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1.1

editorial

número 47 - febrer 2016

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Fa anys i panys que la Unió Europea ha deixat
aparcats els objectius dels seus fundadors. Una
Europa democràtica, federal i solidària amb la resta
del món. El dèficit democràtic continua essent el
mateix sinó pitjor Subordinació del Parlament,
independència del Bancs central,... Els interessos
dels estats nacionals continuen pesant més que el
projecte unitari. I què hem de dir de l' Europa
solidària?.

Què s’ha fet d’aquella Europa que rebia amb els
braços oberts els lluitadors per la llibertat
d’Amèrica Llatina, que condemnava la dictadura de
Pinochet o l'apartheid de Sud-àfrica. Encara
recordo aquell primer ministre de Suècia, Olof
Palme, manifestant-se pels carrers d’Estocolm
contra el franquisme.

La dreta europea, amb la connivència de la
socialdemocràcia, els estats i l’alt funcionariat
europeu han sigut un fre indiscutible per avançar i
consolidar un projecte progressista de la Unió
Europea. Però l’arribada de la crisi ha suposat un
impuls decisiu en aquesta direcció. Les receptes
neoliberals per afrontar la crisi s’han imposat amb
mà de ferro sense avaluar les conseqüències que
tenien pels treballadors i per alguns pobles de la
Unió.

Itàlia, Irlanda, Espanya, Portugal i Grècia han sofert
brutals pressions per aplicar les polítiques “oficials”
encara que fossin nefastes pels seus propis països.
Als tres primers han trobat governs totalment
submisos que han fet els deures com a bons
alumnes. A Portugal veurem com acaba el recent
anomenat govern d’esquerres i a Grècia ja ho hem
vist. S’han aplicat les consignes de la troika a sang
i foc, encara que això suposi la misèria per milions
de ciutadans i ciutadanes d’aquest País.

Per contra al Regne Unit se li ha concedit tot el que
ha demanat i més. I a pesar de tot veurem què
passa amb el referèndum del proper mes de juny.

El reforç de les polítiques d’extrema dreta a tota la
UE, especialment a Hongria i Polònia on ja hi ha
governs para-feixistes, són un altre signe dels
temps que corren.

Però el que està passant amb els refugiats ja
desperta totes les alarmes. Mils de refugiats en
condicions infrahumanes, el Mediterrani convertit
en mar de la mort i mesos i mesos discutint entre
els estat de la Unió sense arribar a cap acord.
Mentre Europa s'omple de tanques, reixats,
murs...Per copsar la gravetat de la situació basta
comprovar com a Alemanya les posicions de n'
Àngela Merkel al principi de l’arribada de refugiats
han quedat a l’esquerra de les que ara defensen
molts de responsables polítics d’aquest país.

Som molt els que hem defensat amb entusiasme
un projecte progressista europeu que cada cop ho
veiem més lluny. Al menys encara hi ha forces
polítiques arreu de l’UE que encara mantenen
aquesta lluita i que estan sorgint moviments
ciutadans i socials com el “pla B” o DIEM
(democràcia en moviment) que encapçala
Varufakis.

Europa..

de mal en pitjor



Maties Bennàssar.

El 10 de febrer en el teatre Volksbühne de Berlín,

Yanis Varoufakis presentà el projecte que

encapçala el titular d'aquest article. “O Europa

serà democratitzada o Europa serà desintegrada”

aquest és el títol del manifest que és llançà i que

resta obert a les persones i col·lectius que vulguin

sumar-s'hi.

http://republicadelosiguales.blogspot.com.es/2016

/02/manifiesto-varoufakis-diem-25.html

Pretén crear una plataforma de cohesió de les

esquerres europees per lluitar contra les forces

centrífugues de la UE. No pretén ser un partit,

sinó un moviment per democratitzar Europa de

baix a dalt.

L'origen del problema per Varoufakis és la

despolitització de les decisions europees,

aparentment tecnocràtiques i al marge dels

processos democràtics. Crea una forma tòxica de

fer política i genera un mal plantejament

econòmic. Vol fer creure que l'economia funciona

per unes regles que pertanyen a variables i

equacions naturals, i que la resta no és important,

ni pertinent. Una concepció gens neutral, i que

encobreix una justificació d'interessos dels més

poderosos.

En una interessant entrevista publicada al Público

el 18 de gener de 2016, Varoufakis explica

l'evolució de la UE des de el naixement de la

CECA com a càrtel per estabilitzar els preus i

limitar la competència de les empreses de l'acer i

el carbó, el paper de Brussel·les en l'administració

del càrtel i com la ruptura del sistema de canvis

fixos de Bretton Woods a l'any 1971, creà un

desgavell en el tipus de cotització de les monedes

europees, que obligà a adoptar mesures

progressives de convergència monetària, fins

acabar amb la posada en circulació física de

l'euro.

Amb la creació del Banc Central Europeu, la UE

acceptà delegar en ell tota la política monetària.

El que suposà un acte d'abdicació de la

democràcia.

L'idea de recuperar la democràcia a la UE no és

gens senzilla. Fins i tot admet que té poques

possibilitats d'èxit. Però per una banda pensa que

val la pena intentar-ho. I per altra si no hi ha

democratització, hi haurà una desintegració i un

futur gens agradable. Cal fer una aposta per la

creació d'un “demos” europeu, que no quedi

separat de la “cràcia” europea existent.

El seu primer objectiu es aconseguir transparència

a totes les institucions de la UE. Demanar que les

reunions del Consell de la UE, Ecofin i Eurogrup es

retransmetin en directe per la web, que les actes

del Banc Central Europeu es facin públiques i que

documents relacionats amb negociacions

comercials com el TTIP es puguin consultar online.

A curt i mig termini defensen la reestructuració de

les institucions existents a la UE, dintre el marc

dels tractats vigents (per terribles que siguin),

amb vistes a estabilitzar les crisis que ens afecten

en l'àmbit del deute públic, la falta d'inversió, la

banca i la creixent pobresa, amb altra tipus de

polítiques.

2.1

L'ull crític

UN PLA B PER EUROPA: DIEM 25

"DEMOCRACY IN EUROPE MOVEMENT 2025"



Per últim a mig i llarg termini, instaran als pobles

d'Europa per convocar una Assemblea

Constitucional, amb facultats per decidir sobre

una futura constitució democràtica europea que

reemplaci tots els tractats europeus existents.

Un projecte nou i interessant i que respon a un

intent de donar resposta a una experiència

frustrant: La imposició a la Grècia de Syriza dels

dictats de la Troika. Per Varoufakis és l'exemple

paradigmàtic del fracàs del model actual de

l'estat nació per poder canviar realment les coses

en l'actual marc de la UE. Pronostica el mateix pel

govern de majoria d'esquerres de Portugal, o a

Espanya amb un govern amb l'eventual

participació de PODEMOS. “La idea de què devem

tornar a l'estat-nació per crear una societat

millor, me resulta especialment absurda i poc

plausible” i ho argumenta amb claredat. “Tan de

bo que no haguéssim creat l'euro i no deixar la

seva gestió a una tecnocràcia antidemocràtica.

Però dit això, és distint dir que no hauríem d'haver

creat l'euro que dir que ara hauríem de sortir d'ell.

En matemàtiques és diu histèresis. Sortir de l'euro

no ens farà tornar on érem abans d'entrar-hi, ni a

on estaríem de no haver-hi entrar. Crear una

moneda nova ens duria al manco un any, per

després tenir que devaluar-la. Una devaluació

anunciada a dotze mesos vista, és una catàstrofe

anunciada que duria a la descapitalització del

estat que ho intentés”.

Comenta com analitzen alguns dels seus amics

tories la situació del Regne Unit “ Es clar que

existeix una nació escocesa, gal·lesa i anglesa, i

no una nació britànica, però contam amb una

identitat comuna forjada durant guerres, la

participació en el Imperi, i altres” I fa el

paral·lelisme respecte a Europa dient que

“diferents nacionalitats es poden agrupar en torn

a una identitat comuna que es va transformant.

Així és com m'agradaria veure-ho. Mai tindrem

una nació europea, però podem tenir una identitat

europea que es correspongui amb un poble

europeu sobirà”.

Una reflexió prou interessant per analitzar si des

de les Illes, i al marge de les adhesions

individuals, ens convindria participar als diferents

col·lectius en la gestació i creació d'aquest

moviment paneuropeu. Ja ens aniria bé que des

de Espanya és pogués fer un anàlisi semblant i

oblidessin l'espanyolisme ranci entestat en

imposar una nació espanyola única i indivisible.

Aquesta obsessió els impedeix entendre com

donar una sortida política a la realitat

plurinacional de l'estat.

Participar directament com a Illes en aquest

moviment paneuropeu, apart de poder ser un

bye-pass saludable respecte a l'inevitable marc

espanyol, també ajudaria a donar un contingut

més proper al drets dels pobles, al propi

moviment paneuropeu que és vol crear. Fins i tot

per recordar-lis que Europa no és tan sols un

continent, sinó una comunitat que també té

territoris insulars.

En definitiva aquest projecte és una idea

estratègica de calat. Segon Varoufakis “la única

manera de canviar Europa es amb una onada que

sorgeixi des de la pròpia Europa. Pel contrari, el

vot de protesta que s'ha manifestat a Grècia,

Espanya, El Regne Unit i Portugal, si no es

sincronitza en tots els països, acabara esvaint-se,

deixant al darrera tan sols amargura i la

inseguretat generada per la imparable

fragmentació d'Europa”.

Unes reflexions que cal tenir en compta en els

debats sobre el futur del mallorquinisme polític,

l'estructuració política de les Illes, la construcció

dels Països Catalans o les possibles alternatives a

l'actual model d'estat espanyol. Tal volta mentre

els dits de la realitat ens apunten cap a Europa,

igual ens quedam amb la mirada a la punta del

dit, que es a on s'instal·la la política de curta

volada espanyola.

2.2
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UN PLA B PER EUROPA: DIEM 25 "DEMOCRACY IN EUROPE MOVEMENT 2025"



Breaking Bad a la

menorquina

Damià Moll Cardona

Llicenciat en Història

El PP de Menorca té un mal despertar, què hi

farem!

A una de les meves filles li passa el mateix. Costa

molt despertar-la i quan sembla que s’ha

deixondit i es disposa a sortir del llit es torna a

dormir i... torna a començar amb el ritual per fer-

la despertar a base destapar-la del suau mantell

que li dona calentor, obrir-li les finestres de

l’habitació perquè hi entri la llum i fins i tot, i això

ja com a mesura final, donar-li veus a cau d’orella

perquè reaccioni de manera ràpida. Un cop, i ja

definitivament desperta, l’has de deixar

asseguda al seu llit perquè mediti una estona i

s’adoni de la dura realitat: s’ha de vestir ràpid i

corrents per baixar a la cuina i berenar per partir

escapats cap a l’escola. Una recomanació, millor

no dir-li res que la pugui molestar o alterar, del

contrari et pot caure tota la seva ira en forma de

males cares i gestos inapropiats. Aquesta rutina

que esdevé diària és esgotadora, tant per ella

com per qui l’ha de despertar i convèncer que no

hi ha altra opció que claudicar davant una

evidència que és aplacant quan ja es troba dins el

cotxe direcció al centre escolar.

Cada dia és el mateix.

Al PP de Menorca li passa quelcom similar, té un

mal despertar, cada matí el comença de mala

bava, malhumorat, amb poca o gens de gràcia.

Habitualment manifesta aquest malestar en forma

de twit groller, mal intencionat o de poc estil - en

el millor dels casos- o amb un missatge de

contingut mig fals, fals o totalment irreverent en

el pitjor dels casos i que va destinat a la

presidenta del Consell Insular de Menorca i

membre de MÉS per Menorca, Maite Salord.

Malauradament, la cosa no acaba aquí. La premsa

menorquina de tirada diària acostuma a venir

farcida d’articles o cartes dirigides al director en

les quals,per variar i com és costum en les files

conservadores, llancen les majors desgràcies i

improperis cap a les forces d’esquerra i els seus

representants, alguns d’ells membres d’algunes

de les institucions de la nostra illa.

La gota que ha fet vessar el got ha estat la

utilització d’un compte de twitter fals que pretenia

suplantar el perfil de MÉS per Menorca, llançant a

les xarxes continguts impropis en boca de la

presidenta del Consell Insular. Tot i desconèixer

l’autoria de tal acció, el missatge era més proper i

semblant a l’estil i literatura que empren alguns

membres del partit de les gavines.

Sí, tenen un mal despertar, però sobretot tenen

un mal perdre. Són incapaços d’assumir la derrota

i el nou rol que ara els pertoca desenvolupar per

mor dels resultats electorals a nivell local i insular,

i potser també al Congrés dels diputats. Són

inoperants a l’hora de fer autocrítica i neteja dins

les seves seus i agrupacions. D’això últim sembla

ser que ja se n’encarrega a diari la guàrdia civil

amb els seus escorcolls a les respectives seus del

partit a Madrid i València.

2.3

L'ull crític



Alguns diuen que la corrupció forma part del seu

ADN, em vull resistir a pensar això. Els corruptes

sempre són minoria, sempre hi ha -n'hi ha

d’haver- més gent entusiasmada en participar a

fer política de manera honrada i sana,

compromesos en intentar millorar la societat en la

que vivim. Mai un partit polític, dins l’etapa

democràcia, havia assolit unes cotes tan

elevades de corrupció, descrèdit i cinisme. Les

xarxes corruptes, excel·lentment organitzades,

d’amiguisme i malversació de fons públics, fan

que cada dia ens haguem de sorprendre, o ja no,

de descobrir fins on han estat capaços aquests

canalles de delinquir i malbaratar els diners

públics, els diners de tots.

Així no es fa país, així no és com es fan els

ciutadans del demà i molt menys aquesta no és

la manera de fer política que entenem molts de

ciutadans.

El PP s’ha convertit en una mala còpia del que

pretén ser, cada vegada s’assembla més a

l’exitosa sèrie que dóna títol a aquest humil relat,

Breaking Bad, en la qual el protagonista, Walter

White, un brillant professor de química, es

converteix en un poderós i perillós narcotraficant.

És a dir, un indesitjable per a tots.

2.4

L'ull crític
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Crisi de l’Estat espanyol

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

El 20 de desembre se celebraren les eleccions

generals i a finals de febrer, encara no tenim

Govern. És un problema de personalismes, de

bregues estèrils entre partits polítics...?. Per mi és

el reflex de la greu crisi en què està immers

l’Estat espanyol.

Vivim una època que podem qualificar de final del

Règim nascut amb la constitució del 78. Podem dir

que vivim un final d’època però que a la nova

encara li costa néixer. Per sortir d’aquesta situació

cal afrontar els greus problemes que conformen

l’agenda de la pròpia crisi.

La monarquia que gaudí durant dècades d’un

gran prestigi, està cada cop més deslegitimada i

es converteix amb un fre a un canvi de règim que

pesa fortament en els partits dinàstics (PP, PSOE,

Ciudadanos).

La corrupció que podem dir sistèmica esquitxa la

Monarquia, el PP, altres partits polítics (PSOE, CiU,

PNB), determinats poders econòmics i la

connivència entre aquests i alguns poders polítics

(portes giratòries) ha deixat molt malmesa la

salut democràtica.

