselló
Presidenta de l’Associació

Va  ser  un  llunyà  17  de  maig  de  fa  30  anys  que  vam
començar  el  nostre  camí  com  a  associació  arran  d'un
viatge que vam fer un petit grup de ciutadans i ciutadanes
de  les  nostres  Illes  sensibilitzats  amb la  causa  sahrauí,
vàrem  viatjar  als  campaments  de  refugiats  sahrauís,  a
Tindouf, Algèria. Som una associació no governamental i
sense ànim de lucre, independent de tendències polítiques
i religioses, que participa dins un moviment internacional
d’amistat i solidaritat amb el poble sahrauí violentament
expulsat del seu territori pel Marroc l’any 1975, després de
l’ignominiós abandó del govern espanyol de la que havia
estat colònia del Sàhara Occidental.  

 El 1987 el Frente Polisario estava en guerra amb el Marroc
però  als  campaments  ens  trobàrem  amb  un  poble
hospitalari  i  digne  que  ens  va  enamorar,  vàrem visitar
hospitals, escoles, dispensaris, etc. Les dones eren les que
organitzaven els campaments i també es preparaven per
tenir un paper dins la política, la cultura, la sanitat. També
vàrem constatar sobre el terreny com s’estava vivint amb
duresa  el  conflicte  bèl·lic,  com  sobrevivien  aquells  que
havien aconseguit arribar a la regió desèrtica anomenada
“La Hamada”. Vàrem tornar amb la petició: "Feu difusió de
la nostra causa, treis als nostres infants a l'estiu"

Des de llavors els nostres objectius són: donar a conèixer
la  situació  d’aquest  poble  que  consideram  germà,
proporcionar  ajuda  humanitària  als  campaments  de
refugiats mitjançant projectes sanitaris i caravanes d'ajuda
humanitària, denunciar la violació dels drets humans que
pateixen  els  sahrauís  dels  Territoris  Ocupats,  denunciar
l’espoliació dels recursos naturals i aconseguir suports de
les  Institucions  representatives  de  la  nostra  Comunitat
autònoma, com en les de l’Estat central, amb la finalitat
que el poble sahrauí pugui retornar a la seva terra com
més aviat millor com a ciutadans lliures d’un poble lliure.

Quan  vàrem  fundar  l'associació  estàvem
convençuts/convençudes que la nostra col·laboració amb
el poble sahrauí seria breu, que retornaríem prest a la seva
terra,  el  Sàhara  Occidental  però  30  anys  després

continuam amb la  nostra  feina  i  el  poble  sahrauí  lluita
encara  per  aconseguir  els  seus  drets  dacord  amb  les
resolucions de les Nacions Unides.

Al llarg d´aquests 30 anys hem contribuït, juntament amb
altres  associacions  germanes,  a  pal·liar  les  greus
mancances  en les  condicions  de  vida  que  pateixen  els
refugiats,  mitjançant  els  diversos  projectes,  amb  les
prioritats sempre marcades pel Front Polisari.

 Hem de destacar el projecte Vacances en Pau, és el més
antic de l’associació, El primer estiu vingueren 15 infants
sahrauís.  Al  llarg  d’aquests  30  anys  han  estat  milers
d’infants  que  han  pogut  venir  a  l'estiu,  acollits
solidàriament  per  famílies  de  les  nostres  illes  i  que  fa
possible que aquests infants procedents dels campaments
de refugiats, puguin deixar enrere durant dos mesos les
terribles condicions del desert algerià, passar una revisió
mèdica a més de conèixer una altra llengua i uns altres
costums. És un programa de continuïtat en paral·lel al que
desenvolupen  les  diverses  comunitats  autònomes  i
coordinat pel Ministeri de joventut sahrauí.

Els  projectes  de  suport  al  sistema sanitari:  Suposen  un
treball directe i periòdic en els campaments de refugiats
amb vacunació i  atenció pediàtrica preventiva, així com
formació  de  personal  sanitari  sahrauí.  També  l’atenció
urològica, ginecològica i d’obstetrícia. Per a dur-ho a terme
es desplacen als campaments companys voluntaris equips
mèdics i d’infermeria. El programa inclou la supervisió de
tasques  administratives  del  Ministeri  de  Salut  de  la
República Àrab Sahrauí Democràtica.

Per  millorar  la feina ens  hem organitzat  en comissions:
Comissió sanitària, vacances en pau, sensibilització, drets
humans i contacontes del desert, sempre en coordinació
amb els  ministeris  de  la  RASD i  la  delegació  del  Front
Polisari.
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Hem de destacar de manera molt especial la feina política
de l’Intergrup parlamentari “Pau i Llibertat al Sàhara” des
de la seva constitució al Parlament Balear i també la feina
de  la  comissió  d’enllaç.  Hem  organitzat  activitats  per
sensibilitzar la població balear i les institucions públiques,
mitjançant  conferències,  taules  rodones,  jornades
universitàries, cicles dedicats a la dona sahrauí, cicles de
cinema,  etc.  Hem  realitzat  nombroses  campanyes  de
difusió i denúncia per donar a conèixer la situació d’aquest
poble.  Hem  organitzat  viatges  als  campaments  de
refugiats i als Territoris Ocupats del Sàhara Occidental, on
hem pogut reunir–nos amb diferents col·lectius de defensa
dels drets humans. Concentracions i manifestacions exigint
l´ alliberament dels presos polítics denunciant la farsa dels
judicis, donant suport a la presència d’observadors.

Vàrem ser de les primeres associacions que varen fer feina
juntament amb AFAPREDESA  per denunciar els més de
500 desapareguts sahrauís. Estam a dins un moviment de
solidaritat  amb el  poble sahrauí  la  Coordinadora Estatal
d’associacions solidàries amb el Sàhara -CEAS  i europeu
TASKforce.

Si durant aquests anys hem pogut dur, tota aquesta tasca
és gràcies al suport de desenes de voluntàries i voluntaris
de  les  diferents  comissions,  a  les  famílies  acollidores
d’infants  sahrauís,  als  diferents  governs  i  Institucions
Públiques de les nostres Illes. A l´Intergrup Parlamentari
“Pau i Llibertat al Sàhara” a la comissió d’Enllaç, Al Fons
Mallorquí de solidaritat i cooperació, al Col·legi d’advocats i
la  seva  comissió  de  drets  humans,  a  Amnistia
Internacional, a periodistes, advocats, empresaris, partits
polítics, sindicats i a totes les amigues i amics que, dia rere
dia,  amb la seva solidaritat i el seu compromís I la seva
generositat amb la causa han fet possible durant aquests
30  anys  millorar  la  vida  dels  sahrauís  donant  suport
econòmic i polític.

La causa sahrauí ha estat sempre present I prioritària i així
també ho hem comprovat aquests últims anys de crisi on
el  finançament va perillar però no ens vàrem rendir vàrem
tenir clar que som amics del poble sahrauí i en aquests
moments ens necessitava més que mai. Vàrem lluitar per
seguir amb la nostra feina.

Hem compartit amb ells la desil·lusió quan el 1991 es va
firmar el pla de pau i es pensava que el referèndum es
faria i molta desil·lusió i indignació i ràbia quan el Marroc
va impedir que es realitzàs.

Les traïcions continuades dels diferents governs espanyols
com en el cas de n’ Aminetu Haidar, i el desmantellament
del campament de Gdeim Itzit organitzat a L’Aaiun ocupat.

 L’ambigüitat quant a assumir la sentència del Tribunal de
Justícia europeu que delimita clarament les fronteres i que
diu  clarament  que  el  Marroc  no  pot  negociar  amb  els
recursos  naturals  del  Sàhara  Occidental.  També  vàrem
viure amb molta preocupació i tristesa el segrest per un
grup gihadista dels tres cooperants, Enric, Rossella i Ainoa,
alliberats 9 mesos després.

Hem  compartit  petites  i  grans  victòries,  com  el
descobriment de les fosses comunes al Sàhara Occidental i
l’exhumació dels cadàvers. La notícia de l´auto del jutge
Ruth de l´Audiència Nacional el 9 abril 2015 que processà
a 11 als  càrrecs marroquins  per  genocidi  en el  Sàhara
Occidental,  com  també  la  victòria  del  conflicte  de
Guerguerat.

Al  llarg d’aquests  30 anys hem rebut  el  suport  d’altres
organitzacions  no  governamentals  i  també  com  a
associació  hem  donat  suport  a  diferents  mobilitzacions
com  la  manifestació  del   “no  a  la  guerra”  d’Iraq  i  al
conflicte palestí.

Ara  estam  patint  també  el  comportament  vergonyós
d’Europa que ha tancat les fronteres als emigrants i  ha
firmat un vergonyós tractat amb Turquia, on els refugiats
són retinguts, estam a la plataforma “Mallorca acull” que
fa feina perquè les autoritats pressionin a Europa a obrir
les fronteres i acollir a les persones refugiades.

El poble sahrauí continua dividit a l'espera del referèndum
d'autodeterminació  que  legalment  li  correspon.  Les
necessitats dels refugiats han augmentat, i la situació dels
sahrauís  als  Territoris  Ocupats  és  insostenible,  avui  la
nostra col·laboració és més necessària que mai.

Des de l’Aapsib seguirem lluitant i resistirem amb ells, com
amics que som d'aquest poble que consideram germà, fins
a la victòria final.

ASSOCIACIÓ D’AMICS POBLE SAHRAUÍ DE LES ILLES
BALEARS
Associació declarada d'Utilitat Pública (BOE núm.37, de 12
de febrer de 2015)
Medalla d'Or del Consell de Mallorca, 2009
Premi Isabel Coll de les Joventuts Socialistes 2015
Premi Popular de la Cope 2015
Premi Emili Darder d’Esquerra Unida 2016



3.2  CRIDA de les festes post-
trinitàries a  CANAMUNT 2017

Manel V. Domenech

Canamunters,  canavallers,  llonguets  en  general,
forans  de  tota  Mallorca,  pitiüsos  i  menorquins,
principatins  i  valencians,  franjaponentins,
rossellonesos  i  algueresos,  bascos  i  gallecs,
castellans i assimilats, guiris d’ambdós hemisferis : o
sigui “al mundo mundial”

Visca Sant Rescat !

Enguany  commemoram  el  5è  aniversari  de  la
proclamació  de  Sant  Rescat  com  a  patró  de
Canamunt.  Lluny,  dins  les  boires  de  la  història,
queden les festes que dedicava Sa Gerreria al  seu
santcrist,  custodiat  encara  avui,  a  l'església  del
Socors. Les festes que celebrava el nostre barri, sota
l'advocació  de  la  Santíssima  Trinitat,  obrien  el
calendari  de  les  festes  estiuenques  als  barris  de
Ciutat.

De les nombroses gerreries que poblaven el nostre
barri,  tan sols  queden  alguns  fumerals  que  resten
muts i amagats, amb la por,  al seu cor de maons, de
què algun emprenedor deixondit, els converteixi en
lofts verticals i els dediqui al lloguer turístic.

El blau turquesa que hem manllevat de les aigües de
la  nostra  badia,  violada  repetidament  per  fàl·lics
creuers, farcits de depredadors dels nostres recursos
naturals, ens fa implorar,  no sabem molt bé a qui, el
nostre  lema  d'enguany  :  APADRINA  UN
CANAMUNTER,  perquè  som  un  endemisme,  una
espècie en greu perill d'extinció.

El  fraula de la nostra samarreta de l’any passat ja
duia imprès el lema : VECINUS CANAMUNTERUS EN
PERILL D’EXTINCIÓ. I si anam una mica més lluny, al
roig  del  2015  ens  trobàvem amb el  lema  :  GRAN
HOTEL CANAMUNT.  

Malaurada ment hem sigut premonitoris, els nostres
pitjor  somnis   s’estan  complint  :  la  proliferació
d’hotels,  la  progressiva  conversió  d’habitatges,  a
vivendes  plurifamiliars,  en  pisos  pastera  per  al
lloguer turístic,  les continues  allaus  de creueristes,
dia  sí  i  dia  també,  estan  convertint  Ciutat  en  un
immens parc temàtic que expulsa als seus veïnats.

Cal  plantar  cara  i  revertir  aquesta  situació.  Tots
nosaltres  ,  individualment  i  col.lectiva   hi  estam
cridats : hem de recuperar el barri, la ciutat pel gaudi
dels seus veïnats. Ciutat és per a qui la habita i no

per a  qui  la visita.   I  ho feim de la millor  manera
reconquerint  l’espai  públic,  de  tots  i  per  a  tots  :
veïnats, amics i coneguts, externs de bona voluntat  i
fins i tot , també rebrem al  turista despistat. Volem
ésser un barri d’acollida (benvinguts refugiats ! ), un
barri d’integració .

I ho volem fer oferint les nostres festes : trobareu al
programa activitats per als nins , els joves , la gent
gran. Sopars a la fresca, cinema, músiques, activitats
per a les mascotes, visites guiades per el barri, ball,
Canamuntiades, exposicions, documentals i debats ,
atenció  al  cercavila  de  divendres  a  les  20h…
benvinguts  tots  a  la  República  veïnal,  popular  i
independent de Canamunt. 

Vivim temps de canvis,  temps de república i  si  no
demana ho als germans catalans dels Principat : Ni
rei Ni por.

Per acabar , deixau- me citar a Ramon Llull en el seu
llibre Blanquerna :

 amb el crit d’alarma per fer sortir la gent al carrer en
cas de perill : VIA FORA !

Canamunters : defensem el barri gaudint de la festa,

VIA FORA  I  VISCA SANT RESCAT  !!!
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3.3  MALLORCA LLIURE
Carme Gomila Domínguez

    

    Foto: Dbalears.cat

El projecte Mallorca Lliure neix amb la idea de ser
una campanya engrescadora, jove i empoderada.
Tot just fa tres mesos, un grapat de joves d’arreu
de Mallorca, ens vam reunir un capvespre al bar
La  Tertúlia  de  Palma.  Consideràrem que  era  el
moment d’encetar alguna cosa, ja que, teníem la
sensació  que  l’entrada  a  l’estiu  havia  paralitzat
l’acció  de  les  institucions.  A  més,  el  clima
d’urgència que imperava gairebé ens obligava a
actuar de manera ràpida. És així com nasqué la
campanya Mallorca Lliure. 

És una campanya en positiu,  molt jove i  fresca,
que  reivindica  una  Mallorca  justa  i  digna  per  a
tots els mallorquins. Que suma, que pretén fer de
Mallorca el millor lloc del món. Però sobretot, és
una  campanya  per  demostrar  que  no  som una
societat  adormida,  sinó  que  estem  carregats
d’autoestima i volem el millor per la nostra illa. El
missatge és aglutinador i positiu: el contrari d’una
Mallorca lliure és una Mallorca esclava i ningú es
pot oposar a això. És un projecte que crea un nou
relat  sobre  la  mallorquinitat,  que  deixa  enrere
distincions arcaiques entre mallorquins i forasters.
Creim  necessari  defugir  de  qualsevol  discurs
identitari  o  xenòfob  i  intentam  unir  diferents
sensibilitats ideològiques. Volem que tothom s’hi
pugui sentir identificat, perquè al cap i a la fi, el

més important és estimar Mallorca i voler el millor
per  ella.  La  resta,  són  coses  que,  en  un  clima
d’urgència com el que estem patint, no hi tenen
cabuda. Precisament, un dels èxits principals de
la campanya rau que tothom se la pot fer seva,
cadascú a la seva manera. 

Els objectius de la campanya els podríem resumir
en  dos.  En  primer  lloc,  Mallorca  Lliure  pretén
acostar  el  debat  sobiranista  al  carrer.  Ens
centrem  en  la  idea  d'un sobiranisme  social  i
transversal com a eina útil per arribar a la majoria
de la població. Així mateix, durant aquests mesos,
la  campanya  ha  servit  per  teixir  vincles  amb
diverses forces sobiranistes de Mallorca,  des de
partitsa entitats, organitzacions i col·lectius. Tots
junts podem construir un relat compartit que ens
ajudi a assolir  els horitzons que perseguim. Des
de la campanya reivindica que Mallorca ha de ser
allò que els mallorquins volguem que sigui. 

Per altra banda, el missatge clau de la campanya
se  centra  en  la  denúncia  d’una  sèrie  de
problemàtiques  que  pateix  Mallorca  i  no  tenim
autonomia suficient per posar-hi solució. Dit d’una
altra  manera:  necessitam  més  sobirania  per
gestionar els nostres recursos.
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 És  urgent,  tenim  greus  problemàtiques:  la
massificació  turística,  el  transport  públic
insuficient,  els  problemes  mediambientals
relacionats amb la posidònia, l’augment del preu
del lloguer que comporta la degradació d’alguns
barris, etc. 

