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Si tria la segona opció, és més probable un intent de

contrareforma neoliberal i neo-centralista i una subordinació

26J: Eleccions incertes,
mateixos reptes
Co-coordinador de MÉS per Mallorca

del fracàs dels grans partits que en aquests mesos s’han

estimat més la lluita dels platós de televisió que el diàleg

que hauria de ser el fonament de la política. Sobretot, allò
que més sorprèn ha estat la indecisió del PSOE, que enlloc

d’aprofitar l’aïllament guanyat a pols pel PP, per mirar de

conformar un govern progressista amb el suport de les
forces sobiranistes de Catalunya i Euskadi, es va blindar

amb Ciutadans, que representa clarament la nova dreta
regeneracionista.

de «pasokització», de fer-se cada cop més petits i més poc

el

una altra cosa per representar la voluntat ciutadana: de ser
útils a la gent, i d’incidir al màxim amb els vots que tens.

Aquesta és l’opció que ha fet MÉS, la de ser-hi malgrat les
contradiccions,

devora

altres

forces

d’esquerres

que

defensen coses molt semblants, sobretot pel que fa a les

dues vies de ruptura obertes a l’Estat espanyol, i òbviament

pel que respecta a les nostres Illes. Part d’aquestes

reformes passa per reconèixer (i compensar) d’una vegada

per totes els greuges de la nostra condició insular, i per

assolir un model de finançament que ens garanteixi uns

serveis públics que no ens condemnin a ser ciutadans de

Els dos elements clau de la ruptura necessària, això és:
contracte

social

(amb

una

reforma

constitucional que blindi els drets socials i els serveis

públics) i la qüestió territorial (que passa sí o sí pel

reconeixement del dret a decidir) han estat la clau del
perquè no s’han assolit acords, i malauradament, l’escenari
sembla que no canviarà molt perquè després del 26J tot

sembla indicar que tornaran ser els elements de tot pacte

polític. O almenys, de tot pacte polític que realment vulgui
abordar els problemes reals, de fons, amb seriositat i un

mínim de coratge.

L’únic element nou en aquesta mena de segona volta de les
eleccions estatals l’aporta la confluència de Podemos amb

Izquierda Unida a nivell d’Estat, i a les nostres Illes la suma

de l’esquerra sobiranista i ecologista que representa MÉS,

denominada «Units Podem MÉS». Els vots que per separat
varen obtenir cada una de les forces el passat 20D superen

els del PP, i està per veure fins a quin punt podrà ser una
clarament

guanyadora

en

poques

setmanes.

Allò més inquietant és el que pugui passar amb el PSOE,

que probablement hagi de triar entre un govern d’esquerres

on ells probablement no siguin la força majoritària, o un

govern de concentració «a l’alemanya». Si tria la primera
opció, s’hauran d’abordar reformes profundes, a nivell

econòmic, social i territorial, i enviar un missatge clar a

Europa de què cal replantejar les regles del joc del projecte
europeu.

debilitat davant el PP, però sobretot poden iniciar un procés

Perquè d’això van la política i els partits, fins que s’inventi

D’aquí a uns setmanes tornam a estar d’eleccions, després

opció

tanmateix, els socialdemòcrates estaran en una posició de

útils.

David Abril

replantejar

clara als interessos de la troika, una passa enrere on

quarta categoria de l’Estat.

Una decisió, la de MÉS, presa en tres assemblees massives

celebrades en menys d’una setmana, que han estat una

lliçó democràtica en relació al que fan (o en aquest cas, el

que no fan) la resta de partits polítics a les Illes, inclosos els
outsiders als qui no ha agradat la decisió. Amb aquesta

motxilla, la de les lluites per la terra, la llengua i la gent, i
un bon somriure, encarem el 26J.