La greu crisi econòmica i la subordinació alhora de

cercar solucions a la mateixa als dictats

neoliberals de la Unió Europea.

L’autisme davant el canvi climàtic i els reptes pel

futur de la humanitat que suposen les polítiques

insostenibles del neoliberalisme.

La incapacitat no solament de tancar el procés de

pau al País Basc sinó ni tan sols de donar una

petita passa en aquesta direcció des de que ETA

abandona definitivament la lluita armada.

El procés independentista català que neix d'un

dels més amplis moviments ciutadans d'Europa a

les darreres dècades i que qüestiona la pròpia

permanència de Catalunya a l'Estat.

Unes duríssimes polítiques de re-centralització

que ofeguen políticament i econòmicament les

autonomies, fent inviable el desenvolupament de

les competències pròpies del estat del benestar

(educació, sanitat i serveis públics i socials) per

manca de finançament i qüestionen la pròpia

existència de l'autogovern a bona part de les

mateixes.

Una llei electoral nefasta que alimenta el

bipartidisme, encara que cada cop està més

afeblit.

Un Senat pensat com a darrera trinxera de

defensa del règim, com se demostra a les últimes

eleccions generals.

És clar que davant aquest desolador diagnòstic

queden poques persones i/o entitats que pensin

que el règim del 78 gaudeix de bona salut i no cal

tocar ni una coma, però a l'hora de decidir que cal

canviar, apareixen dues posicions nítidament

diferenciades.

Aquells que aposten per una reforma cosmètica

que defensen la monarquia, el model econòmic i

medi ambiental neoliberal, una major re-

centralització de l'Estat, i petits canvis per

preservar l'encaix del País Basc i Catalunya dins

Espanya. Aquí hi trobarem els poders econòmics

de l'IBEX 35, la monarquia, bona part de la cúpula

de l’exèrcit i de l’Església, el PP i Ciudadanos .

2.5

L'ull crític



I uns altres que apostem per un canvi democràtic.

Som republicans, volem el blindatge de l'estat del

benestar i de la sostenibilitat, no veiem factible un

model d'estat que no parteixi de l'acceptació del

dret d'autodeterminació dels pobles que ho

desitgin. I apostem per obrir un nou procés

constituent que no pot ésser d'una altra manera

que de baix a dalt, és a dir partint de la voluntat

dels distints pobles. O dit d'una altra forma

apostem per processos constituents que

posteriorment poden confluir o no. Dins aquest

grup podem situar Podemos, IU, Equo i altres

col·lectius d'una determinada esquerra estatal

que assumeix el dret a decidir, sobiranistes

d'esquerres, independentistes i alguns sectors del

nacionalisme de centre dreta.

Aquests són els blocs que divideixen Espanya

alhora d’afrontar els canvis necessaris per

aconseguir uns estabilitat política en el futur. La

pregunta del milió és, i el PSOE on està?.

Si hem de contestar a aquesta pregunta basant-

nos amb el pacte signat per PSOE i Ciudadanos,

estan clarament en el primer bloc. Esperem i

desitgem que l’ànima d’esquerres dels socialistes

espanyols encara tingui força per redreçar els

esdeveniments.

Per què si llevem el teatre que vivim aquests dies

per la investidura solament hi ha tres possibilitats:

 PSOE, Podemos i la resta d’opcions

d’esquerres i nacionalistes.

 PP, PSOE i Ciudadanos

 Noves eleccions.

Caldria que les forces polítiques que apostem per

un canvi en profunditat, també dins la seva

pluralitat entenguin que més enllà de fer un

govern o afrontar noves eleccions ens cal una

estratègia en profunditat i de llarga durada si

volem assolir els objectius que ens plantegem.

2.6
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3.1

El poble té la veu

Alejandro Texías

Secretari general de UGT

La Reforma Laboral del PP ha complert aquest

mes de febrer quatre anys. Han estat quatre anys

nefastos per a la classe treballadora: no ha

generat ocupació, ni ha reduït l'atur, sí que ha

facilitat l'erosió de la qualitat de l'ocupació i ha

empitjorat la situació de les persones

desocupades. L'objectiu de la llei laboral

imposada per Mariano Rajoy era facilitar

l'acomiadament barat i acabar amb la negociació

col·lectiva com a arma per millorar les condicions

dels treballadors. I, de pas, intentar dinamitar a

les organitzacions sindicals.

En aquests quatre anys, la llei laboral ha

aconseguit alguns dels seus objectius alhora que

ha provocat un dany incalculable per a la majoria

social i ha minvat la capacitat de les

organitzacions sindicals per poder defensar els

drets de les treballadores i els treballadors. No

obstant això, encara que alguns volguessin veure

als sindicats majoritaris ferits de mort, no ho han

aconseguit. Els resultats d'eleccions sindicals

celebrades durant els últims quatre anys

demostren que les organitzacions sindicals són

vives i continuen estant presents a les empreses.

Les eleccions sindicals del període 2012-2015

serveixen per determinar la representació

institucional i en la negociació col·lectiva de les

distintes organitzacions que representen els

treballadors. Aquests resultats han tornat a donar

la victòria en Balears a UGT. La Unió General de

Treballadors és el sindicat majoritari a l'arxipèlag

en obtenir 2.371 delegats i delegades dels 6.409

en joc. Així, UGT aconsegueix el 37 per cent de la

representació enfront de CCOO que va obtenir el

33 per cent amb 2.105 delegats; USO, 705; STEI,

272 i altres forces sindicals, 956.

Per illes, la Unió també és el sindicat més

representatiu. A Mallorca compta amb 1.844

delegats d'un total de 5.328, en les Pitiüses té 318

de 620, i, a Menorca, 209 de 461.

L'anàlisi de les dades per sectors ens mostra que

UGT és la força sindical majoritària en hoteleria,

comerç i joc; transport, comunicació i mar; en

metall i construcció, així com en indústria.

Són uns resultats dels quals la nostra organització

se sent satisfeta perquè s'han celebrat en una

època de crisi econòmica molt dura, en la qual

s'han imposat polítiques, com l'esmentada

Reforma Laboral, dirigides a atropellar els drets

laborals i a debilitar l'acció sindical i la negociació

col·lectiva.

Així mateix, les eleccions sindicals entre 2012 i

2015 han estat marcades per la reducció del

nombre de representants sindicals a causa de la

disminució de plantilles i a la desaparició

d'empreses. Si en el període 2008-2012 es van

elegir a Balears un total de 7.315 delegats i

delegades, en el que UGT va obtenir un 38,3% de

la representació, en els últims quatre anys aquest

nombre ha descendit a 6.409.

No poden ni podran

amb els sindicats
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No podem oblidar, tampoc, que durant els últims

anys les organitzacions sindicals, i en especial

UGT, s'han vist sotmeses a una forta campanya

de desprestigi que ha minvat la seva credibilitat.

Acceptem que el sindicalisme de classe ha comès

errors i necessita canvis per estar més prop dels

ciutadans, canvis que ja estan en marxa en UGT.

No obstant això, la campanya contra els sindicats

orquestrada des dels sectors conservadors no

tenia com a propòsit canviar el que fèiem

malament, si no acabar amb nosaltres per

emmudir la crítiques que any rere any hem estat

realitzant cap a les polítiques d'austeritat. Unes

polítiques que han empobrit a la ciutadania i han

deixat uns esgarrifós nivells de desigualtat social.

En aquesta situació, UGT ha aconseguit mantenir-

se com a primera força sindical a l'arxipèlag

gràcies a l'esforç diari de companys i companyes.

Agraïm a cadascuna d'aquestes persones el seu

compromís amb la millora de les condicions

laborals dels treballadors i el seu treball en la

recuperació de la confiança en el sindicalisme de

classe.

No poden ni podran amb els sindicats

teknon.ccoo.cat



ALAS i el
VIH a les
Balears

Joan Lluís Llull

President

ALAS, l’Associació de Lluita Anti-Sida de les Illes

Balears, compleix enguany 29 anys. Durant

gairebé 30 anys d’existència i resistència, hem

viscut els diferents canvis que s’han donat entorn

al VIH, sobretot en les xifres.

El primer registre epidemiològic del Sida a les

Balears es creà el 1983, que ja acumula 2.656

víctimes. L’any 2003 però, neix un altre registre,

el de nous casos d’infecció per VIH, que

aquest xifra en 1.988 noves infeccions en els

darrers dotze anys. Al darrer any de

referència, 2014 s’han incorporat 164 casos

nous, una xifra molt més alta percentualment

que la registrada al conjunt de l’Estat, que és

inferior als 100 casos per milió.

Una feina fonamental ha estat sempre per

nosaltres revertir aquesta situació, no hi ha

cap estudi que expliqui clarament el perquè

d’aquesta tan alta en relació al conjunt de

l’Estat, malgrat no és massa difícil relacionar-

la amb la principal activitat econòmica

d’aquestes illes, el turisme.

Davant aquesta situació, part de la nostra tasca

està en evitar la transmissió del VIH i detectar les

noves infeccions abans de què passin a fase

Sida, que actualment amb l’arsenal terapèutic

que tenim al nostre abast , és perfectament

possible no sent una infecció curable, sí

tractable, permetent portar una vida

normalitzada sempre que es mantingui una

adhesió adequada a la medicació i uns

paràmetres de vida saludable.

Les campanyes de prevenció han d’anar dirigides

a poblacions diana específiques i deixar de

banda les campanyes de caràcter general, que

arriben a tothom i a ningú al mateix temps. Així,

una campanya per a homes que tenen sexe amb

altres homes no pot ser la mateixa que per un

col·lectiu de persones immigrades, tot i que

lògicament haurà qui rebrà el missatge per les

dues bandes.

Durant els darrers anys, no hem pogut fer cap

campanya de prevenció, tot just alguna xerrada

en qualque institut i poc més. Hem mantingut,

això sí, el servei de prova ràpida per la detecció

precoç del virus. Les retallades varen fer que

quasi desaparegués l’Associació i, de fet, es va

quedar reduïda al servei de prova ràpida

esmentat i al servei d’atenció psicològica i social,

que tan bons fruits ens està donant i que és tan

necessari com l’atenció sanitària al pacient, tot i

que sembla que per alguns estaments no és

reconegut com

caldria.

Les primeres

entrevistes amb el

govern sortit de les

eleccions del

passat mes de

maig, ens indiquen

que hi ha una nova

sensibilitat cap a la

nostra causa i que,

tot no haver signat

encara cap

conveni, estam

explorant vies de col·laboració molt interessants.

Tenim clar que sense l’ajut institucional no és

possible assolir els nostres objectius, malgrat

l’important feina voluntària que tenim,

necessitem una forta base professional, i

qualificada , per dur els temes endavant.

Volem tornar a fer feina a les quatre illes, i als sis

hospitals públics, els hospitals privats en qüestió

de VIH-Sida ni hi són ni se’ls espera. Hem de

reforçar el treball que portem a terme amb les

dones i també amb les persones immigrants.
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Tot plegat, i actualitzats als anys actuals, volem

seguir amb la nostra tasca, començada a l’any

1987 quan un grup de malalts, molt d’ells ja

morts, es varen rebel·lar contra la deixadesa de

l’Administració de llavors, i encapçalats per el

doctor Juan Gálvez, van muntar aquesta entitat,

per a defensar els seus drets i evitar que hi

hagués noves infeccions. I així continuem

defensant els nostres drets i prevenint noves

infeccions.
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ORDENANÇA CÍVICA /

ORDENANÇA INCÍVICA

Joan Forteza

President de la FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE

VEÏNS DE PALMA

L’ocupació dels espais públics, aquesta fantàstica

àgora que representen les places i carrers de la

nostra ciutat, bressol d’intercanvis culturals i

socials, on habitualment sempre s’han relacionat

els veïnats de Palma. Amb l’arribada a

l’Ajuntament de la majoria absoluta del Partit

Popular, a partir de la nova legislatura que

comença l’any 2011, suposa el inici d’una nova

etapa totalment diferent, encaminada al control

més absolut de tots els ciutadans.

Des de l'inici de legislatura, l’ala més neoliberal i

conservadora del partit, s’apodera de tot l’espai

polític i comença a governar a Cort. Els veïnats ja

no són vists amb bons ulls, molesten, les seves

constants protestes a les places i carrers de la

nostra ciutat, motivades en bona part, per la

reacció davant una crisi econòmica, amb greus

repercussions socials que els colpeja

constantment sense distinció de classes, s'ha de

controlar i impedir a tota costa. Tots els mitjans

seran bons.

Inicialment, s’escomet una profunda

transformació de la nostre policia local, es

comença a reduir la presencia de la policia de

barri, i els seu membres són traslladats a les

noves unitats de policies repressives i reactives

creades al efecte. La primera passa està donada.

Però i la segona?

Perquè aquestes noves unitats policials puguin

actuar lliurament, necessiten el suport d’una

nova legislació que els hi doni seguretat jurídica

a les seves actuacions, “l’Ordenança Municipal

per fomentar i garantir la convivència cívica a la

ciutat de Palma”, popularment coneguda com

l’Ordenança Cívica que fou aprovada per Cort el

dia 12 de maig de 2014.

Amb quasi bé totes les institucions públiques en

mans de la nova ideologia neoliberal, s’arbitren

noves lleis policials o restrictives de les llibertats

que afectaran a tot el territori de l’Estat

Espanyol, entre les quals cal destacar, la nova

llei de Seguretat Ciutadana, i la nova llei

d’Administracions Locals, aquesta darrera una

vertadera restricció a les atribucions fins i tot

legislatives i financers que els Ajuntaments

havien tingut fins a l’hora.

Sensibilitzats per tota aquesta adversa situació, i

després de l’aprovació de l’Ordenança Cívica del

Partit Popular a la nostra ciutat, varem entendre

que era imprescindible sortir en defensa dels

drets i llibertats constitucionals de tots els

ciutadans de Palma. La Federació de Veïns, va

al·legar en contra de tota l’Ordenança, demanant

la seva retirada i es va posar al davant d’una

plataforma integrada per partits polítics,

sindicats, associacions gremials de treballadors

artesans, músics, activistes i altres entitats fins a

un total de 24.

Malgrat això i les nostres protestes, la

insensibilitat política i social de l’Ajuntament

governat pel PP, no es va moure ni un sol dit, per

la qual cosa la Federació, recolzada per la resta

d’entitats, va prendre la responsabilitat de

presentar un Recurs Contenciós Administratiu.

Recurs que es va resoldre en sentència del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,

del passat dia 2 de febrer, en la qual DECLARA

NUL·LA tota l’Ordenança, sense possibilitat de

presentar cap recurs ordinari.
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Vull ressaltar que el fet que la Justícia declarés

NUL·LA, tota l’Ordenança, a diferència del que ha

passat amb recursos presentats a altres ciutats

arreu de tota Espanya, en els que sols s’ha

anul·lat una part del seu contingut, posa en

evidència tant la falta del seu rigor jurídic, com a

que constituïa un vertader atemptat, contra les

llibertats i drets constitucionals de tots els

ciutadans de Palma, i que el seu objectiu era fer

possible la implantació d’una ideologia política

determinada, imposant un nou model de ciutat.

Per aquesta vegada, la Força de la Unió dels

Veïnats, ha guanyat per golejada, a la

insensibilitat política.