Totes  aquestes  qüestions  evidencien  les
contínues mancances d’inversió estatal a les Illes
i l’esgotament del model autonòmic. Això fa que
ens  hàgim  de  replantejar  quina  relació  volem
seguir mantenint amb l’Estat espanyol. Si més no,
el  que  tenim  clar,  és  que  després  de  batallar
durant anys a Madrid per rebre un finançament
més just, és hora de començar a superar aquest

estadi  i  reclamar  el  finançament  propi  que  ens
pertoca com a mallorquins i mallorquines.

Per concloure, advocam per dotar Mallorca d’un
nou  estatus  polític:  volem  una  sobirania  plena,
que  ens  permeti  gestionar  els  nostres  recursos
per fer front als reptes de futur sense necessitat
de  cap  tutela.  En  definitiva,  reclamam  una
Mallorca justa, digna i lliure per tothom. 
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4.1     Avançam cap a un model

econòmic diversificat, equilibrat i sostenible

Balanç de les mesures del Govern d’esquerres per transformar el 
model econòmic, turístic, territorial i energètic de les nostres illes

Més per Mallorca

El Govern d’esquerres està fent front als reptes cabdals
que afronta la nostra societat de cara al futur. El pes del
monocultiu turístic i els efectes sobre el territori i la qua-
litat de vida, el model energètic, excessivament depen-
dent i amb un component massa baix d’energies renova-
bles, la pressió urbanística damunt el territori, la poca in-
versió en recerca i innovació... són condicionants del mo-
del econòmic i territorial del país, que sempre que ha go-
vernat el PP han estat agreujats per polítiques que posa-
ven els  interessos econòmics d’uns  pocs per sobre de
l’interès general.

Per això el Govern actual porta ja dos anys elaborant i
aprovant mesures que protegeixen el territori, impulsen
la transició energètica i afavoreixen l’evolució cap a una
economia més moderna, més innovadora, més diversifi-
cada i que redistribueixi millor la riquesa. En l’àmbit del
turisme, s’han aprovat mesures com ara la recuperació
d’un impost d’estades turístiques (l’Impost del Turisme
Sostenible), o la llei que està permetent acabar amb la
barra lliure del lloguer turístic il·legal, o com la fixació,
per primera vegada de forma real i efectiva, d’un nom-
bre màxim de places turístiques, que a més s’anirà re-
duint en els pròxims anys.

En el Dia Internacional del Turisme, és un bon dia per re-
cordar que el Govern d’esquerres en què MÉS per Mallor-
ca participa està treballant intensament per aconseguir
tres grans objectius:

1) Que el turisme continuï generant riquesa per a la nos-
tra terra i per a la nostra gent, però de manera que arribi
de manera efectiva a tothom.

2) Que això s’aconsegueixi  rebaixant l’impacte social  i
mediambiental de l’activitat turística.

3)  Que  aquesta  societat  sigui  capaç  de  generar  fonts
econòmiques alternatives que procurin riquesa i reduei-
xin la dependència del turisme.

Això és el que s’ha fet i s’està fent sobre aquest tema:

Cap a un turisme equilibrat, respectuós amb l’en-
torn i socialment sostenible

• Pel que fa a les accions estrictament turísti-
ques,  aquest  Govern ha aprovat  la  primera normativa
que permet controlar i perseguir, de formar àgil i contun-
dent,  l’activitat  de  lloguer  turístic  il·legal,  elevant  la

quantia de les multes i multiplicant la capacitat sancio-
nadora dels inspectors turístics, un cos que a més s’ha
reforçat i en els mesos vinents tornarà a fer-ho amb la
incorporació de nous inspectors i tramitadores d’expedi-
ents de sanció.

• Aquests inspectors i aquest Govern han estat
precisament els que aquest mateix estiu han despullat
l’activitat  il·legal  d’hotels  que,  en  un 72% dels  casos,
oferien més llits de les quals tenen autoritzades.

• Amb aquest Govern va entrar a més en vigor
aquest estiu una moratòria de places turístiques que im-
pedirà la incorporació de nous allotjaments per a viat-
gers. També aquest Govern, a través de la Vicepresidèn-
cia i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, ha posat
fi  a  les  excepcions  que  permetien  seguir  augmentant
l’oferta  d’allotjament hoteler.  Avui  per primera vegada
en la història de les Illes Balears, podem afirmar amb ro-
tunditat que en aquest país no hi haurà més places turís-
tiques de les que hi ha ara, de la mateixa manera que es
pot  assegurar  amb rotunditat  que el  camí  emprès  pel
sector per elevar la seva qualitat i augmentar el seu res-
pecte a l’entorn és l’únic que es transitarà d’aquí d’ara
endavant.

• El Govern està aplicant ja la reforma que, tam-
bé des d’aquest estiu, permet sancionar amb contundèn-
cia a les webs de lloguer turístic que anunciïn oferta il·le-
gal. Les multes arribaran als 400.000 euros, una suma
d’intenció dissuasiva que no està contemplada en cap al-
tra regulació turística de l’Estat. També contrasta l’acti-
tud d’aquest Govern en la lluita contra l’explotació turís-
tica irregular amb la desídia de l’anterior Govern del PP,
que va prohibir el lloguer a turistes en pisos, però ni ho
va perseguir ni ho va controlar, alimentant així els greus
problemes d’habitatge que ara s’estan atenent de forma
prioritària.

• El Govern va aprovar l’Impost de Turisme Sos-
tenible com a resposta a l’exigència ciutadana que les
incomoditats i els beneficis que genera la indústria turís-
tica reverteixin en recursos per eliminar la petjada ecolò-
gica del turisme i contribueixin a millorar la qualitat de
vida  dels  ciutadans  de  les  illes.  Un  tribut  que  ja  està
aportant fons clau per protegir el nostre territori i el nos-
tre patrimoni. Aquest mateix impost pujarà en 2018 pre-
cisament per aprofundir en un objectiu clau: que el turis-
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me sigui un motor de progrés social i regeneració ambi-
ental.

Cap a la prosperitat compartida en una economia
diversificada

L’aposta per un canvi de model va molt més enllà del tu-
risme. És una prioritat present en l’activitat de totes les
àrees de Govern:

• Cap Govern ha fet més per la diversificació de
la nostra economia. No ho fa per la via d’atacar el turis-
me de qualitat, sinó aprofitant el seu vigor econòmic i
una capacitat innovadora que ha convertit en referents
mundials a moltes de les empreses turístiques d’aques-
tes illes. El Govern està nodrint-se de la seva experiència
i dinamisme per accelerar el desenvolupament d’un sec-
tor tecnològic lligat a la recerca i la innovació, al mateix
temps que s’empren els fluxos turístics per impulsar sec-
tors com el cultural, l’agroalimentari i el comercial, amb
una clara vocació de suport i reforç de la producció local.

• D’aquesta vocació es nodreix un pla d’indús-
tria  que  ja  està  contribuint  a  modernitzar  i  reinventar
sectors tradicionals de la nostra economia,  com el  del
calçat o l’agroalimentari.

•  Precisament  perquè  es  veu el  turisme  com
una eina de prosperitat i  no com una fi  en si  mateix,
aquest Govern té com a prioritat  aconseguir que la ri-
quesa turística es canalitzi també cap als treballadors de
les illes. Per a això es treballa amb patronals i sindicats,
en  honor  d’afavorir  convenis  col·lectius  i  empresarials
que permetin que la facturació turística més alta de la
història de les illes es tradueixi d’una vegada per sempre
en els salaris més alts de la història de les illes.

• Aquest mateix propòsit, la recerca de la pros-
peritat  compartida,  dirigeix  la  política  d’habitatge
d’aquest  Govern,  que  ha  llançat  plans  per  aconseguir
que l’habitatge captiu de l’activitat turística il·legal torni
amb garanties al mercat residencial i contribueixi a re-
baixar els preus i facilitar l’accés a l’habitatge. En aques-
ta mateixa línia, el Govern d’esquerres està traient les
Illes Balears d’anys d’inanició inversora en habitatge pú-
blic, cosa que es plasma en fets com l’inici de la cons-
trucció en el que queda de legislatura de més de 400 ha-
bitatges socials.

Cap a la recuperació del territori i un nou model
energètic

Els avanços en matèria de protecció del territori en no-
més dos anys deixen clar el compromís d’aquest Govern,
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que es plasma en una àmplia bateria de mesures legisla-
tives i de gestió que ja estan tenint efectes pràctics:

• El Govern del Pacte ha rebutjat els projectes
per a la construcció de nous ports a les illes, al mateix
temps que denegava les ampliacions dels ja existents.
Concretament, s’han arxivat les sol·licituds per a creació
o ampliació de deu ports més amb capacitat per 2.000
embarcacions extres.

• Aquest Govern està regulant per protegir els
fons marins i espècies tan amenaçades com la posidò-
nia, per la qual es prepara un decret específic. També en
els últims mesos s’ha començat a reforçar la inspecció
en el mar per perseguir les infraccions.

• Amb aquest Pacte d’esquerres es va declarar
el Parc Natural d’Es Trenc i s’han creat i ampliat reserves
marines,  com  la  de  Dragonera.  Les  declaracions  van
acompanyades de mesures efectives com la recuperació
de 40 agents de l’IBANAT perduts durant la legislatura
del PP.

• La nova llei d’urbanisme, que en els pròxims
dies es debatrà en el Parlament, acaba amb l’amnistia
general del PP a construccions il·legals en sòl rústic: ni
un sol habitatge gestat il·legalment serà autoritzada. Es
fixen per  a  això  multes  de  fins  al  300% del  valor  de
l’obra il·legalment realitzada en sòl rústic. El nou marc
de desenvolupament urbanístic estableix les eines preci-
ses perquè la construcció es canalitzi reutilitzant sòl ur-
bà, evitant l’ocupació de nou sòl. Per a això s’han gene-
rat mesures que propicien la rehabilitació i la sortida al
mercat de sòl urbà no utilitzat.

• La normativa urbanística que està impulsant
el Govern del Pacte estableix noves responsabilitats le-
gals per a les autoritats i càrrecs públics que permetin la
indisciplina urbanística.

• Creiem en una societat diferent, més respec-
tuosa amb el seu entorn, més amable amb els seus resi-
dents. Les Illes Balears aspiram per això a ser una refe-
rència en matèria energètica. L’objectiu és pura exigèn-
cia: passar de la cua europea en fonts d’energia no con-
taminants a la qual ens va conduir l’immobilisme del PP,
a liderar la transició energètica. Per a això comptam amb
una nova Llei de Canvi Climàtic que fixa un horitzó simi-
lar al que somien països com Dinamarca, Àustria o Fran-
ça: aconseguir que en 2047 tots els vehicles que circulin
per les illes siguin elèctrics, i donar les facilitats perquè a
partir de 2027 a les illes només es comercialitzin vehi-
cles no contaminants.

• El compromís d’objectius futurs comença en el
present: aquest Govern ha fet la passa d’iniciar el tanca-
ment progressiu de la central  tèrmica des Murterar, al
mateix temps que s’impulsen projectes de fonts renova-
bles i  s’estimulava el  seu desplegament amb mesures
com la degradació del 15% de l’IRPF.

• En la mateixa línia, el Govern ha apostat de
forma ferma i clara pel transport públic, electrificant el
tren i liderant la renovació de la flota de transport per re-
duir-ne l’impacte ambiental.  En espais  naturals i  cales
s’han habilitat opcions de transport públic per reduir la
pressió  dels  cotxes  privats.  També  es  treballa  braç  a
braç amb les empreses que de les illes dedicades al llo-
guer de vehicles, amb l’objectiu de reduir l’impacte del
tràfic rodat en l’entorn i, alhora, avançar cap a un parc
de vehicles més proporcionat i no contaminant.

La defensa del nou model de país davant l’Estat i
la Unió Europea

Els avanços en matèria de protecció del territori en no-
més dos anys deixen clar el compromís d’aquest Govern,
que es plasma en una àmplia bateria de mesures legisla-
tives i de gestió que ja estan tenint efectes pràctics:

• La batalla de les Illes Balears i del Pacte d’es-
querres  per  avançar  cap a  unes  illes  més sostenibles
també es lliura davant les institucions espanyoles i co-
munitàries.  Hem desenvolupat  una  ofensiva  política  a
Madrid i Brussel·les per impedir les prospeccions petro-
lieres en el Mediterrani, avui només defensades per dos
partits amb representació a les illes, el PP i Ciutadans.

• Som conscients de la necessitat de perseverar
i d’accelerar cap a un model més equilibrat, més diversi-
ficat,  menys depenent  del  turisme i  més sostenible.  A
aquest objectiu també contribueix una aposta que el Go-
vern negocia en nom de tota la societat d’aquest país: la
creació d’un Règim Especial per Balears, plantejat amb
l’objectiu d’elevar la qualitat de vida dels ciutadans de
Balears i retornar a les nostres empreses i indústries la
competitivitat perduda com a efecte de la insularitat.

Cal aprofundir en el debat iniciat sobre el futur del model
econòmic,  turístic,  territorial  i  social  d’aquest  país.  Un
debat constructiu, en el qual participin institucions, ac-
tors polítics, i el conjunt de la ciutadania, a través de les
associacions i col·lectius que l’articulen. L’objectiu és co-
mú:  continuar  incorporant  propostes  que  ens  ajudin  a
construir una societat i un model econòmic del qual els
ciutadans d’aquesta terra estiguin orgullosos.



4.2   27 de setembre

        Dia Internacional del Turisme
Ciutat per a qui l’habita

Ciutat  per  a  qui  l'habita ha  participat  les  darreres
setmanes  en  dos  encontres  internacionals  celebrats  a
Lisboa  i  a  Venècia  per  tractar  diversos  aspectes
relacionats amb la problemàtica del turisme en l'àmbit
europeu. 

A Lisboa participarem en la trobada “Cidades, Habitaçao
e Turisme” amb els col.lectius  Morare en Lisboa,  ABTS
(Assemblea  de  Barris  per  un  Turisme  Sostenible)  de
Barcelona.  L’objectiu  era  crear  llaços  amb  col·lectius
afins d’altres ciutats que treballen conflictes similars als
que patim a Palma. 

El cap de setmana del 23 de setembre, hem participat a
Venècia a les Jornades dels moviments per a la defensa
del territori, per la justícia ambiental i per la democràcia,
així com en la manifestació, per mar i terra, promoguda
pel col·lectiu venecià “No Grandi Navi” en rebuig de la
massiva arribada de creuers turístics.

Foto: Global project

L’objectiu d’aquestes jornades és compartir l’experiència
de  diversos  moviments  socials  d’arreu  del  continent
europeu així com aprofundir en la Justícia Climàtica com
a categoria que engloba la defensa del dret a l’habitatge,
a  la  ciutat  i  al  territori,  la  lluita  ecologista,  la  seva
imposició  de  desmesurades  obres  públiques  i  la
resistència davant el model neoliberal.

S’està treballant en la redacció d’un manifest a escala
europea  que  posi  damunt  la  taula  la  problemàtica
comuna a la recerca d’accions coordinades. La primera
passa és la publicació simultània d’una nota de premsa
com la present,  per part  dels diversos col·lectius,  amb
motiu  de  la  celebració,  dia  27  de  setembre,  del  Dia
Internacional del Turisme. 



4.3  La Xylella i la
reconquesta dels espais
agraris de Balears
Mateu Morro Marcé

La  xylella  és  un  bacteri
filo-patogen  d’origen
americà  amb  una  gran
capacitat  de  provocar
danys  greus  a  moltes
plantes (hi ha més de 300
espècies  diferents
susceptibles  de  ser
atacades). Entre aquestes
hi  ha l’ametler,  l’olivera i
l’ullastre,  la  vinya,  els
cítrics,  els  cirerers,  els
albercoquers,  les figueres
i  moltes  plantes
ornamentals i silvestres. La malaltia que causa a
la vinya va ser  descrita  el  1892 per  Newton B.
Pierce, per això se la sol conèixer com la “malaltia
de  Pierce”,  encara  que  fins  al  1987  no  es  va
associar  amb la presència  de xyllella  fastidiosa.
La malaltia, per ara, no té cura i és transmesa per
insectes  xucladors  de  saba  molt  difícils  de
controlar.  En  els  darrers  anys  ha  aparegut  a
Europa, amb brots a Itàlia, França, Alemanya i a
l’estat espanyol (Balears i València).  