L'ull crític
 

El CETA, o la versió amb
Canadà del TTIP
Pau de Vilchez

Professor adjunt de Dret Internacional públic de la UIB

Malgrat que encara és poca la gent que coneix el
TTIP, encara és manco aquella que ha sentit a parlar
del CETA. I són dues cares de la mateixa moneda.
Després de dècades de repetir als quatre vents el
dogma neoliberal que per gaudir d’una major llibertat
res millor que l’absència de normes, les societats
europees ens trobam a punt de signar dos tractats
que suposen el més gran exponent d’aquesta
tramposa idea. Perquè, si bé llibertat i liberalisme
comparteixen la mateixa arrel, si una cosa ens hauria
d’haver ensenyat la crisi (i sembla que no ho hem
après encara) és que suprimir les regles no ens fa
més lliures, sinó més dependents, ja que la teòrica
situació d’igualtat davant la llei és veu substituïda per
la molt real desigualtat de forces. Que quedi clar, en
un món sense normes, el més fort és qui guanya.
Precisament d’això, de suprimir normes, és del què
s’ocupen els nous tractats multilaterals de comerç i
inversions, tant el TTIP (entre la Unió i Europea i els
Estats Units) com el CETA (entre la Unió Europea i
Canadà). Sembla ser que el problema de pobresa no
deriva d’uns salaris mínims per sota del necessari per
viure dignament, tampoc no deriven d’unes normes
laborals que permeten l’explotació permanent de les
treballadores i treballadors, tant dels empleats com
dels nous “empresaris”, molts d’ells autònoms per
obligació per tal de reduir les càrregues socials de
l’empresari real. Sembla que la causa de la pobresa
tampoc no és un sistema impositiu que cada cop més
ha anat augmentant els impostos a les classes
mitjanes mentre els reduïa a les classes altes. Ni
tampoc hi ha jugat cap paper el fet que milers de
milions d’euros s’hagin destinat a cobrir les pèrdues
de les entitats financeres, dels bancs, per la seva
mala gestió, sense cap retorn a canvi.

No, per als defensors del TTIP i del CETA el problema
és que les normes per a fabricar un intermitent a
Europa sembla que no són les mateixes que per
fabricar un intermitent a Amèrica del Nord, i per això,
proposen aquests benefactors desinteressats de les
classes populars, la solució a la pobresa a ambdues
bandes de l’Atlàntic Nord és passar per sobre de les
normes que regulen les activitats econòmiques,
d’inversions, comercials i industrials a tots dos
continents.
Que els intermitents es facin igual a totes dues
bandes i, al·leluia!, haurem retrobat la senda del
creixement i la prosperitat per a tothom. O això és el
que diuen.
Però, és realment així? Les xifres, tossudes,
semblen indicar que no. De fet, el volum
d’intercanvis comercials entre els Estats Units i
la UE és el més gran del món ja ara mateix. I els
aranzels entre una i altra zona són els més
baixos de tota la història. I pel que fa a un
suposat impacte dinamitzador del PIB europeu,
les projeccions optimistes semblen assenyalar
que aquest podria augmentar un...0,5%!
Miracle! Per donar una certa perspectiva
aquesta xifra, recordem que el Deustche Bank
calcula que els refugiats que vénen a Europa
fugint de la guerra de Síria tindran un impacte
positiu sobre el PIB alemany de l’1,5%, i la
Comissió Europea (que sembla que no els vol
veure ni en pintura, aquests refugiats) calcula
que l’impacte sobre el conjunt del PIB europeu
serà del 0,3%. Si això fos una pel·lícula de judicis
de Hollywood, seria el moment de dir: “Nada
más que añadir, señoría”.

L'ull crític
El CETA, o la versió amb Canadà del TTIP

Però és que hi ha més coses que afegir. El problema
bàsic d’aquests acords, com dèiem a l’inici de
l’article, és que cerquen ignorar la legislació existent i
futura dels països que en formin part. Si, i futura
també. Però anem per parts. Un dels aspectes
principals d’aquests acords és allò que s’anomena
“cooperació reguladora”, que no és sinó un sistema
que permeti reconèixer mútuament els estàndards
legals de cada país. Què vol dir això? Que si als Estats
Units es poden alimentar els animals amb substàncies
que estan prohibides a Europa, és possible que els
productes càrnics derivats d’aquests animals acabin
sent venuts als supermercats europeus, gràcies a
aquesta “cooperació reguladora”. I això pot passar en
matèries tan sensibles com la salut, els fàrmacs, els
productes agrícoles i ramaders i molts altres.
Però és que per garantir els més grans beneficis a les
grans
empreses,
aquests
acords
permeten
mecanismes que dificultaran que facem noves lleis
per protegir millor els nostres drets. Per exemple, en
termes de salut, de seguretat o de condicions
laborals. Allò que importa, són les expectatives de
guany d’una empresa quan “inverteix” en un altre
país. Si aquest país, posteriorment, pren una decisió
pel bé comú, per l’interès general, que fa que aquesta
empresa guanyi menys diners, l’empresa podrà
denunciar a l’Estat i obtenir una quantiosa
compensació econòmica que pagarem entre tots. Un
exemple real: Egipte decideix augmentar el salari
mínim i Veolia, una empresa francesa, decideix
denunciar-lo perquè això redueix els seus guanys.
Conseqüència: Veolia denuncia Egipte davant un
Tribunal privat i demana milions en compensacions.
Ens imaginam que a l’Estat espanyol no s’augmenti a
partir d’ara el salari mínim inter-professional? Un
salari mensual de 655€?