(Vull agrair el treball i implicació del despatx

d’advocats del senyor Ferran Gomila que ha

tingut molt que veure amb el resultat de la

sentència).
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Emotiu homenatge a

Emili Darder, Alexandre

Jaume, Antoni Mateu i

Antoni Ques

Lila Thomàs i Andreu

de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

La Comissió 24 de Febrer i l’Àrea de Cultura,

Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística

de l’Ajuntament de Palma organitzaren l’acte

unitari en memòria dels batles de Palma i d’Inca

Emili Darder i Antoni Mateu; el diputat Alexandre

Jaume i l’empresari d’Alcúdia Antoni Maria Ques,

assassinats pel règim franquista el 24 de febrer

de 1937.

Vint entitats, sindicats, associacions i partits

polítics formen la Comissió 24 de febrer, creada

l'any passat. que enguany celebrà que l’acte

sigui unitari, institucional i «per a les famílies»,

Entre les entitats de la Comissió hi ha les

fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró.

Foren més de 200 persones presents que

escoltaren el besnét d’Alexandre Jaume, Andrés

Lluís Jaume que va llegir el manifest i Biel

Majoral oferí un recital amb poemes de Pere

Capellà.

A continuació prengué la paraula el doctor en

Història Antoni Marimon, en nom de la família

Darder, així com Maria Antònia Mateu néta del

batle d'Inca Antoni Mateu, i un fillol-nebot

d'Antoni Maria Ques. També parlà el nét del batle

de Palma, Ferran Cano.

En ser un homenatge organitzat conjuntament

amb l'Ajuntament de Palma, on s'honrava la

memòria de dos batles demòcrates assassinats,

prengueren la paraula el batle José Hilla, així com

el regidor d'Inca Antoni Rodríguez en nom del

consistori de la ciutat d'Inca.

Fou un acte emotiu, ple de simbolisme, en

recordar la barbàrie feixista de l'aixecament

militar de 1936, i fer presents les accions

d'aquests quatre homes, dos batles republicans,

un diputat a les Corts i un empresari, homes

d'esquerres que treballaven per aconseguir

millorar la vida del poble, promocionant la

cultura, l'educació entre altres.

Després de les intervencions es realitzà l'ofrena

floral dels components de la Comissió Cívica, així

com de les institucions, partits polítics, sindicats i

entitats que eren presents, entre els quals les

fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró i

MÉS per Mallorca.

Alguns membres de MÉS i les fundacions, presents a l'acte
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Millorar Emaya per

millorar Palma

Neus Truyol Caimari
Portaveu Ajuntament de Palma i presidenta
d'Emaya

El medi ambient sempre ha estat una assignatura

pendent a les nostres illes i arreu. En una situació

de crisi-estafa econòmica encara més. Però hem

de pensar que el medi ambient i els recursos

naturals són vitals per la nostra supervivència

com a espècie, per tant, si no cuidam el medi

ambient, no tenim futur.

Conseqüentment, un dels principis fonamentals

que ens hem marcat a Cort ha estat recuperar el

medi ambient i l'ecologia com a

protagonistes de la política, tenyir de verd la

ciutat i impulsar una Palma més habitable. Per

avançar en aquest objectiu, l'empresa municipal

més gran de Ciutat hi té molt a dir. Emaya ha de

treballar amb dues fites bàsiques: incrementar el

benestar de la gent i protegir el medi ambient.

Hem de viure bé sense fer malbé.

Emaya treballa en tres àmbits: els residus, la

neteja i l'aigua. Garantir aquests serveis, però fer-

ho també amb criteris de sostenibilitat.

Pel que fa a la gestió de residus, a Palma

actualment tenim un percentatge de reciclatge

pèssim, sols reciclam el 15% de tots els residus,

anam a la coa de Mallorca! És de vital importància

capgirar aquestes dades i implicar tothom. Tres

exemples en aquesta línia. Crear una xarxa de

Punts Verds fixos i mòbils, per donar un servei

de proximitat i evitar els abocaments incívics a

carrers i descampats. Introduir un nou contenidor

de matèria orgànica, el 40% del que ara tiram

al contenidor verd és matèria orgànica, per tant

separar-ho ens farà reciclar més.

Implantar incentius fiscals per a les persones i

empreses que reciclin, la fiscalitat verda

potencia les bones pràctiques. Per una altra

banda, també és important reduir els residus

que generam: menys plàstics i envasos,

impulsar la reutilització o incorporar sistemes de

retorn d'envasos de begudes. Aquestes són

algunes de les línies d'acció que volem promoure.

Un altre àmbit de treball clar a millorar és la

neteja. Cooperar per la qualitat urbana és clau:

una ciutat neta i endreçada, on l'espai públic sigui

estimat per tothom. Palma ha estat abandonada

en els darrers anys, i especialment els barris

obrers. Estem reestructurant els serveis per oferir

una major qualitat en la neteja, i fer-ho de forma

equitativa a tot el municipi. Tots els barris i

pobles tenen dret a serveis de primera!

L'aigua és un bé escàs i natural, hem de fer una

gestió sostenible, potenciar les fonts

renovables d'aigua per subministrar Palma.

Aquest objectiu implica canvis a Emaya però

també a la societat en general. Invertirem molts

diners per renovar la xarxa d'aigua i millorar

les depuradores i tractaments d'aigua, però la

societat hem de repensar els grans consums,

especialment el turístic. Un turista consumeix

més del doble d'aigua diària que un resident,

aquesta desigualtat ha de canviar. El turisme ha

de ser sostenible.
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El sentit comú ens diu que tots aquests objectius

no els assolirem si no implicam a tota la societat.

L'educació ambiental i la conscienciació

social han d'anar en paral·lel a les millores de

serveis. Els canvis a una ciutat passen pels canvis

a les cases. Per tant cada una de nosaltres hi

tenim molt a aportar. Farem més i millor

educació i informació, però també serem més

exigents i sancionarem a qui tengui pràctiques

que atemptin contra el medi ambient o la neteja.

Un altre repte important a Emaya ha estat el

canvi radical de funcionament pel que fa a la

contractació. Hem acabat amb l'enxufisme.

Ara practicam una contractació pública,

transparent i garant de la igualtat d'oportunitats.

I no vull deixar de recordar que Emaya és una

empresa pública, és de totes i tots. Normalment

aquests serveis estan externalitzats a moltes

ciutats, per això ho hem de reivindicar com un

valor afegit.

Aquest fet facilita

que ens poguem

plantejar tots

aquest reptes, ja

que és una

empresa de totes

i tots.

Esper que d'aquí un parell d'anys totes i tots

estem orgulloses d'Emaya per la seva bona

contribució a una Palma verda i habitable.
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Qui té por de la Facultat

de Medicina?*

Francesca Mas Busquets

Presidenta del Consell Social de la UIB

Ben estranya i incomprensible em resulta la

posició de Podem envers els estudis de Medicina.

En un moment en què hi ha el suport de les

principals institucions, dels col·lectius relacionats

amb el món sanitari, i amb la premissa que el dret

a una bona assistència sanitària pública i

gratuïta per a tota la ciutadania és un dels

objectius de tota bona política social, és

sorprenent tanta energia per posar

entrebancs a fer realitat aquest objectiu.

Per què aquesta negativa d'un grup que

tantes il·lusions va despertar, teòricament

situat a l'esquerra, i en contra de tot tipus

de privilegis? No ho sé exactament, malgrat

els arguments que públicament al·leguen, i

sobretot no comprenc l’amenaça de

vincular-ho a la continuïtat de l'actual govern.

Precisament quan vaig acceptar presidir el Consell

Social de la UIB, immediatament, conscient que

era un dels temes actuals, vaig procurar informar-

me de manera objectiva sobre avantatges,

inconvenients i, especialment, el que

representaria per a la nostra societat.

En principi i sense cap prejudici i des del

desconeixement d'una persona aliena al món

acadèmic i sanitari, ja considerava encertada la

creació d'aquesta nova facultat, atès que com

més àrees de coneixement tinguem a la disposició

de la ciutadania, millor.

No oblidem que som la darrera comunitat

autònoma en nombre d'estudiants universitaris i

una de les dues úniques que tenen aquesta

mancança, i és greu que les persones que volen

estudiar Medicina i tenen nota suficient no ho

puguin fer per condicionants econòmics. Aquesta

discriminació no se soluciona senzillament amb

beques, que mai no podran donar resposta a totes

les necessitats d'una persona que estudia fora de

ca seva, però és que el retorn social d'aquesta

inversió en un nombre determinat de persones

concretes, per important i exhaustiva que sigui,

mai no és comparable al que es produirà si

invertim a fer possibles aquests nous estudis.

Amb una Facultat de Medicina a la nostra

universitat, no tan sols les persones amb més

bones notes del batxillerat i de selectivitat podran

quedar a estudiar aquí, sinó que també tindrem

fons per a investigació biomèdica que es perdran

en cas de no tenir-ne.

Així es podrà consolidar

un sector biotecnològic

ja notable. Per exemple,

a l'Institut d'Investigació

Sanitària de Palma,

actualment hi treballen

54 grups de recerca. Des

del sentit comú i la idea

de país, sembla que per

a aquestes illes tan

empobrides en molts

d'aspectes no materials,

seria una bona encletxa al model econòmic de

monocultiu turístic.

També seria la manera de deixar de ser la

comunitat autònoma que menys inverteix en

recerca i desenvolupament; aquest darrer any la

partida destinada a R+D+I a les Balears ha estat

del 0,29 per cent del PIB, la segona comunitat

amb una inversió més pobra, només superada per

Ceuta i Melilla, que hi destinen un 0,28 per cent.

La mitjana d’inversió d’Espanya ha estat de l’1,24

per cent del PIB. Aquesta dada té i tindrà greus

conseqüències en el futur, ja que és sabut que la

recerca bàsica d'avui és el benestar de demà i que

invertir en recerca és l’única manera de canviar el

model econòmic i sortir de la crisi.
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He sentit investigadors que expliquen que per fer

recerca pionera cal un treball conjunt entre el

científic bàsic i el clínic. Si a la comunitat no hi ha

estudis de Medicina, fet que obliga i estimula a fer

recerca, el coneixement no avança tant, en

conseqüència, malgrat que es decidís de becar

moltes persones, mai no hi hauria el mateix retorn

social i econòmic a la comunitat.

A més dels centres de recerca de la mateixa UIB, a

Mallorca tenim dos hospitals públics amb suficient

estructura i qualitat humana, fet que determina

que tampoc no siguin certes les afirmacions del

que suposaria econòmicament la creació

d'aquesta facultat. Cal tenir present que la

inversió més gran, que seria la creació de les

instal·lacions, com és ara la construcció d’aules de

docència, laboratoris de pràctiques i àrea

d’estudis morfològics, ja està feta.

D’altra banda, és acceptat per les principals

publicacions científiques que amb l’existència

d’una Facultat, el nivell assistencial augmenta.

Aquest, en la meva opinió, és un argument

essencial per estar-hi a favor.

Tenim una oportunitat que sembla increïble que

sigui qüestionada per una formació política

antielit, anticasta, que manifesta que defensa els

interessos del poble, de la gent decent, de la

majoria empobrida. Precisament la falta dels

estudis de Medicina contribueix a mantenir els

privilegis i una certa endogàmia de famílies

benestants, les filles i els fills de les quals no

tenen cap problema per seguir aquesta carrera,

enfront dels fills de famílies modestes, que veuen

frustrades les seves il·lusions i els seus projectes.

La conseqüència és injusta personalment i

socialment, es furta a la societat el talent i la

vocació, tan necessaris en un moment en què les

prioritats pressupostàries s'han d'afinar amb més

seny i equitat que mai.

Ben segur que, si es fan les coses ben fetes,

l'obertura de la Facultat de Medicina marcarà un

abans i un després no just a la Universitat sinó

també a les nostres illes. Som en una cruïlla que

pot determinar que la nostra sanitat pública i

universal sigui de més qualitat, així es reforçarà

un dels pilars bàsics per assegurar la solidaritat i

la igualtat a la societat. I aquesta oportunitat, els

votants de Podem mai no la voldrien perdre.

*article publicat al Diario de Mallorca del dissabte 13 de febrer

del 2016
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Què està passant?
Qui té por de la Facultat de Medicina?
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Violències Masclistes i
micromasclismes.

Rosa Cursach Salas

Directora de l'Institut Balear de la Dona

Ens estan matant!!!, s’ha convertit gairebé en un

lema, però no és sols això, és real, l’any passat,

segons dades oficials, a l’Estat foren assassinades

57 dones, però si contam amigues o mares i fills i

filles, la xifra augmenta considerablement. No són

bojos els qui maten són els fills sans del

patriarcat.

El patriarcat s’entén com un sistema

d’organització social basat en relacions de poder,

que considera que els homes són els caps de la

família, amos del patrimoni, dels fills, de les dones

i dels bens, com diu Gerda Lerner es tracta de la

manifestació i institucionalització del domini

masculí sobre les dones i nins i nines i que

s’amplia a tota la societat en general.

El patriarcat és manté en la societat i s’alimenta

de la ideologia masclista que considera que els

homes són superiors a les dones amb

intel·ligència, capacitat i força. En el si de la

ideologia masclista i els que la defensen,

explícitament o implícitament, consideren que els

homes tenen el poder de decisió i elecció,

consideren que els homes són qui han de manar,

ordenar, conquerir i proposar en les relacions

afectives i sexuals. Consideren que els homes

tenen més capacitats per ocupar qualsevol lloc i

espai públic.

Els assassinats de dones per part d’homes és la

dramàtica punta d’iceberg que arrela en aquest

sistema patriarcal que els feminismes, des de fa

més de 200 anys intenten fondre, generant un

corrent de pensament amb propostes teòriques i

pràctiques concretes.

En aquests més de 200 anys d’història les dones

hem anat avançant en drets: civils, polítics,

econòmics, sexuals, i altres. Però el patriarcat ha

persistit, els homes segueixen gaudint de

privilegis en relació a les dones. La perniciosa

aliança del patriarcat amb el capitalisme ha

reforçat aquests privilegis i el domini dels homes

en relació a les dones. La ceguera i el no

reconeixement dels homes, en tant que col·lectiu,

de l’ estatus que gaudeixen perpetuen el

patriarcat i les violències inherents a ell, ja siguin

macro o micro.

El micromasclisme, terme que s’ha anat fent

corrent en les xarxes, manifestacions i

publicacions de caire feminista, no són menys

perniciosos que el masclisme, com actitud de

domini dels homes sobre les dones, sinó que els

micromasclismes sostenen i perpetuen el

masclisme i les violències visibles que aquest

exerceix.

Com diu Luis Bonino, és cert que el masclisme

pur i dur no està de moda, i a més també és cert

que la masculinitat tradicional, aquella que definia

els homes com a proveïdors, protectors i

procreadors, ha anat canviant. Ara hi ha homes

que ja no proveeixen o en tot cas comparteixen

aquesta obligació, ni tampoc són protectors ni

procreadors. Fins i tot hi ha homes que són més

afectius, deixen de banda les seves obligacions

tradicionals les comparteixen, però deixen

d’exercir el seu poder?
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En referència als micromasclismes, Luis Bonino,

distingeix dos tipus:

D’una banda els coercitius que són aquells en els

quals l’home utilitza la seva força (moral, psíquica,

econòmica) per intentar doblegar les dones, pot

ser intimidant (amb la mirada, el to de veu,

l’ocupació de l’espai...); agafar de manera sobtada

el maneig de la conversació (monopolitzar la

conversa, el debat i/o els temps d’intervenció);

racionalitzar en accés defugint l’autocrítica;

controlar els doblers i els bens comuns, etc.