A  les  Illes  Balears,  des  de  finals  de  l’any  2016
s’han  identificat  quatre  subespècies  de  xylella
que es distribueixen de manera diferent segons
les illes,  restant per ara sols fora del seu abast
l’illa  de Formentera.  Els  casos positius,  fa  unes
setmanes,  eren  a  Mallorca  280  (amb  tres
subespècies),  a  Menorca  63  (1  subespècie)  i  a
Eivissa 88 (1  subespècie).  Pel  que  fa  a  la seva
procedència i data d’introducció tot és incert. Sols
podem fer algunes consideracions.

La presència de quatre subespècies és indicativa
d’una introducció múltiple, des de diverses vies. I,
a  jutjar  per  la  dispersió  en  el  territori  de  les
plantes afectades, la presència del bacteri entre
nosaltres és antiga. Alguns professionals pensen
que es va estendre a la primera meitat dels anys
noranta, coincidint amb la posada en marxa dels
plans  de  millora  de  l’ametlerar.  Aleshores
s’haurien  introduït  mudes  d’ametler  infectades,
probablement  des  de  Califòrnia.  Però  tenint  en

compte  l’enorme mercat
globalitzat de jardineria i
planta  ornamental  que
són  les  Balears  les
introduccions  poden
haver  estat,  ja  ho  hem
dit,  diverses  i
consecutives.

L’extensió  de  la  xylella
en els països europeus és
una  conseqüència  de  la
globalització  comercial,
però en especial ho és de
l’elevació  de  les

temperatures. Xylella és un bacteri termòfil, que
no  suporta  amb  facilitat  temperatures
hivernenques de - 4 º C, i a partir de -1º C la seva
afectació és nul·la. La manca de fred a l’hivern és,
amb tota  probabilitat,  una  de  les  causes  de  la
seva ràpida expansió.  És possible que sigui  per
això  que  la  seva  difusió  s’hagi  disparat  en  els
darrers anys d’hiverns càlids.

Però  no  tan  sols  s’ha  vist  afavorida  per  les
elevades  temperatures,  sinó  també  per
l’abandonament  de  gran  part  dels  conreus
d’ametlers,  garrovers  i  figueres  de  Mallorca.  La
causa  del  desastre:  la  nul·la  rendibilitat  dels
conreus  en  els  darrers  trenta  anys,  sobretot
després de l’entrada a la Unió Europea, que va
deixar l’agricultura de Balears, a diferència de la
de  Canàries,  en  una  situació  d’enorme
desavantatge i es pot dir que va ser llançada a les
potes dels cavalls.

 A partir dels anys noranta l’abandó de les finques
ha estat de dimensions descomunals, perdent-se
unes 100.000 hectàrees de cultius amb, potser,
unes altres 50.000 hectàrees semi abandonades.
Una  catàstrofe  territorial  i  ambiental  que  ha
passat  inadvertida  per  a  la  classe  política.  Les
condicions de debilitat dels arbres, vells i ja sense
labors  de  manteniment,  els  converteixen  en
víctimes fàcils de la xylella, que normalment es
manifesta  en  combinació  amb  altres  malalties.
Per això els ametlerars ben conrats i  els regats
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són  els  més  resistents  a  la  plaga.  La  varietat
també  és  determinant  a  l’hora  d’esquivar  la
malaltia. En el cas dels ametlers ja s’ha constatat
que  hi  ha  un  cert  nombre  de  varietats  més  o
menys resistents, mentre que altres són sensibles
o  molt  sensibles.  Per  tant  els  agricultors  que
vulguin  mantenir  productives  les  seves
plantacions hauran de procedir a arrabassar les
varietat  que  s’han  demostrat  sensibles  i
substituir-les per les resistents. El mateix esment
s’haurà de tenir en les noves plantacions.

Els símptomes de xylella en ametlerar (i en altres
arbres)  es  varen  confondre  durant  anys  amb
malalties fúngiques. Era un panorama estrany en
què es  veia  que  hi  havia  qualque  cosa  que  no
quadrava. Que els fongs afectassin arbres sans i
els  destruïssin  era  sorprenent.  No  encaixava  la
importància de les afeccions amb unes malalties
antigues  que  mai  havien  presentat  tanta
virulència.  La  detecció  de  la  xylella  sols  va ser
possible  pels  canvis  experimentats  en  els
mètodes  d’anàlisi,  que  es  varen  afinar  molt,
detectant  allò  que  abans  no  es  detectava.  Per
tant,  aquí  ja  podem  deduir  que  aquelles
comunitats  autònomes  que  segueixin  amb  els
mètodes antics d’anàlisi no la detectaran mai. És
a dir: que s’hagi detectat a les Balears i València,
no vol dir que no sigui present a altres llocs. Vol
dir,  sobretot,  que  no  l’estan  cercant  amb  la
metodologia adequada.

El gran perill per a les Balears hauria estat que la
UE  obligàs  a  aplicar  el  que  es  coneix  com  a
Protocol  d’Erradicació,  pensat  per  destruir  de
soca-rel  brots  aïllats,  que  representava  eliminar
les plantes susceptibles d’hostatjar el bacteri en
un radi de cent metres entorn de cada cas positiu.
Atenent que els positius es poden comptabilitzar
a milers o dotzenes de milers, el pla d'eradicació
d’acord  amb els  patrons  de  la  UE  implicaria  la
desforestació  de  les  illes  i  seria  d’impossible
execució material.

Per fer front a aquest perill, la Conselleria de Medi
Ambient,  Agricultura  i  Pesca  va  optar  per
proposar a l’estat i a Europa el Pla de Contenció,
més  adequat  per  quan  ja  hi  ha  situacions
d’infecció  consolidada  que  fan  impossible
l'eradicació, però no la contenció. En aquest cas
es  destrueix  la  planta  infectada  i  es  prenen
mostres  de  les  plantes  del  seu  entorn  per
detectar  positius,  evitant  però  la  tala
indiscriminada.  El  gran  obstacle  per  aquesta
proposta,  carregada  de  sentit  comú,  va  ser  un

cert  tractament   informatiu  maliciós,  que  va
intentar treure partit del problema, no se sap bé
per  quines  cinc-centes,  generant  alarmisme  i
desinformació en l’opinió pública, provant, sobre
la base de mitges veritats o mitges mentides, de
dificultar  la  bona  gestió  de  les  mesures  de
contenció.  Un  tractament  com aquest  expressa
una manca de consideració cap als professionals
del  sector  primari  i,  en  darrer  terme,  cap  el
conjunt de la ciutadania. Però això no és nou, es
pot  recordar com l’any 2001 des dels  mateixos
àmbits  es  va  provocar  una  infundada  alarma
alimentària a partir de la detecció de la malaltia
de la llengua blava en ovelles balears.

El que va salvar la situació, en aquest context de
grollera  manipulació  informativa,  va  ser  la
resposta unànime del  sector  i  el  posicionament
clar  en  aquest  aspecte  de  totes  les  forces
polítiques.  Per una vegada, la unitat que tantes
vegades ha faltat a la pagesia es va fer present
des del primer moment. Per això la proposta de
contenció és la que finalment ha avançat i  tant
l’estat com la Unió Europea han acceptat. Des de
la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i
Pesca s’està aplicant el  Pla de Contenció i  s’ha
activat  una  Mesa  de  seguiment,  amb  la
participació de les organitzacions agràries, i s’han
creat  comissions  sectorials  de  fruits  secs,
viticultura,  olivicultura  i  viverisme.  El  Govern
acompanyarà  la  política  de  destruir  les  plantes
infectades i el mostreig per detectar més positius,
amb un  notable  esforç  de  suport  econòmic  als
agricultors per afavorir l’arrabassada i ressembra,
mentrestant s’impulsen diferents línies de recerca
i experimentació per combatre el bacteri.

Estam davant un dels pitjors enemics de
les  plantes,  que  es  mou  amb  rapidesa  en  un
context  que  li  és  extremadament  favorable:
augment  de  les  temperatures,  conreus
abandonats,  desaparició  dels  agricultors,
presència d’altres malalties, etc. La xylella pot ser
derrotada, o com a mínim controlada, però sense
agricultors  no  es  pot  ni  presentar  batalla  al
bacteri  i  sense rendibilitat  econòmica no hi  pot
haver agricultors.  Aquest  és el  cercle  viciós.  La
bona manera de fer front al problema és, per tant,
des  d’una  visió  estratègica  capaç  de  valorar  el
que té d’oportunitat de cara al futur, replantejant
els  conreus  des  de  perspectives  productives  i
duent  a  terme  una  reocupació  efectiva  dels
camps  afectats  per  la  xylella  i  per
l’abandonament.
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JOAN  GROIZARD  PAYERAS

«Es tracta de democratitzar el sistema energètic»

Biel Pérez i Pep Valero

Cercava un referent verd, diguéssim, i a Europa el
vaig trobar. Em vaig incorporar als Joves del Partit
Verd  Europeu.  I  després  a  les  Illes,  m’incorpor
abans de la confluència d’Iniciativa d’Esquerres i
els  Verds,  que  com  sabeu  acabà  amb
IniciativaVerds i després participam en el procés
conjunt que ens ha portat a anar construint MÉS.

Té  28  anys.  Grau  i  màster  en  Enginyeria
d’Energia  i  Medi  Ambient  per  la  Universitat  de
Cambridge,  número  1  de  la  seva  promoció.
Consultor tècnic i estratègic a Element Energy Ltd
i  Enginyer en energies renovables a Renewable
Energy  Systems Ltd.  Ara és el  Director  General
d’Energia  i  Canvi  Climàtic,  dintre  la  Conselleria
del Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les
Illes  Balears.  Domina  l’anglès,  el  català  i  el
castellà com a llengües  natives.  També domina
professionalment el francès i parla l’alemany. 

Groizard no és un llinatge molt mallorquí...

No, el meu padrí era de Badajoz, però el meu pare
ja va néixer aquí.

Quanta  energia  consumim  a  cada  illa  i  quin
creixement hem tingut els darrers anys?

Ara  mateix  no  tenc les  xifres  exactes,  però  els
mesos  d’estiu,  que  és  quan  més  consumim
perquè  està  tot  encès,  són  uns  1.300  mega
wats ,que són una burrada. Els darrers anys ha
crescut  molt  el  consum;  de  forma desigual  per
illes.  A  Eivissa  la  crisi  no  ha  existit  en  l'àmbit
energètic;  ha anat  creixent  cada mes de forma
que ha superat totes les expectatives. Eivissa és
un món a part. Menorca és l’única illa que no ha
arribat a totes les previsions que hi havia; no ha
crescut tant com eren les previsions de consum
energètic.  I  Mallorca  ha  crescut  entre  el  que
s’esperava  i  els  màxims  possibles.  Per  tant,
notam això: no s’atura el creixement energètic; i,

a  més  activitat  econòmica,  més  creixement

energètic.

Qui produeix l’energia?

Gairebé tota,  ara  mateix,  la  produeix GESA i  la
majoria  la  produeix  la  central  d’Es  Murterar,
d’Alcúdia, que crema carbó.

I està tirant fum a les totes... 

Encara tira fum a les totes. Abans cremava carbó
de Sud-àfrica i ara el crema de Colòmbia, per tant
segueix venint de ben enfora... Llavors, una petita
part  de  l’energia  la  genera  Son  Reus  i  Cas
Tresorer,  que  són  centrals  que  cremen  gas
natural. També tenim la que es produeix amb els
fems  de  TIRME,  que  tots  coneixem.  Tenim  un
cable que ens connecta amb la Península, i això
és  el  que  ens  salva  una  miqueta,  de  moment,
perquè  podem  importar  energia.  Pel  bo  i  pel
dolent,  perquè importam energia  renovable que
es genera a la Península, però també important
energia  nuclear,  que  també  tenen  allà.  Llavor
tenim un raconet de renovables; tenim un dos per
cent autòcton.

Cas Tresorer...
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És la que hi ha veïnat de la dessaladora. Funciona
amb gas. A Son Reus hi ha una central de GESA,
que crema gas i està com a més dissimulada, i
TIRME, que crema fems. La incineradora produeix
electricitat  que  li  diuen  “mig  renovable”.
Nosaltres  mai  la  comptam  com  a  renovable
perquè consideram que allò dels residus no és...

I el cable?

El cable ve de la xarxa elèctrica estatal, per tant
hi ha una part, que no us sé dir quina és, que ve
de  la  nuclear,  carbó,  gas...  I  és  ver  que  un
quaranta per cent de l’energia de la Península és
renovable.

I qui consumeix aquesta energia?

Els turistes en consumeixen molta, però nosaltres
també, a escala residencial. La part residencial i
el sector de serveis consumeixen, més o manco,
el  mateix:  entorn  del  vint  per  cent  cadascun
respecte  del  consum  global.  Llavors  la  part  de
transports,  tant  terrestre,  com  marítims  i  aeris
se’n du el que queda.

Per tant, el gruix gros se l'endú...

El  gruix  gros,  si  ho  miram tot,  se  l’enduen  els
transports. I, sobretot, el transport per carretera.
Si  hem  d’apuntar  a  un  sector,  aquest  és  el
transport  per  carretera.  Els  mallorquins  anam
amb cotxe per tot i això es nota en el consum de
benzina. El consum de benzina és major que tot el
consum elèctric...

I això és un factor contaminant...

Efectivament!  La  qualitat  de  l’aire  que  tenim a
Balears, a Mallorca, no està malament, però allà
on és pitjor és a Ciutat;  i,  sobretot,  és per mor
dels cotxes, són el factor més contaminant.

Tema industrial, agricultura...

Indústria en tenim poca i  l’agricultura està molt
dispersa. Els grans focus de contaminació són els
cotxes i GESA. 

Una política seriosa de transport públic seria un
gran anti-contaminant.

Seria el principal anti-contaminant, efectivament!

Qui consumeix l’energia elèctrica, bàsicament?

Els  particulars  i  el  sector  de   serveis,  sobretot.
Hostaleria, etc. La indústria, molt poquet (perquè
en tenim poca, com he dit).

Què  hi  ha  darrere  el  concepte  de  sobirania
energética?

Per  mi,  una  de  les  coses  més  importants  és
assumir els mateixos impactes del nostre consum
energètic.  Que normalment el  tenim delegat en
altres  territoris.  La  Península,  però,  sobretot,
importam  carbó,  importam  gas,  importam
petroli...  que  es  produeix  en  unes  condicions
ambientals  terribles.  Per  tant,  esser  sobirans
energèticament,  per  mi,  és  assumir  que  els
impactes  negatius  que  pugui  tenir  el  consum
energètic l’hem d’assumir nosaltres. En forma de
plaques solars, molins... Segon, no dependre de la
realitat  política,  social,  etc.  d’altres  territoris  en
els quals nosaltres no tenim cap incidència. Si els
països del Golf es barallen, si en Trump diu no sé
què... això fa que els preus de la nostra energia
pugi o baixi per mor del petroli. Aquí no tenim cap
marge  de  decisió.  Si  gairebé  tota  l’energia  la
produíssim nosaltres aquí, la nostra política seria
la que determinaria els costos i els impactes. Això
és important.

Es  pot  produir  aquesta  energia  fora  de  les
multinacionals?

Sí! I crec que és cap a on hem d’anar. Fins ara,
amb les fòssils, necessitaves grans empreses que
fossin capaces d’anar-se’n a Colòmbia i dur mega-
vaixells carregats de carbó. Nosaltres, encara que
ens posàssim d’acord, ens costaria molt posar en
marxa una cosa d’aquest tipus. Les renovables et
permeten  començar  des  del  més  petit,  una
associació, una cooperativa, fins al més gros. Per
tant, les renovables et permeten, a més de sortir
d’aquestes  dependències  geopolítiques,  arrelar
l’economia  del  sistema  energètic  en  el  mateix
territori.

Quines competències té el Govern? Què pot fer i
què no pot fer?