 

El problema sembla evident. Els Estats (o les
Comunitats Autònomes, o els Consells o els municipis)
que vulguin prendre decisions per millorar les
condicions de vida de la seva ciutadania, s’ho
pensaran dos cops abans de fer-ho si entren en vigor
el TTIP i el CETA, de por d’haver de pagar milions
d’euros d’indemnització.
Potser vos preguntareu perquè explic aquestes
coses tant pel TTIP com pel CETA. Idò perquè
són pràcticament idèntics. Només hi ha dues
diferències. La primera, geogràfica, és que el
CETA és entre Europa i Canadà. La segona, molt
més rellevant, és que el TTIP encara està en fase
de negociació; és a dir, encara no hi ha un text
definitiu de l’acord. Malauradament, el CETA si
que està negociat, i ja hi ha un text adoptat.
Això vol dir que el CETA està molt més a prop
d’aprovar-se que el TTIP. Si ho ratifiquen la UE i
els estats membres, aquest tractat, que és
exactament igual de nociu i perillós que el TTIP,
entrarà en vigor i farà molt més pobra no només
la nostra economia sinó també la nostra
democràcia. Ens farà més pobres a tots.
I si s’aprova el CETA, que causa menys rebuig perquè
molt menys gent el coneix, la UE tendrà molts pocs
arguments per no aprovar el TTIP. Però és que fins i
tot si no s’aprovés el TTIP, les empreses dels Estats
Units podran aprofitar el CETA com un cavall de Troia,
ja que entre els EUA i Canadà ja hi ha un tractat de
lliure comerç, el NAFTA.
Per això és tan important, per això és vital que la gent
conegui el CETA. Perquè l’hem d’aturar, igual que el
TTIP. Esperem que, aquest cop, els troians escoltin
Cassandra.

L'ull crític

Balanç de la feina feta
en Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

 

Vicenç Vidal Matas

Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
del Govern de les Illes Balears

La Conselleria de medi ambient, agricultura i pesca
ajunta la gestió del medi ambient i dels recursos
naturals amb la política agrària i pesquera des d’una
visió de preservació de la biodiversitat, de suport als
pagesos i pescadors i d’impuls a la gestió equilibrada
del territori. Encara que els àmbits de treball són
diferents, no ho són l’orientació ni els objectius de la
tasca a fer, que en aquests mesos ha estat molta i ja
ha començat a donar el seu fruit. Farem un breu
repàs a les principals actuacions.
En espais naturals i biodiversitat hem tornat a
estructurar una àrea que s'havia volgut mutilar
perquè no funcionàs. S'han tornat a posar en valor
els professionals que treballen per fer que la
conservació dels espais naturals sigui una prioritat i
una senya d’identitat de la nostra societat. La
sentència de Son Bosc ha donat la raó a les mesures
cautelars interposades al camp de golf i a la ZEPA
declarada. Ara estam treballant perquè son Bosc
s'inclogui dins la zona Ramsar i a dins el parc
natural. Estam impulsant la figura de Xarxa Natura
2000, que protegeix un 23% del territori terrestre i
més de 100.000 ha marines. Hem iniciat també la
fase d'informació pública de l'avantprojecte de Llei
de declaració del Parc Natural d'es Trenc-Salobrar de
Campos.
Estam en diàleg amb el sector turístic per minimitzar
els impactes ambientals d'aquesta activitat. El diàleg
també s'ha obert amb el sector pesquer per a
l'ampliació de Cabrera, que passarà de 10.000 ha a
90.000 ha, fent que hi entrin ecosistemes marins que
no estan sota cap figura de protecció a l'estat
espanyol. Igualment en la protecció de la posidònia
s'han obert meses de diàleg per involucrar les
administracions responsables en la gestió del medi
marí. El medi ambient és un sector emergent
d'ocupació que suposa ara mateix un 3,6% del PIB,
amb la previsió que es dupliqui cap al 2020 i la
gestió d'espais naturals protegits és un dels nínxols
d'ocupació importantíssim que hem de potenciar.