D’altra banda hi ha micromasclismes encoberts,

són aquells en què els homes amaguen el seu

objectiu de domini, solen utilitzar maniobres per

culpabilitzar a les dones, i per minvar la seva

autoestima i auto-confiança.

El passat 7 de Novembre del 2015 hi va haver una

gran manifestació a Madrid i a moltes ciutats

espanyoles convocades pel moviment feminista,

en el mateix manifest s’hi expressa què la

violència masclista té com a causa les

desigualtats de gènere, d’aquí que el clam fos per

un pacte d’Estat contra la violència masclista. La

convocatòria fou un èxit de participació i a més

molts d’homes s'hi sumaren.

Però què cal fer perquè aquest pacte d’Estat

contra les violències masclistesque s’hi reclamava

sigui exitós? És clar que des de l’Estat i des de les

diferents institucions s’ha de posar l’accent i els

recursos per realitzar el que assenyala el

manifest: posar l’accent en la prevenció i per això

cal que en tots els cicles formatius des de la

infància fins a secundària siguin co-educatius;

formar el personal que intervé en els processos

d’atenció a les dones; Afavorir la producció

cultural que no reforça estereotips de gènere;

Incidir en compromisos per part dels mitjans de

comunicació per fer un tractament adequat de les

violències masclistes, etc. Però calen també

compromisos personals de lluita contra els

micromasclismes.

El 20 i 21 de Novembre del 2015 Feministes en

Acció varen organitzar unes jornades en les que es

reflexionava sobre les violències masclistes i com

fer-hi front. Entre les seves conclusions hi trobam

la convidada als homes a desconstruir els valors

patriarcals que marquen les seves vides i debatin

entre ells sobre els seus propis privilegis, el

reclam dels homes per la igualtat no pot ser sols

voler formar part dels espais de debats femenins.

Caldrà fer aliances i caldrà fer processos, si volem

aturar les violències masclistes. Avui 7 de cada 10

dones al llarg de la seva vida hauran patit

violència física o sexual, el 2030 és prop, caldrà

què ens afanyem. #AturemViolènciesMasclistes.

Violències Masclistes i micromasclismes
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Biel Pérez i Josep Valero

Estam celebrant els set-cents anys de la mort de
Ramon Llull (1232-1316), potser el personatge més
il·lustre nascut mai a les nostres Illes.
Venturosament també tenim entre nosaltres una de
les persones que més l’han estudiat i millor el
coneixen. Ha estat suficient una cridada de telèfon
perquè en Jordi Gayà ens donàs l’oportunitat de fer
una llarga, agradable i erudita xerrada amb ell.

Què ens pots dir de tu mateix?

Vaig néixer el 1948 a Sant Joan. Vaig estudiar
dotze anys al Seminari, des dels 10 anys. El 70
me’n vaig anar a estudiar a Alemanya, a Freiburg.
El meu propòsit era estudiar-hi Teologia
Fonamental i per diverses circumstàncies vaig
desembocar a l’estudi d’en Ramon Llull. A Freiburg
hi ha l’Institut Ramon Llull, a on tradicionalment hi
havien estat estudiants mallorquins, entre d'altres,
Manuel Bauzà. Aquest institut s’havia format en
connexió amb l’Escola Lul·lística de Mallorca.
L’alemany F. Stegmüller va esser el fundador i el
canonge Sebastià Garcías Palou era l’enllaç d’aquí.
Havien fet un conveni pel qual a Alemanya es
prepararien els texts crítics de les obres en llatí de
Ramon Llull i els publicarien a Mallorca. I això es va
fer amb els cinc primers toms (gràcies a Fundació
March, la Diputació i altres entitats). Després, en
els anys 70, coincidint amb el canvi democràtic i
els canvis en les institucions, es va trobar una altra
editorial, de Bèlgica, amb una difusió molt més
extensa; es diu “Corpus Christianorum” i fins ara
han publicat uns 35 volums. Jo vaig fer feina a
Freiburg i vaig estar-hi cinc anys estudiant. El 75
vaig tornar i vaig començar a donar classes
(Seminari, CETEM, ISUCIR...). Em varen ordenar de
capellà el 76 .

Una etapa a l'Institut d’Estudis Baleàrics...

Uns anys per a mi importants varen esser els que
vaig passar treballant a l’Institut d’Estudis
Baleàrics com a Secretari General, eren els anys
80. L’Institut venia de la Diputació i va esser
l’ocasió per posar-lo un poc al dia. Anys més tard
se fundà l’Institut Ramon Llull i l’Institut d’Estudis
Baleàrics s’hi incorporà, al manco a temporades. El
vàrem reestructurar amb una bona colla de
professors, joves i no tan joves, de la Universitat.
Era el moment en què la UIB començava, era un
moment molt creatiu: jornades d’estudis locals,
una revista, publicacions, beques d’estudis...

Per a mi va esser molt interessant. Des de
l’Institut iniciàrem el Patronat Ramon Llull, amb
l’objectiu de publicar les obres de Ramon Llull en
català. A hores d’ara el Patronat segueix publicant
a bon ritme.

Altra etapa, Roma i el turisme...

Després ve una altra època, que varen esser vuit
anys a Roma. També per un parell de
coincidències. Jo, endemés de fer classes, sempre
he estat a una parròquia. Vaig estar a tres
parròquies de Sa Vileta (dues d’elles ja no
existeixen) i llavors me’n vaig anar a Sant Ferran
Las Maravillas, a la Platja de Palma. Jo, com tots els
mallorquins, sabia que hi havia turistes a Mallorca,
però no els havia vist mai de prop. I a Sant Ferran
sí que els vaig conèixer de prop; va esser una
immersió profunda. Vaig descobrir el turisme com a
problema, perquè el turisme té dues cares ben
diferents. I crec que, en aquests llocs, com les
parròquies, s’hi acosta més sovint la cara dolenta.
Me vaig trobar amb gent que se’t presenta i diu: he
vingut a Mallorca sols amb bitllet d’anada; per
suïcidar-me! Direu: això és un cas excepcional.
Certament no passava cada dia, però coses
paregudes ... També hi havia l’altra cara, si voleu
més amable: en aquell temps (ara no ho sé)
l’afluència a les funcions religioses era massiva!
Cantaven, participaven... I tu deies: a aquesta gent
se’ls ha de dir qualque cosa més, l’has d’atendre.
A partir d’aquesta experiència el Bisbe Teodor,
veient el meu interès pel turisme, em va proposar
com a Director Nacional de Pastoral del Turisme a
Madrid i, des d’aquí, a Roma. També va esser una
temporada molt important, molt interessant
l’experiència de Roma.

JORDI GAYÀ ESTELRICH

Teòleg i expert coneixedor de
Ramon Llull
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A Roma, els coneixien als turistes?

Sí... El meu antecessor havia estat un francès i ell
tenia l’experiència francesa del turisme social i va
fer molta feina en aquest sentit. Era la línia que
vàrem continuar. El Consell Pontifici on feia feina,
se dedica al seguiment de tot el que es mou en els
col·lectius humans. Entre altres ja llavors era tema
molt important l’emigració. En aquells moments
sense les connotacions tan tràgiques com ara, però
també doloroses. Dins el Consell hi havia diferents
departaments que s’especialitzaven en el
seguiment d’un tema i aleshores tots plegats ens
fèiem costat uns als altres i coneixíem aquestes
problemàtiques. Ens ocupàvem dels emigrants,
refugiats, pelegrins, gent de la mar, gitanos i
nòmades, firaires. En l’àmbit del turisme en aquell
moment preocupava molt la qüestió del turisme
sexual, amb una incidència molt greu en països del
tercer món. L’altre problema greu era la incidència
del turisme damunt l’ecologia i més que l’ecologia,
damunt la identitat del poble. Se donaven casos
molt dolorosos. Record un episodi de Tailàndia.
Una cadena decidí: “hem de fer un hotel per a golf
just su-aquí”, idò molt bé, hi duen les màquines per
aplanar, i el cementeri del poble, amb els pares i
mares enterrats, desapareix! Molts èxits de la
industria turística se construïen sobre la destrucció.

Et va eixamplar l’horitzó

Sí. Tot això et fa pensar, t’implica. A finals dels 90 i
canvi de segle, en els països del Tercer Món, el
turisme se veia com el pa caigut del cel: “Si
aconseguim tenir turisme (Cancún, Turquia, l’Índia,
etc.)... El turisme és una cosa ràpida, no ens costa
res el que tenim aquí; vénen quatre constructores i
ens ho fan tot, i ja està!”. Mallorca va començar de
manera semblant... És cert també que aquells anys
va esser un moment en què sorgí un turisme més
social, de sindicats, de gestió indígena, etc. Això
també hi era, s’havia d’afavorir i s’hi havia de
col·laborar. Varen esser anys interessants!

Ara anirem al bessó de la nostra trobada d’avui:
sabem que tu ets de les persones que millor
coneixen En Ramon Llull...
(Rialla fresca d’en Jordi)

En què t’ha afectat a tu el contacte amb en Ramon
Llull?

Jo diria que m’ha acompanyat des de sempre. En el
Seminari, a més dels estudis, teníem altres
aficions, i jo ja m’havia aficionat a Llull . Després,
quasi per carambola, se convertí en objecte dels
estudis a Alemanya. Per tant, és una cosa que ha

estat sempre dins la meva vida d’una manera més
o manco intencionada. Llavors, en acostar-me a

Ramon Llull, hi ha dos aspectes que no se
confonen, encara que estan relacionats. Per a mi
una cosa és en Ramon Llull objecte d’estudi. S’ha
de comprendre dins l’Edat Mitjana, s’ha d’anar a
les fonts, etc. Per tant, no és tant cosa d’afecte, de
“pàtria”. Com si estudiàs qualsevol altre autor. Ara,
evidentment, hi ha també l’altre aspecte. El de la
proximitat de llengua, d’identitat, també en el
camp de la vivència religiosa. Ramon et diu
qualque cosa amb la teva pròpia llengua, en la
teva pròpia geografia; et fa cavil·lar, et fa
participar en la seva dèria.

Què creus que té vigència avui d’en Ramon Lull?
Què ens pot ensenyar avui, l’any 2016?

Una bona pregunta per començar. Què ens pot
ensenyar avui? En el meu parer la resposta neix
precisament de l’estudi rigorós sobre Ramon Llull i
el seu temps. I el resultat ens mostra una gran
originalitat de part seva que el fa un món a part. Ell
mateix ho insinuava, quan deia que era Déu que
l’havia “il·lustrat”. També era conseqüència de la
pròpia experiència, de la ruptura pròpia de tot
convertit, com ell se confessava ser.

Què el diferencia del context?

Jo diria que en un context d’imposició, de creuada,
es diferencia per la capacitat de dialogar, la
capacitat d’acostar-se als altres (a aquells que no
parlen o pensen com ell) i organitzar, suggerir un
model, unes vies per anar construint comunitat.
Em direu: Ramon Llull no vol convertir? Sí que vol
convertir, però convertir és per a ell un resultat a
esperar; no és una immediatesa a provocar, a
imposar. Quan un s’acosta a l’altre, pot prendre
dos camins: “has de dir el mateix que jo”, o
“parlem a veure si...” El que Llull ve a dir és: “No et
convenceré jo, sinó que tu mateix t’has de
convèncer.” Això implica unes passes que poques
vegades se tenen en compte.

JORDI GAYÀ ESTELRICH Expert coneixedor de Ramon Llull
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Jo crec que Llull les tenia ben clares i mai se cansà
de repetir-ho. I no sé si dir que la passa més
important és la primera. Perquè sempre se pensa
haver de començar per una afirmació rotunda: “jo
crec això”. I Llull diu: I quines raons tens per a
creure-hi? Abans de sortir de ca teva, abans de
començar a conversar, tu primer has de fer la feina
de trobar arguments ben raonats i objectius per
creure allò que creus. En tenir-ho clar, després pots
dirigir-te a l’altre. I segueix el procés, una segona
passa: Comprens el llenguatge dels altres?
Començant per l’idioma: L’entens? Saps de què
parlen? Saps quina opinió tenen ells de tu? Hi ha
una frase de Ramon Llull molt curiosa al respecte,
diu: “Creuen que nosaltres creim el que no creim!”.
Tot una tasca d’aclarir malentesos, de trobar un
llenguatge comú, també unes regles comunes de
comportament, d’ètica. Aquestes són condicions
imprescindibles per a un diàleg constructor de pau,
amb el que Llull pensava poder acabar amb la
violència sorgida ben sovint de les diferències
religioses.

No sabem si això podria fer pensar en el tema de
“l’aliança de civilitzacions”...

No sé si aquest concepte suposa una distància un
poc exagerada entre els grups humans o religiosos,
al manco tal com ho veia Ramon Llull. Ell té com a
base una filosofia de la Història, o, millor dit, una
Teologia de la Història vàlida per a tots. Divideix la
història en tres èpoques. Primer de tot els homes
creien i per això varen sorgir els Profetes i varen
dir: “heu de creure això i això...” I s'acceptava per
la seva autoritat. Després, més envant, va minvar
la fe, ja no es fiaven d’autoritats... Aleshores varen
venir els Apòstols. Aquests feien miracles, per
provar el que deien, però, sobre tot, donaven
testimoni. I això convencia la gent. Ara, a la tercera
etapa, ha arribat un temps que ni una cosa ni
l’altra, sinó que els homes han estudiat, saben,
com diu ell, lògica, saben ciències, i necessiten que
els ho demostrem. Per tant, hem de partir d’aquí,
d’aquesta situació d’humanitat, de civilització, on
les persones ja no creuen el que els diuen, sinó allò
que poden raonar. Aleshores, posem-nos a aquest
nivell! Comencem pel que ja hem dit abans: Creus
realment el que creus? Ho pots demostrar? Ho pots
dir als altres amb raonaments comprensibles?

Això també és una gran lliçó per a l’Església
d’avui...

I tant! En Ramon no pensa només en els
musulmans; ho pensa per a l’Església, per a una
Església necessitada de molts de canvis, com era
també la del seu temps. Una de les coses que es
comenta de Ramon Llull és que no cita la Bíblia.

I és ver, la cita poc. Hi ha una paraula que Ramon
Llull s’estima més no sentir: autoritat. No accepta
que se citin simplement paraules de la Bíblia com
argument per fer callar l’altre. Exigeix arguments
de raó, encara que, estrictament parlant poden
esser de conveniència, d’analogia, amb exemples.
L’important és això, que mai se digui “jo crec això
perquè està escrit”.

Podria esser un avançat de la Il·lustració?