Els duros, la caixa forta, la té l’Estat, el Ministeri, i
això  dificulta  moltes  coses.  Per  exemple,  ara
GESA cobra  cada  unitat  d’energia  tres  vegades
més  cara  que  si  ara  nosaltres  ens  posàssim
d’acord i féssim un petit parc solar. Per tant, no hi
ha una competència d’igual a igual. Per desgràcia,
els doblers ho manegen tot, la clau d’això la té el
Ministeri.  Ara,  nosaltres  quina  competència
tenim?  Tenim  competències  damunt  territori  i
damunt ordenació; i, per tant, si ho feim bé i ens
allunyam  d’un  debat  de  territori  contra
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renovables,  sinó  de  quina  forma  podem  fer-ho
compatible, tenim l’oportunitat de fer-ho possible.
Per tant,  territori,  mobilitat,  ja he dit que és un
sector  clau  per  a  tot  el  que  fa  referència  al
canviclimàtic  i  l’energia,  i  competències
ambientals.

Us sentiu recolzats per les bases, per la gent? 

(Alè  profund)...  Sí  i  no!  Perquè,  així  com  la
protecció  territorial  i  el  tema  de  la  gestió  de
l’aigua, i  el  tema de la biodiversitat,  són temes
que tots tenim més assumits, el tema energètic,
encara que tots pagam la factura del llum i tots la
feim  servir,  ens  queda  com  a  més  enfora
socialment. Tal vegada no hem fet tanta feina, de
tot  tipus,  per  a  explicar  què  és  el  sistema
energètic i què hi ha darrere.

Manca  una  presa  de  consciència  per  part  del
poble?

Efectivament. I, com que Es Murterar ja hi és... i
sembla que sempre hi ha estat, no ens impacta
tant.

Per altra part, també genera feina pels qui estan
més afectats, els que viuen davall la xemeneia... 

És  així;  es  crea  una  dependència...  Estam molt
més  avesats  a  oposar-nos  a  grans
desenvolupaments (urbanitzacions, asfalt) que no
a  això.  I,  com  que  les  infraestructures
energètiques tradicionals ja hi són, sembla que no
fan nosa. Estan allà, a un racó, i no molesten.

Les xarxes de distribució i de transport d’energia
elèctrica de qui són competència?

Les de distribució són competència nostra, “mitja
tensió” que li diuen, això és Endesa. Les d’”alta
tensió”, que són les grosses, les potents, són de
Red Eléctrica Española. La planificació d’aquestes
les  fa  l’Estat,  però  l’aprovació  de  cada  un dels
projectes la feim aquí per la nostra competència
ambiental.  Què  passa?  Que  una  vegada  l’Estat
t’ha  marcat  quines  són  les  línies  que  vol
planificar, i una vegada està autoritzat el projecte,
ho tenim mal de fer. És el que ens ha passat a Sa
Marina  de  Llucmajor,  per  exemple.  Ens  vàrem
trobar un projecte autoritzat i no hem pogut fer
gaire  cosa.  Ara,  quan  ho  agafam i  nosaltres  hi
som,  per  exemple  un  projecte  d’Eivissa  que  li
diuen  “Es  Formàs”,  que  travessa  l’únic  que
quedava un poc verge de tota l’illa, hem dit: “això
ha de passar,  sí  o sí,  per  nosaltres,  pel  Govern
Balear. Podem fer dues coses: o no l’autoritzam i

això es postposa més temps, i crea un problema,
o  plantejam  una  alternativa,  com  vàrem  ser
capaços per plantejar un projecte soterrat”. Hem
fet  aquesta  feina  de  pressió  política  amb  els
veïnats i  hem aconseguit  que el  Ministeri  digui:
provam  de  canviar-ho.  Tot  i  que  moltes
competències són del  Ministeri,  sí  que  tenim la

clau en moments molt concrets. Es tracta d’esser
capaços  d’agafar  aquests  moments  i  aprofitar
aquestes petites escletxes de sobirania.

I la “mitja tensió” i Endesa?

La competència sí que és autonòmica. Les línies
s’han d’aprovar aquí, i aquestes sí que es poden
manar que siguin soterrades les noves. Per tant,
aquí ho tenim més bo de fer.  Les altres,  les de
Red Eléctrica, són les que et diuen que no poden
soterrar perquè és qüestió del Ministeri.

El  tema de l’estalvi  i  la  millora  d’eficiència.  Els
deures que fa la pròpia Comunitat Autònoma i les
altres  administracions  per  anar  cap  a  un  altre
necessari model energètic...

El que veig és que, així com tothom es baralla a
escala  interna,  entre  administracions,  pel
pressupost,  cada  any  gastam un  dineral  per  la
factura  del  llum  (el  Govern  gasta  uns  trenta
milions  d’euros  cada  any  per  pagar  aquesta
factura) i això sembla que no es veu. Tu retalles
d’aquí  i  això és capacitat que has d’invertir,  de
contractar,  de fer  quantitat  de coses.  Nosaltres,
des d’Energia, hi treballam, però veus els altres
departaments que no són conscients  que és una
de les principals despeses del Govern i de totes
les administracions.

Hi ha una postura fatalista, no té remei, respecte
de l’energia?

Clar! Saps que l’has de pagar i ja ho dónes per
fet.  No et  planteges  que  canviant  quatre  coses
per aquí, a vegades sense inversió i tot (es tracta
de fer les coses d’una forma més intel·ligent), ens
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podríem estalviar un dineral i aquests doblers es
podrien aprofitar per a altres coses. Però, així com
estan muntats els pressuposts dins del fet públic,
tot  el  que no aprofites,  l’any que ve ja no t’ho
posen dins el pressupost... Per tant, no hi ha cap
al·licient  perquè  les  administracions  siguin  més
eficients. Perquè, si  ho retallen, no es garanteix
que es puguin aprofitar.

De quines coses  et  sents  més orgullós del  que
heu fet fins ara?

Jo crec que el fet que tota l’energia que compra el
Govern sigui d’origen renovable certificat, com a
part  de  la  que  ens  arriba  pel  cable  de  la
Península.  També  seguim  instal·lant  plaques
solars damunt els edificis públics... Enguany deu-
mil  metres  quadrats  de  plaques  solars  damunt
hospitals, depuradores...  Crec que, si  hagués de
destacar una mesura,  seria  aquesta:  en un any
hem instal·lat més renovables damunt edificis del
Govern  que  totes  les  que  es  varen  instal·lar
durant  els  quatre  anys  anteriors  a  totes  les
Balears, públic, privat, sol, enterrat, tot. Per tant,
és  aquest  impuls  generat  des  de  la  mateixa
Administració.

Quin repte teniu d’aquí a final de legislatura, què
voldries haver aconseguit?

Ara  tenim  el  gran  repte  de  la  “Llei  de  Canvi
Climàtic i Transició Energètica” que ha de marcar
per primera vegada, per llei, que l’any 2050 hem
d’esser lliures de combustibles fòssils; marca les
principals  línies  de  feina.  Dins  tot  això,  perquè
tocarà  molts  de  temes,  el  bessó,  tal  vegada  el
repte més difícil, és el territorial. Hem de créixer
en  renovables,  però  no  suposa  cobrir  l’Illa  de
plaques, ni molt manco, perquè amb un 1’5 % del
territori  tendríem  cobertes  totes  les  nostres
necessitats  energètiques.  Però  l’hem  de  saber
trobar, no tot val, ni tots els espais són igualment
vàlids per posar plaques, per posar molins... Per
tant, acabar de resoldre això, mirar com ho feim i
evitar tirar la pilota cap endavant, enfrontar-nos a
aquest problema, jo crec que és el més important.

No hi ha un caramull de contradiccions? Tothom
vol  que  minvi  o  desaparegui  la  contaminació,
però  ningú  vol  plaques  dins  ca  seva...  com es
menja això?

Tothom,  tothom,  tothom  està  a  favor  de  les
renovables, però ens ho hem de fer mirar perquè
no tenim assumides totes les conseqüències. 

Optar  per  energies  renovables  i  pel  canvi
energètic és compatible amb mantenir el nivell de
confort que fruïm?

Jo crec que el grau de confort, sí. Però la despesa
energètica, no. Per posar un exemple: aquí, a la
Mediterrània  tenim  un  clima  (potser  canviarà)

amable,  tant  els  hiverns  com els  estius  no són
molt durs i amb una arquitectura ben feta (amb
les tècniques que hi ha avui) no necessitaríem ni
calefacció  ni  aire  condicionat.  Partint  d’unes
condicions estàndard de benestar per a poder fer
feina,  per  a  poder  viure.  Què  passa?  Que  la
majoria dels edificis en els quals vivim estan fets
d’aquella manera, o en una època en què no es
tenia  gaire  en compte  aquest  tema.  Hi  ha  una
escala de qualificació energètica: La “A”, que és
la verda, i és la millor. I la “G”, la vermella, que és
la pitjor. Un 44 % de les edificacions de Balears
són “G”, la pitjor. I un 0’1% són “A”.

Com  valores  la  construcció  tradicional
mallorquina?

Molts  d’elements  de  la  construcció  tradicional,
calç blanca a les parets, el marès com aïllant, les
persianes de tota la vida que permeten que entri
la brisa i no el sol, són elements molt positius. La
gent  feia  servir  els  recursos  que  tenia  en
determinada  època  de  la  manera  més  eficient.
Què  passa?  Que  hem tornat  vagos  al  llarg  del
segle vint. Energia barata! M’és igual, perquè el
que  m’interessa  és  construir,  construir  barato!
Què  ha  passat?  Que  la  majoria  d’edificis
necessiten molta energia  per a encalentir-se en
l’hivern i  per  a refrescar-se en l’estiu.  Per tant,
podem viure molt bé (millor que ara, tal vegada),
amb  manco  consum  energètic.  Els  arquitectes,
tots  els  sectors,  hi  han  de  col·laborar.  Per
exemple,  un  edifici  tot  de  vidre,  aquí,  a  la
Mediterrània,  no  té  cap  sentit,  perquè  agafa



5

massa  sol...  Això  ja  ho  sabíem.  Quan  fas  un
hivernacle  el  fas  de  vidre  perquè  agafi  sol  i
acumuli  calor;  com així  feim edificis  d’oficines i
palaus de congressos com si fossin hivernacles?
Suposen  una  despesa  enorme.  Recuperant
elements  més  tradicionals,  ajuntats  amb  la
tecnologia i el que sabem avui en dia, viure millor
és  compatible  amb  el  canvi  energètic.  Més
quilowatts hora no vol dir més benestar.

El  model  d’autoconsum  de  les  renovables,  és
l’aspiració total o l’autoconsum té uns límits? 

Ara per ara té uns límits. Per posar un exemple:
aquests edificis on hem posat plaques a damunt,
fins a un 20% del consum d’aquell mateix edifici
d’oficines  es  pot  generar  allà  mateix  (amb
aquelles plaques), però encara et queda el 80%
que l’has de  treure  de  qualque  lloc.  Ara,  si  em
parlau  dels  aparcaments  coberts  amb  plaques,
potser arribarà un dia a mitjà termini que rústic
no l’hàgim de tocar; però, ara com ara, sí que hi
hem d’entrar  perquè l’autoconsum total  amb la
tecnologia d’avui no hi arriba.

Una llar es pot autoabastir?

Si  és  plurifamiliar,  molt  difícilment
perquè tendrà poc terrat si l’ha de repartir. Ara,
una unifamiliar potser sí. Si no la totalitat, sí una
part molt important.  

I la llei com ho contempla a això? Ho afavoreix o
ho dificulta? 

Tenim l’impost al sol, que no és tant els doblers
que et costa, sinó el fet que et pugui canviar cada
any. Tu et fas una instal·lació, però no saps quin
impost al sol  pagaràs l’any que ve, ni  l’altre, ni
l’altre... Per tant, no pots fer números; no saps de
què t’has de morir. I llavor, que la mateixa llei que
el  posa  l’impost  al  sol  et  posa  moltes  traves
administratives,  has  de  fer  una  tramitació  molt
enrevessada i, al final, la família o l’empresari que
té  uns  doblers  per  invertir  en  allò...  és  tan
embullós que, al final,  o se’n va de viatge o ho
dedica a una altra cosa.

Resulta car instal·lar plaques solars? 

No tant. Si ho mires econòmicament,  és rendible.
En sis anys recuperes la inversió que has fet. Per
tant,  ja  no  és  una  qüestió  de  creure-hi,  o
d’imatge. Econòmicament, si tens una empresa i
fas una planificació ho pots treure; encara que no
hi  creguis  ambientalment.  Què  passa?,  que  els

empresaris no sempre miren a tan llarg termini ni
tant global.

Us  sentiu  recolzats  pels  professionals  que
incideixen  en  el  tema,  arquitectes,  enginyers,

constructors...?  

Veim de tot! Veim una part  molt important que
comença a dissenyar edificis  pensant  tot això,  i
que  viure  més bé  és  pensar  en tot  això.  Viure
millor i  consumir  menys.  Però també hi  ha una
altra part que tot això de l’eficiència ho veu com
de  mals  arquitectes.  Que  no  pot  esser  un
arquitecte  de  renom  i  de  prestigi  i  tenir  en
compte aquestes coses. Ho veuen dins el mateix
món de l’arquitectura i de l’enginyeria: els grans
èxits  són  construir  grans  coses,  grans
construccions.  I  tot  això  de  l’equilibri  i  la
sostenibilitat  són  coses   d’altres,  no  són  cosa
seva.  És un món molt divers.

En l'àmbit de mesures polítiques, es pot prioritzar
aquest tema?   

L’objectiu  de  la  llei  és  marcar  uns  mínims
d’obligació per a tots els nous edificis; i, fins i tot
aquells que s’hagin de reformar o rehabilitar, si
has de començar una obra,  ho has de fer amb
uns  criteris  mínims.  Començant  per  la  mateixa
Administració:  instituts,  residències,  etc.  han de
tenir en compte el tema de la sostenibilitat. Si no,
no té cap sentit.

Es preveu el tancament d’Es Murterar? Per quan? 

Abans parlàvem de les competències. El Ministeri
és el que té les competències, en principi, sobre
les grans centrals, però hi ha moments clau que
s’obrin i ens donen alguna possibilitat. I hi ha una
normativa europea que diu que les centrals arreu
d’Europa han de fer una sèrie d’adaptacions per a
poder seguir funcionant més enllà del 2020. Una
sèrie  de  filtres  i  altres  per  fer  netes  les  seves
emissions.  I  aquestes  modificacions  les
autoritzam  nosaltres.  D’unes  petites
modificacions  l’Estat  se’n  desentén.  I  nosaltres,
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què hem dit? Nosaltres farem servir les nostres
competències per lluitar per aquest escenari que
defensam. Començar el tancament de la central
d’Es Murterar. Té quatre forns; els dos primers ja
haurien de quedar tancats el  2020, per tant,  al
final  d’aquesta  legislatura  o  just  després
reduiríem a la meitat el consum de carbó. I també
dins aquesta legislatura posam un límit als altres
dos; que podria ser entre 2020 i 2030, encara no
està definit. Que això s’avança molt als plans del
Grup En el  d’Endesa, que diu que el 2035 tindrà
tancat tot el carbó. Si hem d’esperar el 2035...

Hi ha algun país  que sigui  d’alguna manera un
model, un referent? 

A escala de normativa,  el  Regne Unit  va ser el
primer  que  va fer  una  llei  de canvi  climàtic  en
condicions i  que està marcant unes pautes i  ha
aconseguit  superar  alternances  polítiques  i  s’ha
convertit  en  una  qüestió  molt  ferma.
Independentment  de  què  determinats  governs
suavitzassin un poc les mesures, el gruix encara
segueix;  per  tant,  Regne  Unit  com  a  gran
referència. Llavor hi ha illes. En el Pacífic, en el
Mediterrani, que veuen que el canvi climàtic és un
risc per a la seva pròpia supervivència i, per tant,
decideixen ser els grans exemples per a la resta
del món: Hawai i altres illes més petites.

I aquesta llei quan anirà al Parlament o passarà
els tràmits? 

Abans  de  final  d’enguany  hem  d’obrir  un
esborrany  d’exposició  pública,  són  tots  aquests
tràmits  necessaris,  i  l’aprovació  pel  Consell  de
Govern seria el primer trimestre de l’any que ve.

Preveis molta oposició parlamentària?

Amb  els  grups  que  donen  suport  al  Govern,
esperam  que  hi  siguin  tots.  Que  no  hi  hagi  el
renou que hi ha hagut en altres temes. Crec que
amb l’oposició sí que es pot arribar a uns acords,
no en tot, perquè hi ha mesures que són una mica
singulars,  però  jo  crec  que  en  el  gruix  de  la
necessitat d’aquest tipus de llei, sí que trobarem
acord. Per tant, si no tota la llei, almanco una part
la meva esperança és que es pugui aprovar per
unanimitat. És una llei que neix amb vocació de
llarg termini.  Fixau-vos,  d’aquí  a 2050 passaran
moltes legislatures, i no pot esser que de seguida
que hi hagi canvi de Govern es tiri enrere aquesta
llei, perquè només té sentit si és a llarg termini.

Quins objectius a curt termini marca aquesta llei?

Tancament de centrals tèrmiques; les més brutes.
Increment  de  producció  de  renovable  de  forma

ordenada,  planificada.  Millora  de  l’eficiència
energètica  en  edificis  públics  i  privats.  Llavors,
dins el camp de la mobilitat, treballam dues línies:
donar  suport  a  la  política  pròpia  de  mobilitat,
transport públic, etc., però també el que quedi de
transport en cotxe. Tot el tema del vehicle elèctric
com  eina  per  ajudar  a  equilibrar  el  sistema
energètic.

Amb  quines  complicitats  pensau  que  podeu
comptar  dins  la  societat  civil  per  dur  això
endavant?

Primer,  afortunadament,  el  canvi  de  model
energètic  suposa  créixer  amb  llocs  de  feina.
Endemés, no són eminentment turístics, per tant
és un mercat que ajuda a diversificar l’economia.
Tant si xerram de sectors més sindicals, laborals,
com nivell patronal, aquí hem trobat suport. Per
part  ambientalista  ecologista,  tot  i  que  podem
tenir punts més a favor o en contra en el tema
dels  grans  projectes  fotovoltaics,  l’esperit  de  la
llei  i  els  objectius  de  fer  les  renovables  d’una
forma  planificada  crec  que  és  un  objectiu
compartit  i,  per  tant,  en el  sector  ecologista  hi
tenim els pèrits que ens ajudin a enriquir la llei...

Sembla que, a vegades, no hi trobau tot el suport
que voldríeu...

En el  tema dels  parcs solars,  sobretot...  També
hem  de  fer  autocrítica.  Potser  no  hem  sabut
explicar els reptes o les dificultats que suposen.
Perquè no és qüestió de dir “ho faran tot damunt
les  teulades”;  no  és  una  visió  realment
pragmàtica, que es pugui aplicar. Això potser no
hem estat capaços d’explicar-ho... no ho sé. Hi ha
punts concrets on no acabam de... 

Sempre sorgeixen emperons...
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Si  posam  molins,  desbaratam  les  aus  o  el
paisatge; si posam plaques, són moltes hectàrees
i  es  veuen...  Sempre  hi  haurà  una  qüestió  de
discrepància. Tot té un cost; es tracta de veure el
que produeix manco cost.

Hem  parlat  d’entitats  ecologistes,  del  món  del
treball  i  de  l’economia  verda.  ¿I  tenir  entitats,
empreses,  cooperatives,  per  exemple,  de  la
societat civil?

Hi ha sectors i  cooperatives,  per exemple “Som
Energia”, que ens empenyen i ens donen ànims
per tirar cap a un model més compartit, però aquí
també  ens  ha  faltat  la  proposta  concreta.  Per
exemple, el model danès on a cada molí de vent
que hi ha, els primers que tenen dret a opcions
d’aquell projecte són els veïnats a un entorn de
cinc  quilòmetres.  Així,  d’alguna  forma  se’l  fan
seu; ajuda a arrelar els beneficis econòmics en el
territori.  Un model  com aquest,  a  nosaltres  ens
interessaria desenvolupar-lo amb la llei. Veurem a
l’esborrany si ho hem aconseguit o no. Ens han
faltat propostes concretes sobre el que podem fer
amb  el  que  està  en  les  nostres  mans  com
administració  per  desbloquejar.  Perquè
cooperatives,  iniciatives  més  socials,  socio-
empresarials, puguin tenir èxit aquí. L’objectiu i el
camí, jo crec que és comú.

El tema del cotxe elèctric va avançant...

Primer, teniu en compte que el cotxe elèctric no
és  la  solució  al  problema  de  la  mobilitat.  Un
embós de  cotxes  elèctrics  és ben igual  que  un
embós de cotxes dels altres. Ara, sí que es vera
que el cotxe elèctric t’ajuda a reduir emissions, si
l’associes a energies renovables (això ha d’anar
una  cosa  amb  l’altra);  també  t’ajuda  amb  el
sistema energètic, perquè tu tens una bateria i, si
tens  unes  plaques  solars,  pots  jugar  molt  més
amb els teus propis consums energètics.  Vàrem
fer  els  números  i,  amb  els  punts  de  càrrega
públics  que  hem  posat  en  el  carrer  aquests
darrers  dos anys i  busques  que duim, ens hem
convertit en el territori de l’Estat amb més punts
de càrrega per habitant. De molt! Superam amb
dues  o  tres  vegades  el  segon  territori,  que  és
Catalunya. Si això ho combinam amb el fet que
som un  territori  insular  i,  per  tant,  tenim unes
distàncies limitades,  per tant, les distàncies que
poden  abastar  aquests  cotxes  són  totalment
assumibles, crec que podem dir amb fets que som
el  millor  territori  de  tot  l’Estat  per  al  vehicle
elèctric. Ja no és una qüestió de futur, sinó que,

amb  el  que  t’estalvies  de  combustible  i  altres
avantatges que donam amb col·laboració amb els
ajuntaments, és una opció atractiva, tant a escala
particular com en l'àmbit d'empreses.

Som a unes illes; què hi ha de la mar com a font
d’energia?

Està  verd  encara  aquest  tema.  Així  com  les
plaques  solars  i  els  molins  tenen un cost,  però
aquest cost el recuperes ràpidament amb aquesta
energia, tot el que són energies de la mar tenen

un cost encara molt més alt que, de moment, no
pot  funcionar  fora  subvencions.  A  escala  de
recerca  s’està  avançant,  però  en  l'àmbit
comercial no s’ha posat en marxa. A la llei  ens
concentram en la solar i l'eòlica, que són les més
madures;  però  reconeixem  que  d’aquí  al  2050
totes  les  tecnologies  hauran  millorat  moltíssim.
Per tant, hem d’avançar. Si som illes, no té cap
sentit no aprofitar el recurs que tenim més a mà i
que ens envolta per tot.

N’Antón Costas va dir que tot el que es mesura,
tal volta es pugui arreglar. El que no es mesura,
és impossible conèixer-ho.  Heu millorat el tema
de  mesures  per  a  analitzar  el  tema  energètic?
Com és, pel que fa a estadístiques, la diferència
entre el que vàreu trobar i la situació actual?

Hi  estam  fent  feina.  Vàrem  trobar  unes
estadístiques energètiques molt bàsiques i estam
treballant ara, primer a tenir més dades i millors, i
també  més  accessibles  al  públic.  Te  n’adones
compte  que,  com més informació  oficial  tens  a
l’abast de tothom, obris nous nínxols de mercat.
Gent  que  fa  servir  aquests  números,  per  tant
crees  sector  econòmic  i  permets  a  la  gent  que
innovi i  faci coses noves i  faci noves propostes.
Per tant, és important l’estadística per tenir una
diagnosi  i un punt de partida; però, també, que
aquesta informació sigui oberta i tot l’accessible
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possible perquè llavors, des de fundacions, ONGs,
empreses, puguin fer feina amb aquestes dades.
Fer propostes i dibuixar escenaris, i tornar això a
l’Administració amb propostes de polítiques que
puguis  dur  a  terme.  Encara  no  ho  tenim
engirgolat;  hem començat amb Menorca perquè
allà  hi  ha l’Institut  Menorquí  d’Estudis,  l’OBSAM
(Observatori  Mediambiental),  i  tenen  més  fonts
amb què començar.  Es tracta d’aprofitar això o
fer servir una base similar per a les altres illes. Si
no  mesures  una  cosa,  no  saps  ni  tan  sols  el
problema que tens per resoldre. 

Treballau  amb  objectius  mesurables,  amb
indicadors,  amb una previsió? O,  si  hi  sou a la
legislatura  vinent,  s’hauria  de  treballar  amb
aquest sistema? 

S’hi  hauria  de  treballar.  Una  de  les  coses  que
marcarà la llei són precisament els objectius; com
s’hauran  de  mesurar  i  com s’hauran de  seguir.
Ens  hem  trobat  amb  una  política  energètica  i
climàtica  molt  de  deixar  fer.  El  Pla  de  Canvi
Climàtic  2013-2020,  que  vàrem  trobar,  no
qüestionava,  per  exemple,  canviar  el  model  de
producció d’energia, no qüestionava que canviàs
el model dels cotxes... no qüestionava res. Deia:
bono, com que els cotxes que es van comprant
són una miqueta millors que els antics,  així,  de
forma  natural,  hi  haurà  una  reducció  de
contaminació. La inèrcia... No hi havia una sèrie
d’objectius; ara volem marcar uns objectius que
ens serveixin per dissenyar les línies polítiques.

Les grans empreses elèctriques us viuen com a
companys de camí o com a enemics?

Intentam fer-ho de tal manera que ens vegin com
a  companys  de  camí.  Som  conscients  de  què
partim d’un model, l’actual, que no compartim. És
un  model  que  hem  de  canviar  i  trabucar.  I
aquestes  empreses  són  el  principal  exponent
d’aquest  model...  Feim feina perquè vegin elles
mateixes que el que interessa és donar la volta a
aquest  model.  El  tema  del  tancament  d’Es
Murterar i  altres actuacions creen tensions amb
aquestes  empreses,  però,  com  que  el  que  les
deim en privat  és  el  mateix  que  el  que  llavors
deim en públic...

No intenten elles apropiar-se d’aquests temes?

Jo  crec  que  reconeixen  el  canvi.  Elles  són  les
primeres que, de cara als seus inversors i els seus
accionistes,  estan  obligades  a  fer  plans  a  llarg
termini.  I,  quan  les  polítiques  autonòmiques  i

europees  i  d’altres  tiren  cap  aquí,  són  les
primeres  que  no  poden  quedar  aturades.  Que
llavors tenguin més o manco inèrcies i costi més
arreglar això dins ca seva... Jo crec que, al manco,
el discurs a llarg termini el compartim; reconeixen
que  hi  ha  un  canvi,  formalment  no  ens
contradiuen.  Ara  és  qüestió  de  què  nosaltres
exigim  allò  que  diuen  als  seus  plans  de
sostenibilitat;  que  es  tradueixin  en  accions
concretes. Amb molta feina i molt de seguiment.

No  correm  el  perill  de  què,  després  de  donar
moltes voltes, ens troben en mans dels mateixos
pirates?

Aquest  és  el  risc,  és  el  que  hem  d’evitar,
precisament.  Ara  es  presenta  l’ocasió  d’obrir
aquest meló; un meló molt tancat, una capsa molt
tancada.  Que era el  sistema energètic,  que  era
d’uns  altres;  nosaltres només érem usuaris  que
passàvem per caixa. La previsió energètica ha de
servir  per  canviar  tot  això.  Es  tracta  de
democratitzar  el  sistema  energètic;  les
renovables et permeten fer això,  si  ho feim bé.
Que jo, amb la bateria del meu cotxe elèctric i la
meva placa solar, et pugui vendre energia a tu i
pugui  estalviar;  i  no  dependre  del  que  em  diu
GESA.

Com estam en relació a les emissions de CO2?

Estam estancats. Malgrat l’increment de consum
energètic que hi ha hagut, les emissions baixen
un poc perquè feim servir més gas. El tancament
parcial d’Es Murterar i  el pla de renovables que
tenim  en  marxa  ens  permetrien,  d’un  any  a
l’altre, reduir un 20% les emissions. Començaríem
a complir amb el que ens diu Europa. La mesura
més podent per al clima que podem fer des de les
Balears és deixar de cremar carbó; tota la resta
acompanya.  Però,  per  poder  tancar Es Murterar
hem de créixer  en renovables  i  ho  hem de  fer
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urgentment;  no  val  una  cosa  sense  l’altra.  Es
Murterar afecta el medi ambient en general i de
forma  especial  la  gent  que  viu  al  seu  entorn.
Afecta les mines de carbó, però a la gent de prop,
la  gent  del  Port  d’Alcúdia,  l’afecta  el  fum  i,
sobretot,  la  polsina de la descàrrega  del  carbó;
també el fons de la mar. Crea problemes locals i
també crea problemes globals.

Hi ha subvencions? 

Sí, tenim línies de subvencions per a particulars i
per  empreses,  perquè  posin  plaques  solars.
També per a administracions públiques. A partir
del gener tornarem a obrir la línia i podem arribar
a subvencionar  fins  al  50% del  cost.  Ara tenim
oberta  una  línia  per  a  les  entitats  públiques
subvencionant fins a un 80%. 

La factura del llum no convida gens a l’estalvi. 

Efectivament, el gruix gros de la factura, entre el
50 i  el  60%,  no prové  del  consum, sinó de les
taxes que fixa el Ministeri; està regulada per reial
decret.  El fix aquí és molt  més alt que a moltes
parts d’Europa. Hi ha llocs on tenen uns bons pel
consum  mínim  i  després  hi  ha  una  tarifa
progressiva.  Aquí  tenim  tot  el  contrari;  no
t’incentiven a estalviar.

Gràcies, Joan, per tota la informació que ens has
donat. Tant de bo aquesta entrevista serveixi per
a engrescar un poc més els nostres lectors en la
tasca de fer un món més sostenible.
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5.1  Palma, té remei?
Jaume Garau Salas

President de Palma XXI

Durant  els  proppassats  mesos  un  grup  important
d’entitats:  OCB,  ARCA,  FUNDACIÓ  GADESO,
COL.LECTIU  ALTERNATIVES,  CERCLE  D’ECONOMIA
DE MALLORCA i PALMA XXI,  amb la col·laboració de
la  UIB,  la  Fundació  Impulsa, el  Grup  d’Opinió
d’Arquitectes  i el GOB, vàrem debatre i acordar un
document que titularem “Palma té remei?”i  que
es pot trobar a les webs de les nostres entitats.

Palma és una ciutat amb moltes oportunitats 
però també amb reptes molt complicats.

La nostra ciutat té moltes oportunitats, ja que està
creixent econòmicament i  té  un gran atractiu per
persones  i  empreses  de  tot  el  món.  Però  també
s’està turistificant cada vegada més i generant nous
fenòmens socials que afecten molta gent,  com el
de  la  gentrificació,  la  massificació  turística,  la
privatització  de  l’espai  públic  i  el  col·lapse  dels
serveis públics, entre d’altres. Malgrat el creixement
econòmic  que  ens  proporciona  el  model  turístic
actual, la pobresa segueix creixent així com ho fa
també la precarietat laboral. A Palma unes 40.000
persones  viuen  en situació  de  pobresa  extrema i
sobreviuen  amb  menys  de  332  €.  El  80%  dels
contractes que es fan són temporals.
Nosaltres volem una ciutat  que  miri  al  futur,  que
tengui  en  compte  el  seu  creixement  metropolità,
que  equilibri  els  diferents  barris,  que  prioritzi  el
benestar, la cohesió social i la cultura pròpia en tots
els seus àmbits. Una ciutat que tengui en compte
l’herència  del   passat  i  que  prepari  als  ciutadans
pels reptes de futur. Volem una ciutat que se’n cuidi
de  tots  els  ciutadans  per  igual,  integradora  i
solidària.

Cap a una estratègia de futur.

Per  avançar  cap  a  un  futur  sostenible  i  positiu,
necessitam una  estratègia  cap  a  la
competitivitat  i  la  diversificació  econòmica.
Volem una ciutat activa, amb ocupació de qualitat
tot l’any, amb innovació tecnològica i diversificada
en  la  seva  economia.  No  volem  ser  una  ciutat
totalment  turística  sinó  una  ciutat  amb  turisme.
Atractiva  pels  ciutadans  i  visitants,  no  únicament
pel  seu clima i  el  seu paisatge,  sinó  per  la  seva
activitat  cultural,  pels  seus  productes  originals  i
d’alta  qualitat,  per  una  estructura  de  serveis

sanitaris molt bona, fiable i diversa. Una ciutat que
tengui  una bona actitud i  capacitat  d’acollida per
part  dels seus residents i empreses 

Necessitam una estratègia  que serveixi per 
equilibrar   les diferències entre  barris  

Palma ha de seguir essent una ciutat oberta al món,
però amb un equilibri  entre l’activitat turística i la
vida residencial, entre la vida laboral i la d’oci, entre
els barris del centre i els de la perifèria. Volem una
ciutat oberta al mar, més verda, sostenible, segura i
culta.  Volem una  ciutat  en la  qual  tots  els  barris
tenguin  espais  per  fer  activitats  a  l’aire  lliure  i
serveis públics fàcilment accessibles. Volem espais
pels  ciutadans.  Volem  que  tots  els  barris  puguin
participar  de  la  riquesa  que  genera  el  turisme  i
tenguin una experiència positiva d’aquest.