No ho veuria així. És ver, que s’ha dit que en
Ramon Llull ha estat el precursor de moltes coses:
des del descobriment d’Amèrica fins als
ordenadors... De tot li donen la culpa. Darrerament,
una cosa curiosa i molt estudiada és un sistema
electoral, que ell va inventar i que després
reinventaren en el segle denou. Ara, pel que fa a
precursor de la Il·lustració, ho podríem dir en el
sentit que la Il·lustració és el resultat de l’evolució
del pensament escolàstic, o llatí, europeu. Ramon
escriu en el mateix moment que Duns Scot i
Ockham. I, en aquest sentit, forma part d’un
corrent que diu: basta d’autoritats, anem a la raó.
Jo diria, per no confondre el terme “raó”, anem a la
capacitat humana. El curiós és que Llull ho
argumenta teològicament: l’home ha d’esser capaç
d’entendre la fe i de demostrar-la, provar-la. Per
què? Perquè Déu li ha donat el precepte d’estimar i
entendre a Déu. Per tant, si li ha donat el precepte
d’entendre, li ha donat també la capacitat. S’han
de posar en un mateix pla estimar i entendre; si
estimar és possible i necessari, entendre també és
possible i necessari.

Va tenir ressonància Ramon Llull en el seu temps?

No. Ni una. Aquest és el drama d’en Ramon Llull.
Per culpa de què? Segons ell mateix diu, la raó
principal fou la complicació de l’Art, del seu
sistema. La primera vegada que anà a Paris i hi
presentà l’Art, no li feren cas, no entengueren res.
Per això al llarg de la vida feu diverses versions de
l’Art.

JORDI GAYÀ ESTELRICH Expert coneixedor de Ramon Llull
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Però també se queixa sovint del poc coratge i de la
mala voluntat de la gent, principalment dels
responsables de prendre la iniciativa.

Devia anar avalat per qualque rei o per qualcú,
perquè un no se’n pot anar així com així...

Això és el que resulta mal d’aclarir. Personalment
me l'imagín més com un franc tirador, que anava i
venia... Amb recursos propis suficients. En el sentit,
per exemple, que ell escrivia molt, feia copiar els
seus llibres, i això no sols s’havia de pagar, sinó
que era molt car, tant el material com la feina dels
escrivans. De totes maneres, i encara que
manquen testimonis clars, podem sospitar una
xarxa d’amistats i de relacions que li va obrir
portes i facilità els viatges, encara que sense
proporcionar-li massa èxits en les seves gestions.

Dius que surt escaldat de París...

Sí, i de retorn a Montpeller, començà a fer canvis.
Això és una cosa que li va durar tota la vida: re-
pastar l’Art”. Més ben dit, la representació de l’Art
amb figures geomètriques i símbols. De fet, a la
segona estada a Paris, sembla que va tenir més
èxit, però eren persones contades; no va fer una
escola. Freqüentà la Cartoixa de París, a la que feu
donació d’un volum del Llibre de contemplació.
Llavors hi ha un tal Pere de Limoges, que guardava
a la seva biblioteca obres de Llull. I el més
destacat, Tomàs Le Myesier, metge relacionat amb
la cort francesa, que és el qui encarregà aquelles
il·lustracions tan conegudes i tan belles, on se
narra, a tot color, la vida de Ramon Llull. N’hi havia
d’altres, no tan relacionats amb el món cultural,
com Spinola, un gran comerciant de Gènova.
Precisament en el seu testament, Llull mana que se
reuneixin còpies dels seus llibres i se dipositin a La
Real de Palma, a la Cartoixa de París i a casa de
Perceval Spinola a Gènova. S’ha de dir, de totes
maneres, que poc després de la seva mort a
Mallorca, València i Barcelona sorgiren centres on
se començà a ensenyar la doctrina de Ramon Llull.

Parla’ns de l’Art.

L’Art és un tema complex. S’ha estudiat molt des
del punt de vista lògic. Se pot dir que l’Art és un
mètode d’argumentació, un mètode per trobar
raons. I això amb un procés mecanitzat, diríem ara,
a través d’unes figures geomètriques i d’uns
símbols. Però l’Art és també un contingut. És a dir,
un conjunt d’axiomes, de principis, que s’han de
seguir per fer funcionar la mecànica.

En principi aquests axiomes pertanyen a la
teologia, a una concepció de Déu comuna a
cristians, jueus i musulmans. Però, ben prest
Ramon Llull pensà que era possible que aquells
axiomes fossin entesos en un sentit més universal i
així el mecanisme de l’Art se podria aplicar
absolutament a qualsevol ciència. Aquest intent,
que per Llull era ja una cosa feta, fa que el seu
sistema se conegui en la història com a ciència
universal. Com podeu suposar totes aquestes
passes, des de la formulació de l’Art en general fins
a la seva aplicació a les ciències, donen per
escriure molts de llibres. I és comprensible que
avui en dia la part més interessant sia l’aspecte
universal de l’Art, que no la seva aplicació a coses
concretes com la medicina, per exemple.

Entrar dins el món d’en Ramon Llull és entrar dins
un món com a fantàstic...

Exactament això. Llull mateix s’aplica aquesta
paraula. Se troba en un llibret on presenta un
capellà del seu temps a la recerca de prebendes
que diu a Ramon: ”M’han dit que ets un
phantasticus, un fantasiós”. I Llull li respon
resumint la seva vida dedicada a promocionar la
missió i la reforma. És la contraposició entre la
realitat del capellà, que no respon a allò que seria
correcte, i la realitat de fracàs de Ramon treballant
per allò que és el correcte. El contertulià li diu al
final: “Ara veig que no fantasiós, sinó que ets
fantasiosíssim.” Un utòpic, diríem. No un que viu
de quimeres, sinó aquell que veu la realitat i
proclama que aquesta realitat no se correspon amb
allò que tocaria fer-se realment.
Fantàstic també, podríem dir, perquè seguir les

passes de Llull ens menen a molts de racons i a
molts de fets de l’Edat Mitjana que en sa major
part ens són desconeguts i estranys.

JORDI GAYÀ ESTELRICH Expert coneixedor de Ramon Llull
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No està acabat l’estudi de Ramon Llull?

Ni prop fer-s’hi. Si ho miram des del punt de
l’historiador, és ver que disposam d’un itinerari
prou exacte i complert, però queden per aclarir els
motius, les circumstàncies de cada etapa. Des del
punt de vista de la doctrina, s’han d’analitzar més
les seves obres, precisar les seves opinions,
comparar-les amb el que se pensava en el seu
temps. I això en matèries tan diverses com la
teologia, la medicina, el dret etc.

Va esser exemplar en Ramon Llull?

Per a mi sí. És exemplar perquè crec que és dels
autors que ens ensenya una actitud vàlida per a la
nostra actuació aquí i ara. Jo faig la comparació,
per exemple, amb el que ens pot ensenyar Tomàs
d’Aquino, també d’aquell temps. Una de les
actituds que podem aprendre de Tomàs és la
passió per la veritat, aquella que se troba en les
lectures que ell fa d’Aristòtil, per exemple. Tomàs
ho llegeix a partir del text, no a partir del que ell
creu. I aquesta és una actitud molt nova en el seu
temps. Ramon Llull ens ensenya com parlar amb
l’altre, com discutir per ajudar a raonar, per raonar
plegats, per fonamentar en comú una comunitat de
pau a pesar de les diferències. Certament, ell
estava convençut que se tractava de diferències
que podien desaparèixer a curt termini.
Possiblement nosaltres hem de viure les diferències
de forma més permanent.

Llull és franciscà?

Si la pregunta se refereix a l’orde franciscà, és clar
que s’ha de respondre que Llull no era franciscà. Ni
tampoc era això que se sol definir com terciari
franciscà. Ara bé, si se refereix als valors o
preferències que en la història s’entenen com
franciscanisme, aleshores s’ha d’afirmar que Llull
compartia bona part d’aquests valors. Se podrien
citar molts de punts de la seva teologia o filosofia.
A mi me resulta molt il·lustratiu relacionar aspectes
de l’ètica professional de Llull amb les idees
franciscanes. Perquè a finals del segle XIII s’havia
fet una aplicació dels valors franciscans al camp de
l’economia, tan la personal com la de les ciutats, la
col·lectiva. S’havia establert un criteri econòmic, el
de l’ús, que venia a limitar el dret d’acumulació de
béns. D’acord amb això Llull defensa l’enriquiment,
per exemple amb la professió de mercader, però
amb l’exigència que aquesta riquesa està subjecte
al bé comú, com pot ser a través del manteniment
de serveis, com un hospital, o de l’almoina. Això és
una clara conseqüència de principis establerts per
la Regla dels franciscans.

A quin ideal apunta?

Sobre tot al final de la seva vida, jo diria que el seu
ideal és una comunitat final de pau. En aquells
anys, se parlava molt de l’Anticrist, fins i tot
persones com Arnau de Vilanova feien càbales per
fixar l’any de la seva vinguda. Hi havia dues
postures. Una pensava que les coses empitjorarien
molt i la catàstrofe final, el judici final, ho arreglaria
tot. Altres pensaven que les coses anaven
malament, seguirien anant malament, i que se
tractava de preparar el final, en el sentit que en
aquell moment se donaria la victòria als bons.
Ramon Llull pensava fins i tot que el final
s’endarreriria el que fos necessari per tal de donar
temps a la formació d’una comunitat de pau que
seria el llevat de la conclusió positiva de la història.
És la comunitat del diàleg. Fins i tot integrada, al
manco provisionalment, per gent de diferents
religions.

És optimista...

Diria que sí. Especialment per les conseqüències
que se’n poden treure. Alguns del seu temps, per
exemple, pensaven que per accelerar la victòria
dels bons, el millor era ja fer neteja i cremar els
jueus. Altres no arribaven a tant i s’acontentaven a
dir que si no s’aconseguia convertir-los no
s’arribaria a la victòria final. Llull pensava que era
possible, que era un deure, construir un món de
pau encara que no s’haguera aconseguit la
conversió.

Ell no va a la imposició de la fe...

Això mai. L’important és el procés de convicció. Per
exemple, parlant dels jueus, té un llibre que es diu
“De adventu Messiae”, on posa una narració per a
introduir i acabar el llibre. L’introdueix contant que
hi havia un jueu i un cristià que vivien a una ciutat,
eren veïnats de casa, el d’un era de l’altre, les
famílies anaven sempre plegades, eren molt amics
i hi havia una gran convivència.

JORDI GAYÀ ESTELRICH Expert coneixedor de Ramon Llull



E6

entrevista

Però un era jueu i l’altre cristià, i,
és l’estil de Llull, se desfan en
plors i llàgrimes perquè no són
de la mateixa fe. Proposen
començar a parlar-ne. Cadascú
exposa simplement la seva
doctrina, sense discussió. Al final
del llibre no hi ha acord sobre el
tema, però sí sobre el futur:
continuem parlant. Aquesta és
la comunitat de pau. Aquesta
comunitat no sorgeix sols quan ja no hi ha altres
religions. En el “Llibre del Gentil” se repeteix una
història semblant. Al final els tres savis, cristià,
musulmà i jueu, s’acomiaden del gentil sense
esperar que ell els comuniqui quina de les tres
religions elegeix. Saber-ho, diuen, obstaculitzaria
continuar el diàleg.

Què creus que s’hauria de fer a les Illes per a
estudiar i conèixer bé en Ramon Llull? Crear una
cosa nova? Aprofitar el que hi ha?

Jo diré que mai és suficient el que es fa, perquè
crec que es mereix molt més. Ara, crec que l’Any
Llull ha començat bé. En el sentit de què hi ha
activitats, unes petites, altres més amples, de caire
religiós, de caire civil, exposicions, creació de
material didàctic, documentals a la televisió... Pens
que aquesta dinàmica posarà més encara de
manifest la necessitat de dedicar alguna institució
acadèmica, o potenciar l’actual Càtedra de la UIB,
per aprofundir en l’obra de Ramon Llull i en la seva
presència en la història cultural d’Europa. Llull és
un peoner en escriure teologia, filosofia o ciència
en llengua vernacle. Llull és una de les tres opcions
que se debaten en Europa durant el segle XVI-XVII
a la recerca d’un mètode apte per a la ciència
nova, allò que cercava Descartes, per exemple.
Són dues mostres de les línies d’investigació que
s’haurien de conrar. Això, junt als aspectes de
difusió esmentats abans, donarien més solidesa a
la imatge de Llull que se té generalment, i
aportarien unes senyes d’identitat ben profitoses a
la nostra societat.

Creus que valdria la pena alguna iniciativa de
centralitzar aquí la investigació sobre Ramon Llull,
o coordinar el que ja hi ha?

Som més bé conservador... Vull dir, a Mallorca hi ha
una molt bona tradició lul·lística, hi ha entitats que
el tenen entre els seus temes constants... Potenciar
i coordinar, crec que aquest és el camí. I fer-ho
interactuant, com se diu ara, amb tots els centres
d’arreu del món, que són molts, que també
s’interessen per Ramon Llull.

Hi ha relleu generacional a
Mallorca? N’hi ha que
t’estalonen?

Rotundament sí. El que
passa és que ens
enfrontam a alguns reptes
importants, com en tants
altres camps del
coneixement. Donada la
magnitud del personatge,
fa anys que passàrem de la

figura de l’estudiós que coneixia tot Llull, a l’estudi
per aspectes més parcials, més especialitzats. Ara
la passa a donar ve un poc condicionada pel mode
de la comunicació en xarxa. En aquest model el
flux comunicatiu se distribueix per centres
d’agregació. En el cas de lul·lisme aquests darrers
anys s’han pogut observar alguns moviments
d’aquests. Uns no han reeixit, d’altres ho han fet i
s’han consolidat, i vull citar expressament la “Base
de dades Ramon Llull”, iniciada per Antoni Bonner i
actualment mantinguda per la Universitat de
Barcelona. Seria el moment d’estudiar una
estratègia per fer sorgir o crear altres centres
d’agregació amb camps específics. I és gairebé
imprescindible que això se faci des d’un centre o
institució. Millor si fos de Mallorca.

Tu ens has parlat molt de la convivència. Més tard
Castella va conquerir Amèrica, potser hi va mancar
l’esperit de Ramon Llull; també amb la imposició
de la fe?

Es tracta d’un tema amplíssim. Ja hi ha molts
d’articles sobre això i està bastant clar ja que la
presència del lul·lisme dins la colonització
d’Amèrica va tenir la seva importància.
Principalment a través d’alguns franciscans que
sabem de forma clara que coneixien Llull. I en
general se percep la seva influència en aquells
que, moltes vegades amb oposició dels seus
superiors, s’interessaren i escrigueren sobre els
costums i la religió dels indígenes. No se tractava
d’una actitud etnològica a l’estil del segle XIX, era
el respecte i l’intent de comprendre l’altre. I amb
això eren “lul·listes”. Evidentment, molts d’altres
se comportaren ben al contrari del que hauria dit
Llull.

Amb en Jordi podríem seguir conversant
durant hores. Amb l’excusa de Ramon Llull, surten
com d’un covo de cireres temes de l’Edat Mitjana,
de Renaixement, de filosofia, de teologia, d’anàlisi
de la realitat que resulten especialment
engrescadors en boca de la paraula fàcil i la
saviesa d’en Jordi. Gràcies i amb ganes de tornar-
hi.