Una estratègia  per a tota la ciutat però 
específica pel Centre històric 

El centre històric és més que un barri, és una porta i
un estàndard de tota  la  ciutat,  de  tothom. És  un
espai  que  s’omple  d’activitats  ciutadanes  de  tota
Palma en molts moments de l’any. La nova indústria
del turism i el negoci immobiliari massifica els nuclis
històrics,,  està desallotjant als residents habituals,
canviant el paisatge urbà i la seva economia local
amb  personalitat  per  una  global  amorfa  i  banal.
Des del 1998 el centre ha perdut 11.000 persones,
passant de 33 mil a 22 mil habitants. Pràcticament
totes les places i passeigs públics del Centre estan
orientats a l’ocupació turística dels espais, inclòs el
Born. 

Una estratègia que serveixi per avançar cap a
la sostenibilitat mediambiental 

Palma  ha  de  ser  una  ciutat  més  neta,  amable  i
saludable, on els vianants recobrin el protagonisme
perdut. Volem una ciutat en què es pugui caminar i
passejar tranquil·lament per tot el seu front marítim
i altres llocs del seu territori, en la que el transport
públic,  anar en bicicleta  i  a  peu siguin prioritaris.
Una  ciutat  que  contribueixi  en  la  reducció  de  les
emissions de CO2 i aporti el seu gra d’arena en la
lluita contra el canvi climàtic global. 

Una  estratègia  que  serveixi  per  millorar  la
cohesió  social  i  respectar   la  diversitat
cultural

Volem  una  ciutat  integradora,  sense  guetos,  que
dignifiqui  les  diferents  barriades  i  que  els  eixos
cívics siguin les noves artèries de la ciutat. Solidària
amb els que menys tenen i  inclusiva de totes les
minories,  oberta  a  totes  les  opcions  religioses  i
tolerant amb la convivència de grups diferents. Una
ciutat que ofereixi una vida digna als seus majors i
als seus infants. Una ciutat que lluita per la igualtat
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total de les dones i que sigui exemple en la lluita
contra la pobresa.

Full de ruta de les properes accions.

Per  aquest  any  2017  presentarem  la  nostra
proposta  a  l’Ajuntament  i  convidarem  a  les
organitzacions professionals, veïnals,  empresarials,
sindicals  i  polítiques  a  consensuar  un  projecte
ciutadà pel futur de la nostra ciutat.  

Una  vegada  estigui  consensuada  la  proposta,
haurem  de  ser  capaços  de  crear  una  entitat
mixta,  entre  l’Administració  publica  i  les  entitats
ciutadanes,  que sigui  la responsable de fer viable
aquesta  estratègia,  acordant  les  propostes
concretes que s’hagin de dur a terme any a any,
fent el seguiment i ajudant a fer-la realitat.

info@palmaXXI 
www.palmaXXI.com

mailto:info@palmaXXI
http://www.palmaXXI.com/


T1  Aigües Públiques de
Mallorca

Miquel Àngel March, batle de Pollença

Neus Truyol Caimari, regidora d’Ecologia de Palma

El  mes  de  març  d’enguany  diversos  municipis  de
Mallorca  vàrem impulsar  la  xarxa Aigües  Públiques  de
Mallorca.  Tothom  és  conscient  de  la  necessitat  i  la
importància  de  l’aigua  com  a  recurs  natural  i
imprescindible  per  la  vida.  Per  aquesta  raó,  tenim un
compromís de gestió pública, transparent, participativa i
sostenible del cicle integral de l’aigua.

 L’aigua no pot ser segrestada per interessos lucratius ni
privats, hem de garantir el control democràtic i l’equitat
en  la  seva  gestió,  per  responsabilitat  amb  el  medi
ambient i amb els drets de les persones. Tots els béns i
recursos de la natura formen part del patrimoni natural
del planeta i  són indispensables pel sosteniment de la
vida, fet que ens obliga a preservar-los i protegir-los.

I nosaltres, vivint a una illa mediterrània, ho tenim ben
clar.  El  canvi  climàtic  i  les  dinàmiques  socials  i
econòmiques  majoritàries  han  posat  en  evidència  els
límits d’aquest recurs líquid tan preuat, per tant hem de
canviar  els  models  de  consum  per  fomentar  la
responsabilitat  per  part  de  l’administració  pública,  les
empreses i la ciutadania. Reptes urgents a afrontar. I els
volem  afrontar  conjuntament  els  ajuntaments  que
integram aquesta xarxa de cooperació.

Consegüentment, rebutgem la privatització de la gestió
del cicle integral de l’aigua i recolzem els processos de

re-  municipalització que s’estan duent a terme arreu i
també a Mallorca.

Els  objectius  generals  de  la  xarxa  són  defensar  i
visibilitzar la gestió pública i de qualitat de l’aigua, esser
un àmbit  de reflexió  i  intercanvi  sobre la  garantia  del
subministrament a la ciutadania, l’aplicació de criteris de
sostenibilitat  i  l’aplicació  de  la  innovació  tecnològica.
Com  per  exemple,  fer  campanyes  conjuntes  o  ser
interlocutor  únic  davant  altres  organismes.  El  treball
cooperatiu  sempre  és  positiu  per  millorar  els  serveis
municipals.

La xarxa, actualment, està formada per 14 Ajuntaments:
Pollença, Palma, Inca,  Artà,  Consell,  Manacor, Esporles,
Banyalbufar,  Manacor,  Valldemossa,  sa  Pobla,  Bunyola,
Campanet i Búger. 

Feim una  crida a  la  resta  d’Ajuntaments  interessats a
què s’hi sumin.
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T2  Mancor de la vall
Miquel Gallardo

Regidor de MÉS per Mancor

Han  passat  només  27  mesos  des  que  els  5
regidors  de  MÉS  per  Mancor  vàrem  prendre
possessió del nostre càrrec al capdavant del poble
per  primera  vegada,  però  sembla  com  si
n’haguessin passat molts més. Mancor, per qui no
el  conegui,  és  un  poblet  de  gairebé  1.500
habitants  situat  als  peus  de  la  Serra  de
Tramuntana i a només cinc quilòmetres d’Inca. 

El municipi és independent de Selva des de l’any
1925 i, des de llavors, mai havia tengut un govern
municipal  d’esquerres  ni  sobiranista.  Tan  sols
durant la 2a República hi va haver una Gestora
imposada  per  la  República  amb  un  batle
d’esquerres,  però  va  ser  assassinat  durant
l’Alzamiento i la resta de regidors i simpatitzants
foren durament  reprimits.  Aquest  vincle  amb el
passat  encara  perdura  en  les  famílies  dels
represaliats  i  va  permetre  viure  escenes  molt
emotives  i  mai  vistes  abans,   durant  la  nit
electoral  que  va  concloure  amb la  victòria,  per
només  18  vots  de  diferència,  de  l’equip
encapçalat per Guillem Villalonga.

Després de tants anys anhelant poder governar,
fent  oposició  constructiva  quan  tocava  i
denunciant  els  excessos  dels  altres  quan  no
miraven  per  l'interès  general,  per  fi  teníem
l’oportunitat de tirar endavant el model de poble
que volem i  que,  a  grans trets  es resumeix en
tenir un poble actiu i viu, tenir la gent informada

per  facilitar  la  seva  participació  en  la  vida
municipal i mirar pel benestar de la gran majoria.

L’entrada  a  l’Ajuntament  va  coincidir  amb  les
Festes Patronals de Sant Joan i des de llavors no
hem aturat d’organitzar activitats per a totes les
edats  i  públics  i  de  col·laborar  amb  totes  les
associacions  que  s’organitzen  per  a  muntar
esdeveniments lúdics, culturals, esportius...

Enmig  d’aquesta  voràgine,  pràcticament  cada
mes hi ha un mínim de dues activitats obertes a
tothom,  s’ha  volgut  obrir  les  portes  de
l’Ajuntament per tal d’escoltar les opinions de la
gent i explicar les decisions importants que s’han
de prendre.

 Per  això,  hem  creat  un  sistema  d’informació
municipal que arriba per Whatsapp a més de 500
veïnats  (la  meitat  dels  majors  d’edat)  i  es
realitzen  dos  fòrums  ciutadans  anuals  on  els
regidors retem comptes de la feina feta i explicam
el que volem fer a tothom que hi assisteix. A més,
s’han creat una comissió de festes, una comissió
d’escola  nova  i  una  comissió  de  l’aigua  on
regidors i ciutadania compartim espai i debat per
tal de fer unes festes més participatives i obertes
als  gustos  de  tothom,  on  explicam  les  passes
fetes per tal de poder tenir un nou edifici  per a
l’escola i on es discuteixen les millors mesures a
prendre  per  tal  de  poder  tenir  un  bon
subministrament d’aigua potable i evitar excessos
de consum.
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Una de les nostres grans prioritats són els serveis
socials,  que  han  rebut  una  inversió  mai  vista
abans, amb un centre de dia que funciona a ple
rendiment, un centre de salut que comença a ser
un espai més digne i una forta aposta per tal de
tenir una educadora social al poble, acompanyada
d’una  treballadora  social  i  un  servei  psicosocial
que són de gran ajuda pels sectors desafavorits
que en requereixen els seus serveis.

El  dia  a  dia  del  poble  es  resumeix  en  abordar
temes  com  arreglar  fanals,  posar  recursos  per
tenir un poble més net, informar del sistema de
recollida selectiva per tal que tothom compleixi,
reparar petits desperfectes en edificis municipals,
millorar  espais  que  abans  estaven infrautilitzats
com les sales del Teleclub, l’Ajuntament Vell o el
Teatre i escoltar les necessitats de la ciutadania i
facilitar-los la vida. 

Ara bé, s’han fet projectes de més envergadura,
com el  nou  punt  verd  que  s’inaugurarà  aquest
mes, el canvi i soterrament de bona part de les
canonades d’aigua potable del centre del poble,
uns nous lavabos a l’escola, nombroses obres de
millora  al  camp  de  futbol  (nous  tancaments,
millores  als  vestuaris,  a  les  terrasses,  etc.),  al
poliesportiu,  a  la  piscina,  que  ara  és  d’aigua
salada  i  altres  inversions  que  ha  estat  possible
sufragar en gran mesura gràcies a les ajudes del
Consell de Mallorca.

Ara com ara, molt més asserenats després de les
autoexigències  que  teníem  els  primers  mesos,
que ens feien augmentar la pressió per a canviar-
ho  tot  com  més  aviat  millor,  ja  planificam  les
grans accions que volem fer en els mesos que ens
queden abans de les pròximes eleccions: posarem
en marxa un mercat dominical que ha de servir
per  dinamitzar  el  poble,  enllestirem  la  compra
dels  solars  que  permetran els  accessos al  futur
edifici  de  la  nova  escola,  millorarem  la  xarxa
d’enllumenat per a fer-lo més eficient i millorarem
la mobilitat al centre del poble, creant espais per
a  vianants  ,  limitant  la  circulació  i  habilitant
pàrquings dissuasius en solars propers.

En  conclusió,  ens  vàrem  trobar  un  Ajuntament
amb  molts  espais  descuidats  o  infrautilitzats,  a
tall  d’exemple,  al  centre  de  dia  hi  havia  un
ascensor que mai va estar operatiu,  com el  del
PalmaArena, però des de fa mig any ja funciona;
teníem  un  Ajuntament  on  no  s’escoltava  a
tothom, es feien parts i quarts i que funcionava
per inèrcia. Per això hem apostat fort per informar
molt  més,  millorar  la  participació,  dinamitzar  la
vida cultural, associativa i esportiva, potenciar els
serveis  socials  i  ser  equitatius  en  l’acció
municipal.

Al final, només cercam un poble on tothom visqui
millor i se senti orgullós de formar-ne part.
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6.1  Com "dir-se mallorquí": la
clau per entendre l'etnolingüisme
Joan Pau Jordà

"S'ha dit moltes vegades que l'ànima del poble és la
llengua,  i  d'això  es  pot  deduir  que  els  qui  són
mallorquins  són  tots  els  qui  parlen  mallorquí,  i  són
forasters,  tot  i  ser  nascuts  a  la  nostra  illa,  tots  els
castellanoparlants.  Idò  sí."  Aquesta  afirmació  la  vaig
llegir a Facebook ara fa uns dies, i és un gran exemple
del  que significa el  nacionalisme cultural,  que també
pot ser denominat com etnolingüisme.

Molta gent m'ha dit que som un exagerat i que no hi ha
per tant. Que no té molt de sentit que xerri d'aquestes
coses, que no importen a ningú. Potser sí, li don moltes
voltes, però no em puc estar de pensar que aquells que
em  fan  aquests  comentaris  actuen  com  el  típic
"cuñao". Ja se sap, aquell que té sempre la resposta a
tot. "Puta foraster?, ja no ho diu ningú, això, home!"

Anem per  pams.  Hi  ha  gent  que  creu  que  el  terme
"etnolingüisme" és pejoratiu (no necessàriament). N'hi
ha  d'altres  que  ho  associen  a  "ètnic",  res  d'això.
Etnolingüisme  ve  d'etnolingüística,  la  ciència  que
estudia les llengües des del punt de vista etnogràfic. I
què és l'etnografia? La ciència que descriu els costums
i  les  tradicions  dels  pobles.  Dit  d'una  forma  menys
pedant -si aquest debat pot no ser-ho: l'etnolingüisme
és exactament el mateix que dir "nacionalisme d'arrel
romàntica  que  situa  el  coneixement  de  la  llengua  i
cultura  catalanes  de  Mallorca  com  l'element
diferenciador,  aquell  que  et  fa  ser  membre  la
comunitat insular."

No  hem de  caure  en  l'equivocació  de  creure  que  el
nacionalisme cultural és la defensa de la normalització
lingüística, de la promoció del català i dels drets dels
catalanoparlants a viure plenament en la seva llengua.
Va molt més enllà d'això: és la creença ferma del fet
que qui no xerra català –i per extensió, qui no coneix la
cultura pròpia de Mallorca- no és mallorquí del tot. Per
això,  per  a  l'etnolingüisme,  Guillem  Balboa,  batle
d'Alaró,  és ben mallorquí,  tot  haver nascut  a Guinea
Equatorial.  En canvi,  els  néts castellanoparlants d'en
Josep  Zaforteza  ("Pep  Gonella")  són  uns  "renegats"
perquè no xerren la llengua del seu padrí. La resta, el

60%  de  la  població  de  Mallorca,  simplement,  són
forasters,  estrangers  i  guiris. D'aquesta  forma  el
nacionalisme  cultural  reparteix  "carnets  d'identitat"
que situen en la definició dels "altres" a la majoria de la
població del país. La solució a aquest problema seria
simple per alguns: un govern que defensi fermament la
cultura pròpia de Mallorca i que realitzi una política de
normalització lingüística decidida.

La música pot sonar bé, però hi ha un petit problema:
què  fem  amb  tots  els  castellanoparlants  mentre
s'arriba a la desitjada "normalització"? La solució, fins
ara, ha estat clara: ignorem als forasters i fem com si
no  fossin  d'aquí.  Al  mateix  temps,  els  mallorquins
nacionalment  conscients  ens  situem  en  posicions
resistencialistes,  ancorats  en  un  món  de  distòpia,
esperant  el  manà  de  la  catalanització  del  poble
ignorant , o com a mínim, dels seus descendents.

Arribat  aquí,  vull  recalcar  un  fet  al  qual  ja  he  anat
apuntant  (per  no  embullar  al  personal):  No  estar
d'acord amb el nacionalisme cultural no vol dir estar en
contra de la normalització lingüística i la promoció de la
cultura de les Illes:  hi  ha molta gent que defensa la
normalització del català i no xerra la nostra llengua! O
creieu que no hi  havia  “forasters”  entre els  100.000
participants  en  la  manifestació  contra  el  TI  L  l'any
2013?
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Les  raons  per  estat  a  favor  de  la  normalització
lingüística des d'un punt de vista "no nacionalista" són
diverses, però totes contundents: Perquè és la llengua
pròpia de les Illes, i com a tot patrimoni cultural, s'ha
de servar. Perquè és condició sine qua non perquè els
catalanoparlants  puguin  exercir  el  seu  dret  a  viure
plenament  en  la  seva  llengua.  Perquè  aprendre  una
nova llengua sempre és enriquidor. Perquè es vol que
els  fills  dels  castellanoparlants  tinguin  les  mateixes
oportunitats  que  els  catalanoparlants.  Perquè,
senzillament,  la  preservació  del  català  és  un  tema
sensible  i  molt  important  per  a  molts  mallorquins.
Perquè és una eina de cohesió i un ascensor social de
primer  ordre...,  en  aquest  sentit,  qui  no  recorda  a
Guillem  d'Efak  quan  li  digueren,  "si  no  fos  perquè
xerrau mallorquí, diria que sou negre!"