JORDI GAYÀ ESTELRICH Expert coneixedor de Ramon Llull



Candidatura AraMaó

El divendres 12 de febrer tingué lloc la taula

rodona organitzada per Ara Maó i amb la

col∙laboració de l’Ateneu Pere Mascaró,

interessantíssima, sobre Economia Social i

Cooperativisme, a la Biblioteca Rubió, a qui

volem agrair la predisposició que han mostrat,

cada vegada, per a l’organització d’aquest tipus

de xerrades.

La xerrada va començar amb una intervenció

del moderador, en Borja Pellejero, que va fer

referència a diferents notícies d’actualitat, com

l’informe d’OXFAM sobre la pobresa, l’ERO de

la fàbrica de Bimbo a Mallorca i el canvi

climàtic i la sequera, aspectes socials, laborals i

ecològics que els que creuen en la justícia social

i la sostenibilitat no poden acceptar, i d’aquí

l’inici per afrontar el plantejament de

l’economia social. Després d’excusar l’absència

de David Sintes per malaltia, va donar la

paraula a Antoni Aguiló.

Aguiló es va centrar especialment a parlar de

l’experiència de la cooperativa San Crispín,

d’Alaior, de la qual és gerent, única cooperativa

de consum de Menorca. Existeix des del 1953 i

es va fundar amb 69 socis. Ara en compta amb

més de 4.000. Una cooperativa duu implícites

les idees d’igualtat, equitat, solidaritat i

democràcia. Però també hauria de ser vista com

una possible solució a la problemàtica de l’atur.

La Cooperativa té el mateix nombre de

treballadors abans de la crisi que ara, i és

perquè són els mateixos treballadors els que

prenen les decisions, i s’adapten molt millor als

temps de crisi. La responsabilitat social hi és

inherent i la inversió retorna a la societat, no és

una simple acumulació de riquesa: fa una tasca

social (signant convenis amb entitats), creu en

el producte local i promou la defensa del

consumidor. Aguiló va acabar defensant que

una altra mena d’economia diferent és possible.

Xavi Camps, el següent a intervenir, va parlar

sobre el Mercat Social Illes Balears, del qual

forma part. Aquest Mercat fomenta l’economia

social, i posa en contacte tots aquells elements

que poden ser constitutius d’aquesta economia,

de manera que en crea sinergies, els posa en

contacte i en promou la col∙laboració. Ho va

contraposar al model competitiu que hi ha al

món de l’empresa tradicional, que cerca el

màxim benefici, i del que es tracta és de revertir

aquest plantejament, i contraposarlo a la idea

d’interconnectar serveis i iniciatives. També va

contraposar els conceptes d’individualisme (que

només mira en benefici propi) i la col∙laboració.

Igualment és important, va remarcar, posar

l’esment en el consumidor. Es necessita un camí

per on caminar i cal marcar pautes socials.

També va parlar de l’experiència de Som

Energia, que compta amb 24.000 socis.

Miquel Rosselló va oferir una perspectiva més

general i amb una visió des de les institucions.

Va fer esment al fet que hi ha més realitat

d’economia social del que pensam, només que

queda invisibilitzada. Falta que hi hagi

potenciació. Hi falta molta consciència sobre

aquesta. I té una forta implicació sobre

l’economia local. Però també va fer esment a

altres raons pragmàtiques per a les

administracions: facilita les relacions amb

qüestions de serveis i també serveixen com a

instrument per crear ocupació.

5.1
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L’administració hi pot fer coses: saber que

existeix (no sempre passa), fer mapes, reunirse

amb els subjectes, posar en marxa clàusules

socials i mediambientals en els contractes

públics, campanyes de visualització del sector,

potenciar el mercat social, crear línies de

suport, formar i assessorar els tècnics de la casa.

Abans de passar al torn de paraules, es va fer un

petit esment a la necessitat de representació de

l’economia social al Consell Econòmic i Social.

En el torn d’intervencions del públic van

aparèixer altres qüestions, com la necessitat que

l’administració prediqui amb l’exemple en les

compres, les pràctiques…, la sensibilització

sobre el model de consum i les conseqüències

que comporta (precarietat laboral, costos

ambientals), la capacitat d’incidir en les

mentalitats, com per exemple en el cas de les

renovables i el que comporta aquest model

d’importació de combustibles fòssils.

Hi va haver espai per fer comparatives i fer

veure una realitat, com és el fet que el territori

de l’Estat amb més nivell de cooperativisme és

el País Basc, on l’atur se situa entorn al 12%,

molt per davall del 18% de la mitjana estatal.

De fet, és un municipi d’aquest país el que més

té implantada l’economia social i menys

desigualtats existeixen entre la població.

5.2
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L'ATENEU PERE
MASCARO AL XV
SIMPOSI DE LA

"RED RENTA BÁSICA”
Josep Valero
Coordinador d'activitats de la Fundació Ateneu

Pere Mascaró

Vaig poder assistir com a representant de l'Ateneu

al XV Simposi de la xarxa estatal “Red Renta

Básica”. Es va realitzar a Badalona els dies 12 i 13

de febrer. Aquesta xarxa està organitzada sota la

forma d'associació sense ànim de lucre i l'Ateneu

com a entitat, és un soci actiu de la mateixa.

Com recordava Daniel Raventós a la seva

intervenció inicial, 10 persones de tot l'Estat

espanyol, acumulen més riquesa que 15.000.000

dels seus habitants. A la vegada la nova ocupació

creada, es dóna majoritàriament, sota la forma de

contractes temporals i parcials. Un increment del

que ja s'anomena el “precariat”. L'increment de la

desigualtat, és un atac directe a les possibilitats de

llibertat de la majoria.

Com recordava el títol del Simposi, assegurar el

dret a l'existència, és clau per aconseguir una

vertadera revolució democràtica. Aquest es el

sentit profund de la proposta de Renda Bàsica de

ciutadania. Que cada ciutadà i ciutadana, que

tingui uns drets administratius de residència, pugui

cobrar com a dret de ciutadania un ingrés mensual

indefinit, equivalent a a la quantitat reconeguda

com a necessària, per a poder superar el llindar

estadístic de pobresa. (Estimat sobre el 60% del

salari mitjà d'un territori).

Una proposta que escandalitza per igual a la

majoria de gent de dretes i a bastant gent

d'esquerres. En aquests simposis es debaten els

pros i contres de la proposta de Renda Bàsica. Es

constata que s'ha passat d'un debat de teòrics

“il·luminats”, a una etapa a on la proposta està ja

en els eixos centrals dels debats polítics. Malgrat

encara falti coratge per incorporar-la com cal a

algunes propostes electorals. No és tan sols un

problema de falta de voluntat política. També s'hi

suma el desconcert, la confusió de conceptes, el

creure impossible el seu finançament, el suposat

paper “moral” del treball remunerat, situar el

combat per apaivagar la pobresa extrema com una

funció exclusiva dels serveis socials, no imaginar

un funcionament econòmic i social de la societat

diferent a les regles mercantilistes ultraliberals

vigents...

Alguns d'aquests temes es tractaren al Simposi. Al

meu parer cal considerar molt seriosament el

treball sobre un possible finançament de la Renda

Bàsica al Regne d'Espanya, que ha realitzat

l'Associació i que presentà molt rigorosament Jordi

Arcarons. Sobre la base d'un treball empíric i d'una

mostra de 2 milions de declaracions de la renda,

conclou la possibilitat del seu finançament, sobre

la base d'una reforma de tipus única del IRPF del

49% i l'exempció de la tributació dels ingressos

obtinguts de la RB. El 60% de la població en

sortiria beneficiada, a un 10% li sortiria neutre i el

30% amb més ingressos en sortiria perjudicada.

Realment hi hauria una major justícia distributiva.

Aquesta proposta suposaria l'eliminació dels ajuts

condicionats que és cobressin per sota de l'import

de la renda bàsica. La proposta és un exercici

pedagògic. Que permet correccions tècniques,

matisar situacions familiars, debatre l'abast del

model d'estat i a quin nivell s'hauria d'establir la

proposta de RB...Però que demostra que és

possible tècnicament, i no d'una manera

descabellada, el finançament a curt termini d'una

Renda Bàsica a l'estat espanyol.

5.3

construint alternatives



Altre tema que tractà el Simposi, és la diferència

entre treball i ocupació remunerada. L'absurd de

caure en el parany que sols lo remunerat és pot

considerar treball productiu. La fal·làcia del

deure “moral” de treballar quan estàs obligat a

fer-ho i de qualsevol manera per a poder

menjar. El mite de la possible realització

personal en els actuals treballs assalariats de la

producció capitalista. La gran quantitat de

treballs que beneficien a la societat i que no se

remuneren, com el treball domèstic, el de cures, el

del voluntariat,... Una RB seria una mena de

reconeixement social dels mateixos i a la vegada

un matalàs per a negociar unes condicions de

treball més dignes.

S'aterrà a altra taula de debats, en els mapes

municipals de la pobresa, la seva localització

geogràfica, les mesures urgents a prendre i que

podria solucionar una RB. Molt ben treballat en el

cas de la ciutat de Barcelona la localització de la

riquesa i les borses de pobresa per barris.

Interessant la proposta de salari mínim ciutadà

que proposen. També s'explicà els casos de

Badalona i Sabadell i les necessitats socials

d'emergència que trobaren i les poques

possibilitats de recursos financers i humans per

atendre'ls. Maite Villalta, professora d'Hisenda

Pública de la UB, explicà de manera molt didàctica,

l'entremat competencial, d'ingressos i despeses, i

el paper relatiu en el conjunt de la despesa

pública, que tenen els municipis en el conjunt de

l'estat i a Catalunya. Aclarir-se en aquests temes

és del tot fonamental. En temes d'assistència

social tan sols a Catalunya, hi ha 68 ajudes

monetàries diferents i 73 en espècies. Suprimir la

burocràcia i duplicitats d'aquestes tramitacions

amb una RB, permetria als Serveis Socials dedicar-

se a les seves vertaderes funcions i prescindir de

la tasca fiscalitzadora dels compliment de la

finalitats dels ajuts, a la que tenen que dedicar

massa esforços.

Finalment, i no menys important, és evitar que els

ajuts socials suposin una estigmatització social per

a les persones que els necessiten. Evitar la

necessitat de demostrar que ets “pobre” per poder

rebre els ajuts. Una RB també seria una manera de

millorar la qualitat de vida democràtica de la

societat, minorant la marginació social per causes

objectivament econòmiques.

La Renda Bàsica

també corre el risc

de ser manipulada

des de una

concepció

neoliberal. Seria la

idea de establir la RB però suprimint altres serveis

públics o afavorint la seva privatització. Tal com si

fos un xec escolar, que teòricament permet triar

un centre educatiu privat o públic, i que dona la

coartada a l'administració de treure's del damunt

la necessitat de fer col·legis públics, perquè

considera que ja basten amb els privats que ja hi

ha. No és el cas del que defensam des de la nostra

Xarxa. Una RB no pot ser mai una excusa per a

reduir o degradar els serveis públics existents. Més

bé una RB necessita un acompanyament de la

millora dels serveis públics, per esser de veritat,

un dret que empoderi a la ciutadania.

Aquesta darrera reflexió s'ha de situar en un

context a on la RB ja està en el centre del debat

polític a diferents indrets europeus. A Finlàndia un

govern conservador-liberal vol posar a Referèndum

quatre opcions de models per aplicar una Renda

Bàsica. A alguns ajuntament dels Països Baixos,

com el d'Utrecht, volen aplicar uns plans pilot de

rendes bàsiques. A Suïssa ja s'han aconseguit les

signatures per fer un Referèndum legal sobre la

necessitat de que hi hagi una Renda Bàsica a la

Confederació. El partit d'esquerres alemany Die

Linke, du la proposta d'una renda bàsica

emancipadora en el seu programa. MÉS per

Mallorca du en el seu programa la proposta de

debatre la Renda Bàsica, per acompanyar la

necessitat del canvi de model productiu i els costs

de transició que comporta.

Si realment volem col·locar a les persones en el

centre de les polítiques progressistes, no podem

defugir ni estar a la defensiva, en el debat sobre la

necessitat de lluitar per a una Renda Bàsica de

Ciutadania. El proper novembre i al País Basc, en el

XVI Simposi de la Red Renta Bàsica, en tornarem a

parlar sobre el tema.

5.4
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Miquel Rosselló

President de l'Ateneu Pere Mascaró

La Fundació Emili Darder amb més de vint anys

d'experiència i l'Ateneu Pere Mascaró amb cinc

anyets dediquen la seva activitat a la lluita d'idees

des de plantejaments d'esquerres, sobiranistes i

ecologistes ben conscients que sense l'hegemonia

de les idees de progrés dins la societat no es pot

canviar el sistema. Podem introduir canvis, a

vegades fins i tot molt positius però si l'hegemonia

és de les idees conservadores tard o prest aquests

canvis es tornen reversibles.

Massa vegades l'esquerra ha oblidat aquestes

premisses i aquella màxima d'un dirigent

revolucionari de principis del segle XX: sense

teoria revolucionària no hi ha pràctica

revolucionària.

Després d’una estreta col·laboració de les dues

Fundacions en dels darrers anys pensen que és

absolutament necessari sumar esforços i potenciar

sinergies comunes per donar un bot qualitatiu en

la construcció d'un instrument que doni continuïtat

a la feina feta fins ara per cada una d’elles i que

sigui capaç d'afrontar els reptes que el present i el

futur del país ens demanden.

Pensen que el nostre país necessita impulsar

“laboratoris d'idees”, que amb solvència i criteri

sàpiguen afrontar l'anàlisi de la nostra pròpia

realitat, avaluar les experiències que tant des de

les institucions democràtiques progressistes com

des de la societat civil es posin en marxa, aportar

idees noves per construir projectes alternatius i

abordar a fons la formació de quadres per

construir i mantenir una societat futura.

És per tot això que les dues fundacions pensen

que és absolutament necessari sumar esforços i

potenciar sinergies comunes per donar un bot

qualitatiu en la construcció d'un instrument que

doni continuïtat a la feina feta fins ara per cada

una de elles i que sigui capaç d'afrontar els reptes

que el present i el futur del país ens demanden.

És el moment de fer aquesta confluència perquè

no té sentit que dues fundacions que tenen els

mateixos objectius i se situen dins el mateix l'espai

polític i social no unifiquin els seus esforços.

Convençudes, alhora que la unió de recursos

humans, econòmics i materials suposarà més una

multiplicació que una simple suma.

Per això han decidit signar un protocol de

col·laboració i crear el Consell de les Fundacions,

format pels membres que les dues consensuïn,

encarregat d’organitzar les tasques conjuntes a

traves d’Àrees i Espais de Treball que s’aniran

constituint i garantint el seu funcionament per

grups de companys i companyes voluntaris.

L'Àrea d’anàlisi de la realitat i elaboració

d’alternatives rebrà un fort impuls i s’organitzarà

per espais de treball, entre altres:

- Per un nou model de desenvolupament econòmic

i social a les Illes.

- Per la renovació i enfortiment del sindicalisme de

classe.

- Espai d’Història.

- Per un mallorquinisme polític del segle XXI en la

perspectiva del sobiranisme a les Illes Balears.

- Per promoure mitjans de comunicació de País.

- Per organitzar la commemoració del bicentenari

del naixement de Carles Marx el 2018.

5.5
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L'àrea de debat i divulgació, encarregada de

preparar i implementar l’agenda d’activitats

públiques: xerrades, presentacions de llibres,

audiovisuals, revistes, taules rodones.

L'àrea de Formació té l'objectiu d'organitzar una

Escola Oberta Ciutadana (EOC) amb vocació

d’ésser un projecte formatiu, informatiu i de debat.

L'àrea de comunicació mantindrà els instruments

que ara estan vigents com la WEB i L’Altra Mirada,

revista digital mensual que el mes de maig traurà

el número 50 i treballarà per posar en marxa altres

instruments de comunicació digitals i audio-

visuals, així com mantenir i incrementar la seva

col·lecció de publicacions.

Per últim les fundacions mantindran les relacions

que tenen amb altres entitats i plataformes de les

Illes, d'arreu dels països catalans, de l'estat

espanyol i la UE. Molt especialment volen

incrementar la col·laboració amb la UIB, amb qui

tenen signat un protocol.

Les fundacions garanteixen el seu funcionament

gracies al suport i treball voluntari d'amics i

simpatitzants.

ateneuperemascaro.org/ laltramirada.cat

www.fundacioemilidarder.cat/
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Els propers dies 19 i 20 de Març el pati de la Misericòrdia acollirà la II
Fira del Mercat Social, en la qual es preveu augmentar el nombre de
visitants de l'any passat, on hi van acudir 3.000 persones.

Aquesta fira és promoguda per l'associació Mercat Social Illes Balears,
els objectius són visibilitzar les empreses i iniciatives del mercat social,
al mateix temps que fomentar la cooperació entre els membres del
sector.

En aquesta edició, està previst que la presència de 40 expositors
dedicats a diversos àmbits com l'agricultura ecològica, la sostenibilitat
ambiental, el comerç just i la inserció social, entre d'altres serveis amb
criteris alternatius.

Finalment, la fira també comptarà amb activitats com tallers per a
infants, xerrades, presentacions i exposicions permanents sobre
temàtiques vinculades al consum responsable.

5.7
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T1

trinxera municipal

Llorenç Carrió
Regidor de MÉS a l'Ajuntament de Palma

Una de les zones que més ha patit l’oblit
institucional de Mallorca i la deixadesa urbanística
des dels anys del boom del Turisme ha estat el Pla
de Sant Jordi i la costa des de Palma a s’Arenal, el
que en època islàmica s’anomenava Prat de Catí.
Tot plegat, Molinar, Coll d’en Rabassa, Can Pastilla,
Sometimes, s’Arenal, ses Cadenes, es Pil·larí,
s’Aranjassa, s’Hostalot, Son Ferriol i Sant Jordi, és
una gran àrea amb uns seixanta mil habitants. Una
població major a cap altre municipi de les Illes
Balears.

Així, des del Boom turístic aquesta zona ha patit
quasi bé set plagues que l’han portat a la
degradació paisatgística, l’acumulació de totes les
infraestructures molestes que no es volien devora
la ciutat i amb un gran cost ambiental i social. A
més, això també ha provocat desconfiança
institucional. Així, quan el 2010 el Pacte de Progrés
va idear i pressupostar tot un projecte per tal de
millorar els drenatges del Pla (síquies i sequions)
que també provoquen aigua embassada i la
proliferació de moscards, es trobaren amb
l’oposició de part del propis habitants, molts dels
propietaris de les terres. Aquest temor als grans
projectes és lògic, però en aquesta ocasió també hi
va haver ASAJA, que explotà la desconfiança. Al
final, es va perdre l’oportunitat.

Com a regidor responsable del Districte Platja de
Palma i Pla de Sant Jordi, em toca reclamar que es
canviï aquesta inèrcia institucional, fins i tot mental
de polítics, funcionaris i alguns ciutadans. Això
seria impossible si no hi hagués hagut el canvi del
juny passat i si aquest no s’allarga en dues o tres
legislatures MÉS. Per tant, el que estam preparant
des de diverses àrees de l’Ajuntament encapçalats
pel regidor Noguera d’Urbanisme i Model de Ciutat
és una sèrie de projectes i actuacions que haurem
d’alinear i sincronitzar per tal de tornar a dignificar
una de les zones que més han sacrificada pel
benefici d’uns pocs.

Un dels primers projectes que estam treballant
com Ajuntament amb el Consorci de la Platja de
Palma és la instauració d’una Ruta ciclocultural pel
Pla de Sant Jordi amb l’objectiu de fer un
recorregut circular entre s’Arenal, el Casc urbà de
la Ciutat amb els nuclis del Pla i el litoral. Més
endavant amb els municipis veïns Llucmajor,
Algaida, Santa Eugènia i Marratxí.

Allò que volem aconseguir és fer conèixer el
patrimoni arqueològic, industrial i etnològic. Aquí hi
trobam molins, però també jaciments arqueològics
(Cas Quítxero, Son Sunyer i sa Galera), restes
industrials (tren de la línia de Santanyí i pedreres) i
també antigues rutes de transhumància com el
camí de Muntanya, el camí de Sant Jordi i el Camí
d’en Palmer. Aquest és un patrimoni que
inventariem, senyalitzarem mitjançant “fites
intel·ligents” i posarem al servei dels turistes i més
important encara, dels ciutadans.

Finalment, hem contactat amb amb la UIB i la UPF
perquè analitzin i cerquin solucions pel Pla. Així,
s’estan realitzant un màster a cada universitat
sobre Paisatgisme en relació al Pla de Sant Jordi.
Urbanistes, biòlegs, geògrafs, enginyers treballen
pel Prat de Catí no només en un sentit estètic del
paisatge, sinó en un treball multi-disciplinar per tal
d’analitzar i fer propostes ara que a Palma estam
revisant el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)
que esperam que marqui l’inici de la recuperació i
la dignificació d’aquest territori.

Pla de xoc pel Pla de
Sant Jordi



Siguem agosarats,
parlem de

mallorquinisme
Joan Colom, Joan Pau Jordà, Gabriel Mayol

Tot i que el nostre redreçament com a poble és
més lent del que a molts ens agradaria, és també
imparable i irreversible. Recordem, si més no, que
MÉS és la primera força en l’àmbit municipal, i que
avui en dia el vot a forces polítiques no estatals
ronda el 30% a Mallorca. Amb tot, no ens
conformam a ser una minoria més dins l’arc
Parlamentari sinó que volem (i hem d'aspirar!) a
assolir la majoria social, condició sine qua non per
assolir la condició de nació política plena. Molts
han reflexionat sobre quin és i ha de ser el paper
del mallorquinisme polític avui en dia. Emperò, no
ens hem de cansar en pensar i repensar el
projecte. Només així el sobiranisme illenc serà
sempre una proposta atractiva, fresca i amb
vocació de majoria.

Amb aquest sentit presentam aquí el nostre granet
d’arena: a continuació proposem nou punts, sense
ànim de ser exhaustius. Així, suggerim una sèrie
de qüestions que, a parer nostre, d’una manera o
altra, són necessàries debatre al si del
mallorquinisme (polític, associatiu i cultural) per
consolidar les fites assolides i plantejar-nos nous
reptes en la construcció d’aquest país. D’aquesta
forma, creiem necessari:

1) Augmentar la formació continuada dels quadres
polítics, anant més enllà de la participació
esporàdica a tallers, conferències i debats. Si bé
seria desitjable entre la militància, hauria de ser
obligatori entre aquells que cobren de l’erari
públic.

2) Obrir-se a nous sectors socials, fins ara
impermeables. S’han d’anar a cercar interlocutors
vàlids entre l’empresariat, els castellanoparlants,
els nouvinguts, no esperar a què se'ns apropin.
Gent que esdevingui referencial entre aquests
col·lectius poblacionals. S’ha de canviar la base
demogràfica de la militància, i potser així, fer
augmentar la base social del mallorquinisme. Hem
d'aprendre que això implica sumar actituds i
cultures polítiques diferents de les nostres.

3) S’ha de superar el nacionalisme etnolingüístic i
avançar cap a un patriotisme social. Hem de sortir
de la "nostra zona de confort". Hem de tenir un
projecte en positiu de país a partir dels interessos
reals de la majoria. Hem de deixar de "donar la
imatge" de ser un nacionalisme de botifarró i ball
de bot. Aquesta imatge ha estat creada per
l'espanyolisme, però ha calat entre grups que, a
mitjà termini, ens podrien ser afins.

4) Hem de cercar una coordinació política, flexible
però estable, entre tots els sectors del
mallorquinisme, només així creixerem com a
moviment.

5) S’ha de treballar per normalitzar el fet nacional
de Mallorca i el discurs per l’Estat propi. Hem de
sortir de l'armari. Massa vegades s’amaga, per por
al “que diran” i a “perdre vots”, uns sentiments
que, si no comencem a explicar-los, mai es veuran
normalitzats. Volem, un dia, poder dir d’on ens
sentim sense por a ser jutjats o criminalitzats.

6) S’ha de treballar, entre la militància i els
simpatitzants, per eradicar d’una vegada certs
discursos paternalistes cap a la comunitat
castellanoparlant i els nouvinguts. Uns discursos
que de facto, ratllen la xenofòbia. Tots som igual
de mallorquins, xerrem la llengua que xerrem.

7) Cal, allà on s’assoleixen majories socials
estables –com a certs pobles de Mallorca- posar en
pràctica quin model de societat volem. No només
es poden guanyar batllies gràcies a la bona gestió
o a velles inèrcies de poder. Cal canviar la nostra
societat, conscienciat l’electorat, dia a dia,
impulsant alternatives al model cultural, lingüístic,
social i econòmic vigent i construint unes
estructures d’estat pròpies i millors.

6.1
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8) Hem de plantejar-nos quines relacions volem
tenir amb la resta de forces sobiranistes de l’Estat
i d’Europa així com amb la resta de forces
polítiques progressistes. Volem transformar
Espanya? Volem un Estat propi? Necessitem aliats
d’altres indrets per dur a terme el nostre projecte
de societat?

9) Hem de plantejar-nos quina és la millor forma
d’organitzar-nos políticament. Quins són els
mecanismes de transparència, participació i
democràcia interna que asseguraran al
mallorquinisme polític un contacte continu amb
l’electorat i les bases socials? Quina relació volem
tenir amb la resta de l’esquerra sobiranista illenca?

Aquesta, només són una sèrie d’idees, curolles si
voleu, però volem que sigui una convidada a
encetar un gran debat no només dins el món
sobiranista i mallorquinista sinó també dins la
societat mallorquina i a la resta d'illes per
respondre a una qüestió que creiem fonamental:

Quin ha de ser el paper que han de jugar les Illes
Balears a l'Europa del segle XXI?

6.2
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altres veus

«Amor y
capital»

Josep M Traverso
“Cada uno de ellos
[Jenny i Marx] tenía una
mano cerrada en forma
de puño y la otra
agarrada a la de su
pareja”MaryGabriel.

Títol original, Love and Capital. Karl and Jenny
Marx and the birth of a Revolution. publicat a Nova
York al ’any 2011. Finalista del Pulitzer Prize, del
National Book Award i del National Book Critics
Circle Award. Traduït per a l’editorial El Viejo Topo
per Josep Sarret l’any 2014. L’autora, Mary Gabriel,
ha treballat com a editora de l’agència Reuters
(casualment l’agència que va donar la noticia de la
mort de K. Marx) i ha publicat altres biografies.

Rigor.
Vuit anys de treball consultant milers de
documents a Moscou, Amsterdam, Tréveris i
Londres. No es tracta d’una biografia de Karl Marx
sinó de la família Marx, del cercle de les seves
amistats i dels revolucionaris amb els quals van
compartir lluita, esforç i misèria durant una bona
part del segle XIX. Els exiliats i represaliats de les
revolucions de 1848, els de la Comuna de París de
1871 i els membres de la AIT són també
protagonistes d’aquesta història.

El llibre s’obre a la dècada de 1830 amb les
passejades i converses del jove Marx amb el baró
Ludwig von Westphalen i es tanca al 1910 amb la
visita d’un desconegut revolucionari rus amb la
seva dona al matrimoni Paul Lafargue i Laura Marx
a Draveil; era estiu i els russos van arribar en
bicicleta, ella, Nadia Krupskaya va exclamar,
meravellada, “sóc aquí amb la filla de Marx!!

L’autora, a l’hora d’encetar el treball, va veure clar
la necessitat de no romandre tancada a l’interior
de la familia Marx, que moltes coses, per a ser
explicades, necessitaven de l’entorn polític i social
en el qual aquests es movien; estem, doncs,
davant d’un retrat d’època:

“En consecuencia, fui más allá de mi propósito
inicial -contar simplemente la historia de la familia
Marx- incluyendo también muchos aspectos de la
teoría de Marx y una descripción más completa del
desarrollo del movimiento obrero de lo que me
había planteado inicialmente. Pero, a fin de
cuentas, no creo que la historia de la familia Marx
hubiese sido completa sin estos elementos. Esta
fue la vida que vivieron; comieron, soñaron y
respiraron la revolución política, social y

económica. Esto, y un absorbente amor por Marx,
fue la malla de acero que los unió.”

Passió.
Penso que per dur a bon terme la biografia d’un
personatge es necessita una determinada
passió, el convenciment que s’està davant d’algú
important, la vida del qual val la pena contar.
Passa de vegades que el biògraf condemna de bon
començament al personatge que intenta explicar,
afirmant, n’és un exemple, que ja de petit eren
palesos els defectes que acabarien esclatant a la
seva maduresa; al pol oposat trobam aquella
devoció que converteix la biografia en vida de
sants. Enmig, la posició que manté l’autora, la
passió per la família Marx, pels revolucionaris del
48 o de la Comuna, una actitud que proporciona el
to que es manté al llarg del llibre i que el
converteix en un magnific text.
Un text capaç de captar la complexitat dels
personatges i del seu temps històric. En aquest
sentit una cita pot entorpir més que ajudar però
ens atreviríem amb una sobre el tarannà de Marx
(home):

“Gustav Techow [un antic oficial prussià que havia
lluitat amb els insurgents al 1848] describió
perfectamente el núcleo de la fuerza intelectual de
Marx y su debilidad personal. Interiormente, Marx
siempre estaba ocupado con grandes temas, lo
que hacía casi imposible para él encontrar tiempo
para los asuntos triviales que absorbían a los
meros mortales que le rodeaban o para
comprender las consecuencias de sus acciones en
las personas a las que más quería.” (267)

Veritat.
El rigor en el treball, el reconeixement i admiració
pels personatges, el no defugir de la complexitat
de les situacions, l’obertura de les relacions
familiars cap als problemes socials conformen un
esplèndid text carregat de veritat. Un llibre que val
la pena llegir i que conté magnífics passatges com
la descripció del Londres de 1849 al qual arriben
milers de refugiats fugint de la repressió i entre
ells la família Marx.
Aquest llibre té una vessant molt important de
coneixement del passat, de les revolucions del
segle XIX, del naixement de la AIT, de la gestació
de l’obra teòrica de Marx, especialment de la seva
obra fonamental, El Capital; però també una
vocació de futur per a tot aquell que vulgui
penetrar en el pensament del Moro, permet
assistir als moments de naixement dels seus
escrits, vivificar la seva obra.