El que vull dir amb tot això és que crec que ha d'existir
altre camí per definir els "nosaltres". Necessitem altra
via, una de més àmplia i plural. En aquest sentit, ara fa
uns  mesos  vaig  publicar,  conjuntament  amb  Joan
Colom i Gabriel  Mayol  el llibre  Somnis Compartits.  La
identitat  mallorquina  a  debat.  (Documenta,  2016).  A
aquest treball defensem que el concepte de "mallorquí"
hauria de ser  més flexible del  que ha estat fins ara,
avançant cap a definicions més properes a la realitat
social del país.

"És mallorquí qui viu i treballa en aquesta terra, i la fa
el seu país." Aquesta seria, per a mi, la millor definició
de “mallorquinitat”. Amb això no hem de caure en la

falsa  idea  que  la  pertinença  a  aquesta  illa  pot  ser
només una demarcació purament administrativa.

En altres paraules, crec que tothom que viu i estima
aquesta illa, que lluita per fer-la millor des de la seva
parcel·la  individual,  que  es  compromet  amb  la  seva
societat,  que vol viure en la diferència, respectant la
cultura  i  idiosincràsia  d’aquí...  és  ben  mallorquí.
Indistintament del seu lloc d'origen, ideologia i llengua
d'ús comú. 

Amb  tot  això,  què  podem  fer  aquells  que  som
nacionalment  conscients?  Simplement,  fer  el  que  ja
fem  molts,  apostar  per  un  mallorquinisme  grafènic,
com diria  Tomeu  Martí: "organitzat en forma de gran
xarxa  civico-política  o  d'unitat  popular.  Transparent,
ràpid i eficient en la lluita contra la corrupció. Flexible,
perquè  sigui  exemple  de  compromís  amb  la
democràcia i amb el pacifisme. Elàstic, per encabir el
màxim de  sensibilitats.  Lleuger,  per  esdevenir  motor
d'integració i cohesió social. Resistent per suportar tots
els  atacs  dels  enemics  que  no  hem  triat  tenir  i
tanmateix tenim, i per defensar i promoure la llengua i
la  cultura  pròpies.  Amb  alta  conductivitat  per
augmentar  la  connexió  amb  la  societat.  De  baix
consum, és a dir ecologista i defensor del territori. Dur
en la defensa de la Democràcia, la justícia social i el
feminisme.  I  dur,  també,  en  la  lluita  contra  tota
discriminació  per  raó  de  sexe,  gènere,  classe,  opció
sexual,  origen...  Un  mallorquinisme  amb  futur,
autocentrat, internacionalista i solidari."
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6.2  De l'autonomia a la sobirania

Miquel Rosselló 

Del Consell de Fundacions Darder – Mascaró

El propvinent 29 d'octubre farà 40 anys
que  els  mallorquins  i  mallorquines
omplirem  per  primera  vegada  a  la
història  la  Plaça  Major  de  Palma
reivindicant  un  Estatut  d'Autonomia
que,  com  va  quedar  palès  amb  el
manifest  que  va  llegir  Josep  Ma
Llompart, volíem que no fos una mera
descentralització  administrativa  sinó
l'assumpció de determinades quotes de
poder  polític.  Un  estatut  d'autonomia
que  garantís  institucions  polítiques
pròpies elegides per la ciutadania de les
Illes  i  que  responguessin  davant
aquesta.   Així  també constava al  text
del  Pacte  autonòmic  signat  a  la
Fundació  Dragan  per  tots  els  partits
polítics  de  les  Illes  excepte  Alianza
Popular. 

Després de les primeres eleccions del juny del 1977 es
constituí  l'Assemblea  de  Parlamentaris  amb  tots  els
membres  electes  i  presidida  per  Jeroni  Albertí  que  va
aconseguir  introduir  a  la  Constitució  del  1978  el
concepte  d'insularitat  i  el  reconeixement  dels  Consells
insulars i  Cabildos canaris com a instruments de poder
polític, que va permetre suprimir la Diputació provincial i
a  les  eleccions  municipals  de  1979  a  més  dels
Ajuntaments  s'elegiren  democràticament  els  Consells
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, que constituïren
un provisional Consell General Interinsular. En definitiva
les Illes  pogueren gaudir  d'una estructura política  pre-
autonòmica, elegida democràticament, abans de tenir un
Estatut d'autonomia.

Lamentablement perdérem la batalla de la via ràpida de
l'article  151  de  la  Constitució  per  la  tramitació  de
l'Estatut   i  acaba  essent  un  dels  tres  darrers  que
s'aprovaren  a  l'estat  espanyol,  conjuntament  amb  la
Rioja  i  per  més  inri  el  partit  que guanyà les primeres
eleccions  autonòmiques  i  li  correspongué  gestionar  la
recentment  inaugurada  autonomia  fou  precisament
l'únic que no signà el pacte autonòmic i en conseqüència
que no creia amb l'autonomia, ni  tan sols havia donat
suport a la Constitució Espanyola del 1978, el PP. 

És evident que la nostra autonomia comença amb mal
peu.  Hegemonitzada  per  la  dreta  conservadora  i
espanyolista i  amb una força molt petita de l'esquerra
nacional. Però òbviament obre una nova etapa històrica
que a l'hora de fer-ne una avaluació té llums i ombres.
Aquestes  hi  hauria  de  situar-les  amb  la  forma  de
governar  clientelar,  caciquil  i  corrupta  que  han
caracteritzat  al  PP  i  UM  i  que  ha  marcat  a  la  nostra
societat.  I  el  corsé  que  sempre  ha  suposat  la
preponderància  dels  interessos  de  l’estat  per  sobre  la
nostra  autonomia,  fet  que  ha  dificultat  la  solució  de

molts  dels  problemes que afectaven la
ciutadania de les Illes.

Però si parlem de llums, el més evident
és el que suposa la proximitat del poder
a la ciutadania. No hi ha el més mínim
dubte que els  menorquins,  eivissencs i
formenterers  valoren  positivament
l'existència dels Consells insulars i no es
poden  ni  imaginar  que  suposaria
dependre  exclusivament  i  directa  del
govern  de  Madrid  passant  per  un
Governador Civil a Mallorca.

Però  solament  per  posar  alguns
exemples,  sense autonomia seria difícil
imaginar-se  les  polítiques  de
normalització del català i de defensa de
la nostra cultura que s'han implementat

en aquests anys. Així com les distintes lleis i normatives
de defensa del  territori  aprovades i  implementades,  el
desenvolupament de serveis públics tants socials com de
transports i/o altres i  per descomptat les polítiques de
suport als municipis que han suposat seriosos beneficis
pels ciutadans i ciutadanes.

Sense oblidar les lluites que la nostra societat civil  ha
protagonitzat  en  defensa  de  la  llengua  catalana  i  la
nostra cultura, del nostre territori i dels interessos dels
treballadors i treballadores.

No  és  possible  entendre  la  llei  de  normalització
lingüística o la derogació del TIL, la llei d’espais naturals i
la salvació de la picota urbanitzadora de molts d’indrets
emblemàtics de la nostra geografia o la figura dels fixos
discontinus,  per  posar  sols  alguns  exemples,  sense  el
protagonisme  de  la  lluita  del  poble  i  de  les
organitzacions de la societat civil organitzada. 

Però  especialment  amb  l’entrada  del  nou  mil·lenni
comencen  a  quedar  paleses  les  febleses  de  la  nostra
autonomia per cobrir les moltes mancances i necessitats
de  la  ciutadania  illenca.  La  concessió  d’unes
competències tan sensibles pels ciutadans com educació
i sanitat pèssimament dotades, comença a despertar les
alarmes,  sobretot  si  es  partia  d’un  sistema  de
finançament molt injust per a les nostres Illes.

Igualment  l'actitud  bel·ligerant  del  Govern  de  Madrid
contra  el  primer  Pacte  de  Progrés  en  polítiques  com
l'ecotaxa, el tren o les millores pels fixos discontinus per
posar alguns exemples.

I l’arribada de la crisi confirma l’agressió de l’estat cap a
les comunitats autònomes i els municipis, culpabilitzant-
los del deute públic, que era responsabilitat fonamental
seva i de la gran banca.  

La crisi és la coartada perfecta per aplicar retallades a
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l’estat  del  benestar  que  coincideixen en les  polítiques
que  gestionen  les  autonomies.  I  obrir  una  ofensiva
recentralitzadora  sense  precedents  en  els  darrers
quaranta anys amb l'objectiu de buidar encara més de
competències  a  les  comunitats  autònomes per  via  de
lleis i decrets, en moltes ocasions entrant directament en
contradicció  amb els  mateixos  estatuts  d’autonomia.  I
utilitzant  el  Tribunal  Constitucional  per  suspendre
infinitat de lleis dels parlaments autonòmics. 

Ara tenim un Estatut d’Autonomia que ja no suposa una
esperança de futur sinó més bé no ens atorga les eines
de  poder  necessàries  per  aplicar  les  polítiques  que
considerem útils pels ciutadans i ciutadanes de Mallorca.

A més a més, seguim patint un model de finançament
profundament  injust,  un  capítol  d’inversions  de  l’estat
cada cop més minso, als darrers pressuposts estatals del
2017  tornen  a  baixar  les  inversions  per  la  nostra
comunitat, un REIB que no acaba d’arribar, un fort deute
històric  i  una balança fiscal clarament desfavorable en
relació a la Unió Europea.

Si  a  més  està  pràcticament  acceptat  per  molts  de
sectors  econòmics  i  socials  que  ens  cal  un  canvi  de
model econòmic,  més just socialment i  més sostenible
com ho podem fer sense finançament per desenvolupar
les  polítiques  socials,  d’educació  i  de  sanitat.  O  si  no
tenim  capacitat  de  decisió  sobre  els  nostres  ports  i
aeroports,  o  les  costes  o  la  nostra  mediterrània.  No
podem canviar el model energètic i apostar per energies
renovables si  depèn de la legislació  estatal.  Ni  podem
defensar  els  nostres  treballadors  de  la  temporalitat,
l’estacionalitat  i  la  precarietat  si  no  controlem  la
Inspecció de treball ni la legislació laboral.

En definitiva l’autonomia que conquistàrem després de
la  dictadura franquista  i  que jugà un paper  en el  seu
moment s’ha convertit amb un instrument insuficient pel
servei del nostre poble. Cada cop s’assembla manco a
una autonomia política que empodera a la ciutadania de
les  Illes  i  més  a  una  mera  descentralització
administrativa. Cada cop estem més prop d’una simple
província. 

Per una Mallorca i unes illes més socials, més sostenibles i més cultes cal fer el bot de l’autonomia a la
plena sobirania



7.1  Un dia sense música,
una escola sense música...

Begoña De la Iglesia Mayol

Un  dia  sense  música,  és  l’eslògan  reivindicatiu
d’una  iniciativa  nacional  que  va  lluitar  per
eliminar un IVA cultural desmesurat, tres vegades
superior al de la resta de molts països europeus. 

I és que un dia sense música és molt trist, és un
càstig.  Un  càstig,  sí,  ja  que  és  entès  com a  la
supressió del 14è dret de l’infant: a l’esbarjo, al
joc  i  a  participar  en  les  activitats  artístiques  i
culturals, assumit  en la majoria de països a partir
de  la  Convenció,  adoptada  per  l’Assemblea
General de les Nacions Unides a finals de 1989.

Amb aquest marc legislatiu universal, és molt mal
d’entendre  que  a  la  darrera  llei  educativa
espanyola  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de
diciembre  BOE,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa  _LOMCE, coneguda  com  a  llei  Wert,
l’assignatura de Música deixa de ser obligatòria,
la  qual  cosa  implica  una  reducció  significativa
d’hores  i  deixa  a  decisió  de  les  comunitats
autònomes,  la  possibilitat  de  poder  establir
horaris  que  substitueixin  les hores  optatives de
música per un tercer idioma, per exemple. Com si
la música no fos un idioma, un mitjà d’expressió,
una  eina  de  desenvolupament,  de  pensament
creatiu,  amb  continguts  socials  i  culturals
fonamentals per a poder construir aprenentatges
que ens duguin a poder parlar de qualitat de vida
i de cohesió social.

Infants, adults i majors necessitam molt més que
benestar físic i material, necessitam poder entrar
en dimensions que ens facin sentir i vibrar.

No  cal  entrar  en  el  valor  de  la  música  com a
teràpia, perquè això ens ocuparia un altre article,
però  sí  que  volem  compartir  l’experiència  que
cantar,  i  més  si  cantes  en  grup,  és  una
experiència terapèutica, millor dit  màgica,  i  que
pots  emprar  com  a  estratègia  didàctica.  Un
exemple clar és quan vols fer entendre el valor de
la diversitat, no com a un obstacle, sinó com a un

regal,  un  facilitador.   Quan  juntes  veus  tan
diferents i fan aquells harmònics impossibles. La
diferència enriqueix i aquest valor l’entens quan
el vius. 

En aquest punt és quan volem emfatitzar el valor
de  la  figura  del  MESTRE.  Aquell  artesà  que
gaudeix  amb  el  que  fa,  acompanya  i  treu  les
millors  capacitats,  els  millors  sons  dels  seus
alumnes.  I  és  mèrit  seu,  dels  mestres,  tot  i  la
regulació  en  contra,  el  fet  que  encara  no  hem
anat  a  cap  escola  on  no  se  senti  música  pels
passadissos,  dins  les  aules,  a  les  zones
esportives,  al  pati,  fins  i  tot  en  el  menjador.
Sempre hi ha algú que canta o que fa cantar, que
xiula, que fa algun ritme amb què té a les seves
mans, cos o amb la boca. 

Tal  vegada  necessitam  amplificar  aquests  sons
espontanis  arreu,  no  sols  a  l’escola,  com  a
mesura  per  a  crear  comunitats  més  ben
avingudes. No es tracta de reduir els objectius de
l’escola en aquells que, segons el mercat laboral
actual, ens obrin portes a l’hora de trobar feina.
L’escola i la infància s’han d’estendre i d’entendre
perquè les melodies que s’hi creen estan plenes
de valors que més ens fan falta per viure i  ser
feliços. Gràcies mestres.



7.2  Joan Maria Thomàs

José Antonio. Realidad y mito
Maties Garcias

El professor de la Universitat Rovira i Virgili Joan
Maria Thomàs (Palma, 1953) acaba de treure a la
llum una completa biografia de José Antonio Primo
de Rivera, el fundador i capdavanter de  Falange
Española y de las JONS, el partit feixista espanyol
que  Thomàs  ha  convertit  en  un  dels  seus
principals objectes d’estudi acadèmic.

Si  abans  havia  publicat  llibres  sobre  diferents
aspectes de la Falange i el règim franquista, amb
especial  referència  a  les  tensions  i  rivalitats
sorgides entre faccions de la mateixa Falange i
d’aquesta  amb  el  règim  de  Franco,  ara  J.  M.
Thomàs  ressegueix  la  trajectòria  personal,
intel·lectual i política de José Antonio, i ho fa no
tan sols  fins  a  la  mort  del  líder  feixista  davant
l’escamot  republicà  que  l’afusellà  a  la  presó
d’Alacant  (novembre  de  1936),  sinó  que  també
prolonga  la  mirada  d’historiador  cap  a  la
mitificació  que  en  va  fer  el  franquisme  una
vegada desaparegut «el màrtir».

Fent  la  síntesi  i  interpretació  d’abundant
bibliografia i escorcollant documents periodístics i
d’arxiu,  Thomàs ens forneix d’un estudi  de 500
pàgines  que  ens  permet  conèixer  els  diferents
caires de la vida de José Antonio. Així, primer, ens
endinsam en l’ambient familiar on es va criar José
Antonio, el fill del dictador Miguel Primo de Rivera,
a  qui  el  jove  advocat  vol  emular  i  fins  i  tot
“venjar”  davant  els  menyspreus  que  –considera
José Antonio– va sofrir una vegada fracassada la
tasca política del militar esdevingut dictador entre
1923 i 1930.

Més  enllà  del  pes  de  l’ombra  paterna,  José
Antonio  comença  a  forjar  el  seu  propi  projecte
polític, i  ho fa seguint els models de Mussolini i
Hitler,  tot  abeurant,  la  seva  acció,  però,  en  la
tradició  catòlica  i  el  pensament  d’intel·lectuals
espanyols  com Ortega,  D’Ors,  Sánchez  Mazas  i
altres. Les aspiracions polítiques de José Antonio

aviat  topen  tant  amb  l’esquerra  marxista  com
amb la dreta reaccionària i  monàrquica,  amb la
qual  tanmateix  s’ha  d’entendre  sovint.  Després
de la fundació  de  Falange Española l’any 1934,
Primo de  Rivera disposa d’un instrument  polític
fet  a  mida.  El  seu  projecte  és  “revolucionari”  i
profundament  espanyolista.  Tot  i  ser  un  partit
minoritari,  la  Falange  sacseja  la  vida  política
espanyola, especialment per les apel·lacions a la
violència enmig d’un clima d’enfrontaments entre
escamots  armats  de  l’extrema  dreta  i  de
l’esquerra. El deteriorament de la situació duu a
l’empresonament de José Antonio i, just esclatada
la guerra civil, és afusellat a la presó d’Alacant. La
seva mort és silenciada en el territori franquista
fins  al  cap de  dos anys,  moment  en el  qual  el
règim de Franco comença a mitificar la figura del
líder Ausente i la utilitza a conveniència, no sense
tensions  en  el  si  del  règim  i  dels  sectors  que
l’integren.

En  definitiva,  el  llibre  de  J.  M.  Thomàs  és
indispensable  per  conèixer  la  figura  de  José
Antonio  i  el  paper que  va tenir  a l’Espanya del
segle XX,  tant en vida com després  de la mort
durant la llarga dictadura de Franco.

Joan Maria Thomàs. 

José Antonio. 
Realidad y mito

.Barcelona: Debate, 
2017.
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7.3  El Siglo de la Revolución
              Una historia del mundo desde 1914

J.M. Traverso Ponce

Al  llarg  de  la  lectura  del  monumental  Siglo  de  la
Revolución  del  professor Fontana (Barcelona, 1931) no
he deixat  de  preguntar-me el  perquè d’aquest  títol,  si
una  bona  part  del  segle  XX,  aquí  estudiat,  transcorre
sota l’hegemonia de l’imperi nord-americà, si l’expressió
“el segle americà” apareix sovint al llarg del llibre com a
definitòria,  si  la  implosió  de  l'URSS  a  principis  de  la
dècada  dels  noranta  va  acabar  d’obrir  les  portes  al
domini planetari d’un sistema de vida i de producció que
ja feia anys imposava la seva llei de forma imparable…
Fins als nostres dies.

Més enllà del centenari que enguany commemorem crec
que hi ha raons polítiques i  històriques que justifiquen
l’elecció; així, la consideració de què l'assalt als cels dels
bolxevics  i  del  poble  rus  el  1917  ha  condicionat
profundament  i  de  múltiples  maneres  la  història  del
segle  passat;  la  revolució  d’octubre  però  també  els
llampecs d’esperança revolucionària que van il·luminar
el  planeta  al  llarg  de  molts  anys.  Hi  ha  també  una
motivació, això crec, que té a veure amb la concepció de
la  història  que  apareix  ben clara  al  començament  del
llibre, a l’hora d’exposar, per part de l’autor, les seves
motivacions metodològiques:

“La historia de la humanidad está,  en efecto,  llena de
momentos  de  lucha  por  la  libertad  y  la  igualdad,  de
revueltas  contra  los  opresores  y  de  los  intentos  de
construir  sociedades  más  justas,  aplastados  por  los
defensores  del  orden  establecido,  que  han  sostenido
siempre, y siguen haciéndolo hoy, que la sujeción y la
desigualdad son necesarias para asegurar la prosperidad
colectiva,  o  incluso  que  forman  parte  del  proyecto
divino.” (11)

Enllacem  aquestes  paraules  amb  unes  altres  amb  les
quals acaba el capítol Recapitulació i Final Obert i que
diuen així:

“Quienes miran más allá de este interregno [es refereix
a l’era de desigualtat creixent en què estem instal·lats]
defienden la esperanza en un gran despertar colectivo
que  pueda  cuajar  algún  día  en  un  “proyecto  popular
transnacional”  que  vendría  a  ser  el  equivalente  a  la
“revolución socialista  mundial”  que  Lenin  invocaba  en
1917,  pero  que  no  estará  protagonizado  por  partidos
políticos del viejo estilo, esto es, por élites dirigiendo a
las  masas,  sino por fuerzas  surgidas  de  abajo,  de las
luchas cotidianas de los hombre y las mujeres.” (649)

Una  altra  consideració  metodològica,  a  més  de  la
centralitat de la lluita de classes, que l’autor palesa a la 

seva Introducció, és important per entendre l’estructura
del llibre, el seu desenvolupament:

“Mi  intención  ha  sido  recuperar  la  política,  entendida
como la acción colectiva de la “polis”, como un factor
histórico explicativo, para tratar de entender el mundo
en que vivimos, a lo que se agrega la convicción de que
tan  sólo  a  partir  de  la  política  se  puede  aspirar  a
recuperar una dinámica que vuelva a hacer posibles los
avances en la conquista  de la libertad y la igualdad.”
(13)

El llibre s’obre l’any 1914 amb l’esclat de la Gran Guerra
i  discorre  amb  veu  clara,  uniform  i  molt  ben
documentada,  basta un cop d’ull  a la Bibliografia que
se’ns proposa,  al llarg de setze capítols per acabar amb
una Recapitulació i  un Final  Obert i  una Reflexió sobre
Progrés, Canvi i Desigualtat. Capítols molt ben construïts,
sota una unitat que doni sentit al període estudiat i que
manté units tots els fils de desenvolupament històric. En
conjunt, una obra “monumental”, en aquest sentit, i és
només  un  detall,  valorar  l’esforç  per  incorporar  i
analitzar els esdeveniments fins finals de l’any 2016. 

Hem triat, en aquest recorregut de més de cent anys,
tres moments: 1945, el Gir de finals de la dècada dels
seixanta i  l’anàlisi  del  nostre present  com “l’era  de la
desigualtat”.

L’any 45, acabada la Segona Guerra Mundial, s’iniciarà
un període de tres dècades que, almenys per a una part
de  la  humanitat,  conformaran  l’anomenat  “estat  del
benestar”;  però  tot  i  això,  les  expectatives  eren  molt
més altes, una societat ben diferent semblava possible, i
perquè no s’oblidi aquell moment, que va desaparèixer
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ràpidament,  Fontana  cita  les  paraules  de  l’historiador
alemany Manfred Kossok:  “Aquellos años fueron los de
las grandes esperanzas, de las visiones, de las utopías
-fin del imperialismo en diez o veinte años, liberación de
todos  los  pueblos,  bienestar  universal,  paz  eterna-  y
fueron  años  de  ilusiones  heroicas:  el  socialismo  real
como el mejor de todos los mundos.” (271)

I les d’E. P. Thompson: 

“Pienso que había otra alternativa en 1945. No creo que
fuera inevitable que debiera realizarse la degeneración
que se produjo en los dos bandos. Pienso que había una
autenticidad  de  alianza  de  frente  popular  en  algunos
aspectos  de  la  experiencia  de  España  y  de  los
movimientos de resistencia de Yugoslavia, de Francia y
de otros países.  Éste fue  un momento auténtico  y no
creo que la degeneración, en la que hubo dos culpables,
el estalinismo y Occidente, fuera inevitable. Es necesario
volver a recordarlo y decir que ese momento existió.”
(271/272)

El Gir que començà els primers anys de la dècada dels
setanta;  gir  en el  sentit  del  desenvolupament històric,
inici d’una nova època que ens portarà als nostres dies i
que queda definida així:

“Éstos fueron los años (1974-1982) en que se inició un
giro  decisivo,  que  iba  a  poner  fin  a  la  etapa  en  que
creímos que la historia de la humanidad era el relato de
un  proceso  ininterrumpido  de  progreso.  […]  Las
concesiones del  mundo empresarial  que habían hecho
posible este clima [de negociació i consens social] tenían
su  fundamento  en  la  necesidad  de  combatir  las
amenazas  de  subversión del  comunismo.  Después  del
fracaso,  tanto  en  Oriente  como  en  Occidente,  de  los
movimientos revolucionarios de 1968, estaba claro que
no  cabía  seguir  temiendo  que  una  amenaza  interior
revolucionaria  pudiese  afectar  a  la  estabilidad  del
sistema. […] Era el momento de iniciar la lucha contra
los sindicatos  y en favor del  desguace del  estado del
bienestar,  de  la  limitación  del  papel  del  estado  en el
control  de  la  economía  y  de  la  liberalización  de  la
actividad empresarial.” (417/419)

L’era de la Desigualtat, d’aquesta manera queda definit
el  nostre  present,  i  sobre  aquest  present,  Fontana  ha

escrit el darrer capítol abans de concloure el llibre amb
recapitulacions i consideracions teòriques i de futur. Un
excel·lent capítol (16) que cal revisitar per no perdre de
vista  on  som  i  el  que  ens  espera  si  no  aconseguim
revertir la situació que vivim de creixent desigualtat.

 L’anàlisi es desenvolupa a dos nivells:

“El primero de ellos es el de la desigualdad en el interior
de las sociedades capitalistas desarrolladas, donde, en
los años transcurridos del siglo XXI, se ha producido la
transferencia de una proporción cada vez mayor de los
ingresos  a  ese  1%  (  o  mejor  1  por  mil)  de  los
privilegiados  que  integran  los  poseedores  de  grandes
fortunas, a costa de disminuir la parte que corresponde
al 99% (o 99,9%) de los que están por debajo de ellos en
ingresos y fortuna, condenados a un empobrecimiento
creciente.

A este problema interno de las sociedades desarrolladas
hay que añadirle otro todavía más grave, aunque sólo
sea  porque  afecta  a  un  número  mayor  de  seres
humanos: el que engendra una desigualdad creciente a
escala  global  entre  las  naciones  (o  mejor,  entre  sus
habitantes)” (597)

Acabem,  un  dels  efectes  col·laterals  de  la  lectura
d’aquest llibre és desfer la idea, prou estesa, de què el
president Donald Trump és una excepció en la línia de
presidents  nord-americans  dels  darrers  temps;  tot  al
contrari, al llibre apareixen ben dibuixades la continuïtat
de les polítiques ultraconservadores dins i fora del seu
país,  sempre  al  servei  dels  grans  poders  industrial,
comercials  i  financers,  les  actuacions  de  la  CIA  (per
exemple) arreu del planeta fins i tot la persistència en
“les  peculiaritats  dels  personatges”.  Un  exemple,  el
president  Ronald  Reagan,  després  d’haver  estat
“enganxat” en la venda secreta d’armes a l’Iran, va dir al
discurs a la nació de 4 de març de 1987: “Hace unos
meses  dije  al  pueblo  americano  que  no  había
intercambiado  armas  por  rehenes.  Mi  corazón  y  mis
intenciones me siguen diciendo que esto es cierto, pero
los hechos y la evidencia me dicen que no lo es” (475)
Prèviament, Oliver North, intentant salvar el president,
havia  afirmat:  “El  presidente  no  sabe  qué  es  lo  que
sabe.” sic!!



7.4  Relats prohibits de la
Corea del Nord

Miquel Àngel Llauger

La Corea del  Nord de Kim Jong-un,  fill  de  Kim
Jong-il, nét del pare fundador Kim il-sung, fa riure
molt.  Un  totalitarisme  tan  grotesc  i  delirant
resulta perfecte per a acudits, paròdies, memes i
altres formes de l’humor. Res a dir: fer befa de les
tiranies és saludable. Convé no oblidar, però, que
Corea del Nord, amb el seu programa nuclear, és
una  amenaça  per  al  món.  Ni  convé  oblidar,
sobretot, que a Corea del Nord hi viu gent, que hi
ha 25 milions de persones sota la bota del règim
opressor més brutal del planeta.

D’això, de la gent normal del país, de la gent que
pateix  la  tirania,  parlen  els  nou  relats  de
L’acusació, un  recull  que  ha  commogut  la
comunitat  literària  mundial  i  que  Edicions  del
Periscopi  ha  publicat  en  català,  en  traducció
d’Hèctor Bofill  i  Hye Young Yu. El  llibre porta el
subtítol  Relats  prohibits  de  Corea  del  Nord.
L’autor  s’amaga  sota  el  pseudònim  Bandi,  la
paraula coreana per a la cuca de llum, l’insecte
minúscul  que  brilla  en  la  tenebra.  Si  abans  hi
havia  hagut  llibres  d’escriptors  nord-coreans  de
l’exili,  aquest  és  el  primer  que  arriba  des  de
l’interior del país. No només està escrit de forma
clandestina,  sinó  que  el  manuscrit  va  sortir  del
país  en  secret,  en  una  novel·lesca  peripècia
contada en un epíleg del volum. No cal dir  que
l’anonimat de l’autor, i les circumstàncies en què
els relats arriben al món i es publiquen, formen
part del seu impacte global.

El  fet  és  però,  que  L’acusació,  a  més  de  ser
literatura  de  denúncia,  és  bona literatura.  Cada
relat presenta una situació de vida quotidiana que
revela l’arbitrarietat i  la brutalitat  del  règim. En
un dels relats, se’ns explica la història d’un infant
que  viu  atemorit  pel  retrat  immens  del  líder
suprem que veu des de les finestres de casa. Els
pares no poden córrer la cortina sense arriscar-se
a ser acusats de contraris al règim, una acusació
que, a Corea del Nord, ningú no pot rebre sense
haver de témer les pitjors represàlies. En un altre,
el responsable d’una granja s’esforça per assolir
una productivitat que no arriba, un fracàs que li

suposa  l’acusació  d’antirevolucionari.  En  altres
casos,  són  vides  devastades  per  la  policia,  la
presó, les desaparicions i la mort.

Com  els  millors  narradors  de  la  vida  sota  el
totalitarisme,  Bandi  ens  retrata  els  grans
naufragis de les dictadures: els de la llibertat, és
clar, però també els naufragis més quotidians de
les  relacions  personals.  Una  societat  en  què
qualsevol  veí  o  company  de  feina  pot  ser  un
delator és una societat condemnada a la misèria
moral.  L’autor  ens  ho  conta  amb  saviesa
narrativa,  en  unes  històries  en  què  veiem  el
desolador panorama col·lectiu a través del retrat
d’homes i dones emocionalment trencats. 

Sota el pseudònim de Bandi s’oculta el nom real
d’algú que viu a Corea del  Nord.  Potser  un dia
sabrem qui és. Potser no. Viu sota un règim que
intenta controlar els detalls més insignificants de
cada vida. Potser ells ja saben qui és.

 



El racó d'en Joan Miquel



JORNADA OBERTA DE FORMACIÓ

SOBIRANISMES: Estratègies transformadores 

10h Presentació de la Jornada: Joan Colom del Consell de les Fundacions

10,30h  Primera taula rodona amb els següents ponents:

Floren Aoiz, President de la Fundació Iratzar d'Euzkadi

Marga Romero, de la Fundació Galiza Sempre

Roger Buch, politòleg expert en sobiranisme

Javier  Garcia, del Grupo de Estudios Díaz del Moral del SAT andalús.

11,30h Pausa cafè

12h      Debat 

13,30h Bufet-dinar

15,30h Segona taula rodona amb els ponents:

Amadeu Mezquida, de la Fundació Nexe del País Valencià

Maria Corrales. Politòloga i assessora de Barcelona en Comú

Joan Colom, del Consell de les Fundacions Darder Mascaró

16,30h Debat
17,30h Cloenda de la jornada Miquel Rosselló del Consell de les Fundacions

Dissabte 21 d'octubre del 2017de 10 h a 18 h
El bufet dinar se servirà al mateix lloc  10 €

Lloc:
Casal d'Entitats Ciutadanes d'Inca. Quarter General Luque.
Avinguda del General Luque, 223. Inca
Organitza:

Per poder encarregar el bufet vos demanam que envieu un correu a 
fundacionsdardermascaro@gmail.com abans de divendres 20 d’octubre

mailto:fundacionsdardermascaro@gmail.com