Lectura molt recomanable per a una visió de Marx
des del segle XXI.
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Els últims tractats de
lliure comerç i la

globalització neoliberal

Miquel Vives Riera

És a partir de l'1 de gener de 1994, amb l'entrada

en vigor del Tractat del Lliure Comerç d'Amèrica

del Nord (NAFTA en les seves sigles en anglès)

entre els governs de Canadà, els EUA i Mèxic, quan

podem començar a parlar d'una segona generació

de TLC, on el comerç de serveis, la propietat

intel·lectual i la protecció de les inversions, passen

a ocupar el primer pla en detriment dels aspectes

purament aranzelaris.

Un any després, l'1 de gener de 1995, es va crear

l'Organització Mundial de Comerç (OMC), que

compta actualment amb 161 membres.

L'Acord Multilateral sobre Inversions (MAI en les

seves sigles en anglès), que pretenia dotar les

empreses de més drets i menys deures quan

invertiren en l'estranger, es va estar negociant des

de 1995 fins a 1998. Quan l'esborrany del tractat

es va fer públic en 1997, va desencadenar tal

quantitat de crítiques i oposició, fonamentalment

per part dels països en desenvolupament, que

finalment França, el país amfitrió, va anunciar,

l'octubre de 1998, que no donaria suport a l'acord

i va impedir de facto la seva aprovació.

La tercera Conferència Ministerial de l'OMC,

realitzada al novembre de 1999 a Seattle (EUA), es

va convocar a fi de llançar una nova ronda de

negociacions multilaterals -l'anomenada Ronda del

Mil·lenni- i es va saldar amb un rotund fracàs

davant l'enorme mobilització ciutadana que es va

produir en contra seva.

Un nou intent, també fracassat, de reactivar les

converses sobre liberalització comercial a escala

global es va produir a Doha (Qatar).

Davant aquesta realitat, han proliferat els acords

bilaterals i els mega-regionals, propiciats

fonamentalment pels EUA i la UE, amb una agenda

“més centrada en el segle XXI” que inclou les

finances, la propietat intel·lectual, les inversions i

les des-regulacions i no tant “matèries

antiquades”com l'agricultura, la indústria i la

pesca. Exemples paradigmàtics d'aquests nous

tractats són el Tractat Transpacífic (TPP), en procés

de negociació entre els EUA i altres onze països de

la conca del Pacífic i el Tractat Transatlàntic de

Comerç i Inversió (TTIP), que s'està negociant

entre els EUA i la UE.

El balanç dels tractats de lliure comerç i inversió

en els països menys desenvolupats ha sigut molt

negatiu. Si ens cenyim a l'àrea d' Amèrica Llatina,

l'entrada en vigor del NAFTA va suposar per a

Mèxic la destrucció del seu teixit industrial, que va

ser substituït per empreses maquiladoras* sense

cap tipus de drets laborals que treballen en

exclusiva per a les transnacionals nord-americanes

a l'altre costat de la frontera.

L'agricultura tradicional va ser suplantada per una

agricultura d'exportació, amb la consegüent

pèrdua de sobirania alimentària. Avui el país

importa deu milions de tones de dacsa, al mateix

temps que subordina la nova producció

agropecuària als gustos del mercat nord-americà,

tot incloent-hi la marihuana i la rosella d'opi.

El brutal augment de la desocupació per aquests

dos factors ha implicat que el fluix migratori cap

als Estats Units, 10,6 milions dels 15,2 milions de

mexicans expulsats de la indústria i el camp, sigui

avui en dia el major del món.



6.5

altres veus

D'altra banda, mentre que el nivell de pobresa

extrema de Mèxic va pujar molt ràpidament,

passant d'un 16% en 1994 a un 52% en

l'actualitat, les rendes del capital van créixer

enormement, i van portar a un petit nombre de

persones a formar part del grup de super

milionaris mundials, entre ells Carlos Eslim, la

riquesa del qual va passar de 6.000 milions de

dòlars el 1994 a 73.000 milions de dòlars el 2014.

Els EUA van intentar estendre els termes del

NAFTA i altres acords neoliberals a tot el continent,

des d'Alaska a Terra del Foc. El seu intent es va

veure frustrat després de la pujada al poder de

governs alternatius en diversos països.

Aquestes dades estretes d'un article d'Alberto

Martínez Sánchez de l'organització Attac no ens

poden deixar indiferents. Crida l'atenció:

l'augment de desigualtat, l'augment d'atur i

pobresa extrema, la destrucció del teixit industrial

i creació de maquiladoras, l'augment de

l'emigració de Mèxic als Estats Units que és la més

gran del món, la pèrdua de la sobirania

alimentària...

En canvi, és esperançador, constatar la influència

de la mobilització de la societat civil, que ha estat

capaç d'aturar, de moment, : l'Acord Multilateral

sobre Inversions, la Conferència de l'OMC, l'intent

de reactivar les converses sobre liberalització

comercial a Doah...

És igualment esperançador veure la capacitat dels

votants conscienciats d'Amèrica Llatina, que

aconseguiren canviar les polítiques dels seus

països i evitar que els acords neoliberals

s'estenguessin pel seu territori.

Particularment preocupants són les converses

sobre el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió,

que s'está negociant entre els EUA i la UE, de

moment aturades perquè han topat amb la

legislació i el poder judicial als països participants.

Precisament les transnacionals el que pretenen ara

és “la privatització de la justícia”, d'acord amb les

polítiques neoliberals d'aquestes dues potències

econòmiques. Unes polítiques que han estat molt

criticades pel papa Francesc a l'encíclica Laudato

Si.

Ara que els polítics de l'Estat espanyol, estan

negociant per formar un nou govern, esperem que

sigui per dur endavant polítiques socials a favor

dels ciutadans, i no a favor de les empreses

transnacionals.

*maquiladora: Una maquiladora és una empresa que

importa materials sense pagar aranzels; el seu producte

es comercialitza en el país d’origen de la matèria prima

Els últims tractats de lliure comerç i la globalització neoliberal



Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

El passat dimecres 3 de febrer, va tenir lloc
l’acte de presentació pública de la Institució
Francesc de Borja Moll, una entitat que acaba
de néixer amb l’objectiu de salvar el llegat de
l’editorial Moll.

Toni Gomila, en Toni Gomila d’Acorar, surt a
l’escenari i se’n va cap a un racó on hi ha una pila
de llibres. Comença a llegir-ne els lloms i a
mormolar noms: Costa i Llobera, Josep Maria
Llompart, Llorenç Villalonga, Joan Alcover, Gabriel
Alomar, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Blai Bonet...
“Tots! Hi són tots!”, diu. Després es fixa en deu
toms de pell vermella. “I el Diccionari!”De damunt
una tauleta, agafa un full esgrogueït i llegeix. Molts
dels espectadors identifiquen el text: és la “Lletra
de convit”, aquella abrandada declaració d’amor a
la llengua amb què Mossèn Alcover s’adreçava als
catalanoparlants perquè participassin en la magna
obra que va acabar dient-se el Diccionari Català-
Valencià-Balear. Un manacorí del segle XXI que
llegeix un manacorí que escriu quan just comença
el segle XX: baules d’una cadena.

No és una obra de teatre, o no exactament: és
l’acte de presentació de la Institució Francesc de
Borja Moll. La sala d’actes del Caixafòrum de Palma
és plena de gom a gom, i a la primera fila hi ha les
autoritats, encapçalades per la presidenta del
govern i l’alcalde de Palma. La societat mallorquina
ha rebut amb satisfacció el naixement d’aquesta
entitat privada que, en el moment de presentar-se,
ja té complert el primer objectiu: fer-se propietària
de l’immens llegat de Can Moll.

El concurs de creditors que se’n va dur l’editorial va
arrossegar 350.000 volums, moltíssima
documentació i un nom sense el qual la nostra
història no seria la que és. Aquest patrimoni de
valor impossible de calcular s’ha salvat de la
desaparició. Ara, però, hi ha molta feina per
endavant. Les intervencions que se succeeixen a
l’escenari van detallant un pla d’actuacions
certament ambiciós, i recorden alhora la figura de
Francesc de Borja Moll. Isidor Marí, Maria Pilar
Perea, Josep Antoni Grimalt (que previsiblement es
fica l’auditori a la butxaca) i Miquel Àngel
Casasnovas parlen de projectes com el de la
publicació de les obres completes d’Alcover, de Moll
i de Gabriel Alomar, el de la conversió del
Diccionari DCVB online en un vertader diccionari
electrònic, o el de la continuació de l’edició crítica
de les Rondalles.

La fotografia de la nit és la de Francesc Moll,
representant de la família Moll, i Francesc Homs,
president de la Institució Francesc de Borja Moll,
signant un contracte que simbolitza el traspàs del
llegat des de l’editorial a la nova entitat. Clou l’acte
Antoni Mir, que ha estat l’impulsor principal del
projecte i és la persona que hi exercirà la funció
directiva. Té taules: anuncia que l’entitat neix
posant al carrer l’obra més emblemàtica i popular
de la casa (els vint-i-quatre toms de les rondalles,
avui exhaurits) i posa èmfasi en el missatge clau:
tot això serà possible si hi ha socis fundadors (els
que fan una bona aportació inicial perquè la cosa
pugui començar a rodar) i si hi ha socis
col·laboradors.

7.1

cultura

De gotes i de baules



Dos emblemes recorren l’acte, es fan recurrents en
les imatges projectades i en els parlaments: el de la
gota tenaç que forada la roda, al·lusió al vers ovidià
que Moll va triar com a divisa de l’editorial (Dura
tamen molli saxa cavantur acqua), i el de la baula
de la cadena. Som, hem nascut per ser, hem de
voler ser, la baula d’una cadena venerable de gent
que ha treballat de manera incansable per la
llengua i la cultura del país. Aquesta és la imatge
que els assistents se n’han de dur. Tampoc no hi
falta l’humor, i és just que un dels que fa riure el
públic sigui el propi Francesc de Borja Moll, un
home sempre rialler. És en un fragment d’entrevista
que es projecta a mitjan acte. “Jo duc la part
cultural de l’editorial”, diu, “la part econòmica l’he
deixada als meus fills, i ells van fent. Esper que no
arribi un dia que em diguin que hem fet suspensió
de pagaments”.

Bon senyal, que això faci gràcia: vol dir que el
llegat d’en Moll reviu. Han passat moments
dolorosos, però som en una nova etapa, i en marxa.
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Les presons de
Joan Rodríguez Niebla

David Ginard i Féron
Historiador

Quan a les illes Balears s'al·ludeix a les dimensions
penitenciàries de la repressió franquista, hom tendeix a
considerar únicament l’empresonament de milers de
mallorquins, menorquins i pitiüsos als diversos centres de
reclusió –la majoria, improvisats– que s’establiren a
l’arxipèlag durant la guerra i la immediata postguerra:
des del magatzem de fustes de Can Mir fins a la colònia
de Formentera, passant pel castell de Bellver, la presó de
dones de Can Sales o els camps de concentració del
litoral mallorquí. I tanmateix, cal no oblidar que dotzenes
d’illencs patiren també al llarg dels anys quaranta,
cinquanta, seixanta i setanta un càstig afegit per causa
del seu compromís amb les llibertats democràtiques: el
trasllat arbitrari a presons de la Península Ibèrica, de les
illes Canàries i del protectorat espanyol del Marroc.

No cal dir que aquest “turisme penitenciari” agreujava
força les penalitats dels reclusos antifranquistes i les
seves famílies, en una època de comunicacions i mitjans
de transport summament precaris. L’escriptor, professor i
filòleg Joan Francesc López Casasnovas (Ciutadella 1952)
ha tengut recentment l’encert de publicar la biografia
d’un d’aquests activistes republicans i demòcrates
oblidats per la història: Un malson. Viatge de Juan
Rodríguez Niebla per les presons de Franco (Ses Voltes
2015).

Juan (o Xoán o Joan) Rodríguez Niebla va néixer a
Doniños (Galícia) el 1918. S’allistà de molt jove com a
artiller de l’exèrcit i el gener de 1936 fou destinat a
Menorca, on li sorprengué el cop d’Estat contra el govern
del Front Popular. Féu la guerra, per tant, a la zona
republicana i exercí com a caporal de les bateries que
defensaven l’illa més septentrional de l’arxipèlag. Amb la
victòria franquista fou enviat, com molts d’altres soldats
menorquins, a una unitat disciplinària ubicada a
Saragossa. Denunciat per les seves simpaties
esquerranes, el 1942 fou processat i condemnat a trenta
anys de presó. Passà llavors per les presons de Palma,
Madrid, Guadalajara, Formentera, València, Alcoi i
Alacant. Alliberat el març de 1944, tornà a Menorca i es
casà amb una jove de Sant Lluís.

Durant un breu període col·laborà amb les organitzacions
clandestines del PCE i del Socors Roig en la distribució de
propaganda antifranquista i en la recaptació de doblers
per als presos. Precisament a causa d’aquesta darrera
activitat, el maig de 1945 fou detengut en el curs d’una
agafada que desarticulà l’antifranquisme a Menorca.
Arran d’aquest episodi, Rodríguez Niebla fou condemnat,
el febrer de 1947, a dotze anys de presó. S’inicià, doncs,
el segon tram d’un tràgic trajecte penitenciari que
inclogué una nova estada a Guadalajara i, sobretot, al
cèlebre penal de Burgos, on era habitual que fossin
traslladats els presos de filiació comunista.

No debades, molts de reclusos –com el mateix Niebla–
refermaren la seva cultura militant arran de la intensa
formació que reberen dins l’estructura interna del PCE a
la presó castellana.

El 1951 fou excarcerat i s’establí definitivament a la seva
illa d’adopció; vuit anys més tard nasqué la seva filla. En
els darrers temps del franquisme, Rodríguez Niebla
participà en la reconstrucció del PCE a Menorca. El 1979
fou elegit regidor de l’Ajuntament de Sant Lluís com a
cap de llista de l’Agrupació Progressista. Aquesta elecció
és un bon exemple d’un fenomen que hauria de ser
objecte d’estudi: la presència d’antics presos
antifranquistes en els consistoris illencs del període 1979-
83. Morí a Sant Lluís el 1993.

Per a la redacció del seu treball, Joan López Casasnovas
ha reunit una documentació variada, que inclou el
testimoni d’amics del biografiat i la correspondència que
Rodríguez Niebla remeté a la seva família des de la presó.
Aquest darrer material, enriquit amb les informacions
proporcionades als llibres de memòries d’altres cèlebres
presos comunistes –com Marcos Ana o Miquel Núñez–
permet copsar les terribles condicions de vida que hagué
d’afrontar l’antic artiller gallec: la infra-alimentació, el
control ideològic, la manca d’higiene, la separació
familiar, la lluita quotidiana per la dignitat personal…

López Casasnovas ha sabut combinar la solidesa
documental amb el compromís de reivindicació de la
memòria d’un lluitador democràtic i una àgil escriptura
farcida de referents literaris i reflexions sobre la historia
recent.

Tot plegat, Un malson contribueix a què l’experiència vital
de Rodríguez Niebla, més enllà del seu interès humà o
local, pugui ser entesa com a un episodi representatiu de
la vida quotidiana en els més boirosos decennis de
l’Europa contemporània.
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