A l’Ibanat ens hem centrat en estructurar l’empresa i
optimitzar els recursos. Per fer això, hem redistribuït
els treballadors en els centres de treball, hem
modificat dos departaments per estructurar la gestió
dels espais naturals, hem establert l’operatiu
d’extinció d’incendis forestals i hem creat comissions
per regular vestuari, formació i prevenció de riscos
laborals. Hem executat actuacions com: compra de
vehicles tot terreny per les brigades, conveni amb el
Consell de Formentera per a la gestió agrícola de
Can Marroig, instal·lació d’una caldera de biomassa a
Binifaldó, instal·lació d’un dipòsit i reparació d’un
camí a la comuna de Bunyola, quatre programes de
garantia juvenil que donen feina a 55 persones,
construcció de les helipistes de Sa Coma (Eivissa) i
S’Arangí (Menorca), finalització de les obres del
centre de treball d’es Mercadal, execució d’un dragat
a s’Albufera, restauració d’un forn de calç i un nou
itinerari a Mondragó, millora de la gestió dels espais
naturals, desenvolupament de les actuacions de
prevenció contra incendis forestals, millora de les
àrees recreatives i d’acampada d’Escorca i
restauració dels refugis de Llevant.
Des d’educació ambiental, qualitat ambiental i
residus hem tornat a obrir la línia d'ajuts per
activitats d'educació ambiental centrades en aigua i
canvi climàtic i hem reactivat els centres ecoambientals, amb les trobades de coordinadors
ambientals o amb la tramitació dels “Premis Centres
Ecoambientals cap a la Sostenibilitat”, per reconèixer la
tasca que es fa des de les escoles. En residus hem
donat
prioritat
a
resoldre
expedients
d'infraestructures com els dels centres de tractament
de residus d'es Milà (Menorca) o Ca na Putxa
(Eivissa), i el més important, hem posat les bases per
a l'elaboració de la Llei de Residus i sòls
contaminats.

L'ull crític

BALANÇ DE LA FEINA FETA EN MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I
PESCA
Pel que fa a qualitat ambiental hem fet un conveni amb el

Centre Balears Europa per dur endavant la posició comuna

de les CCAA a la UE el semestre que ve, hem realitzat un

 

A la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears hem

mirat de conjugar una resposta àgil amb les garanties de
participació i valoració multi-disciplinar pròpies d'aquests

Estudi de Vulnerabilitat a les Balears que serà la base per

expedients. Se n'han delegat en la Presidència, que ha

nou impuls al Punt d'Informació Ambiental (PIA).

publicada en el BOIB, que ha clarificat la situació jurídica

al futur Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i hem donat un

En recursos hídrics hem pres l’acord de revisar el Pla

Hidrològic aprovat a la passada legislatura, que incompleix

millorat el temps de resposta; s'ha dictat una circular,
posterior a la llei 21/2013 de l'Estat i s'ha aprovat un

projecte de llei d'avaluació d’impacte ambiental que es

debatrà en el Parlament. En la línia de transparència i

preceptes de la Directiva Marc de l’Aigua i no manté la

publicitat es poden trobar els acords de la comissió a la

S’està tramitant el Pla de Gestió del Risc d’Inundacions i el

deliberat retard de mesos de l'anterior legislatura). Els

coherència entre l’estat de les masses i les mesures.

Decret de Sequera d’Eivissa. La situació de sequera, per

altra banda, ens du a millorar la disponibilitat de recursos

pàgina web, a més de publicar-se puntualment (i no amb el

projectes sotmesos a informació pública s'exposen al
públic íntegrament i els plens de les comissions són

a través de la bona gestió de les instal·lacions i de les

públics.

primer terme la conscienciació sobre l’ús responsable de

En agricultura, tant la direcció general, com Fogaiba i

les administracions locals d’eines per estalviar aigua.

PAC 2014-2020 (mesures finançades al 100 % per la UE

actuacions que Abaqua està duent a terme, posant en un

l’aigua, activant les campanyes de sensibilització i dotant

A Abaqua estam millorant les conduccions de Sa Costera,

de s'Extremera i del Port de Sóller, preparant la recepció
de la dessaladora de Santa Eulària des Riu, l’inici de les

obres d’ampliació de la dessaladora de Formentera i la

Semilla, han tengut com a prioritat l’aplicació de la nova

que el 2015 representen 26.378.906 euros amb 6.900

beneficiaris) i el nou PDR 2014-2020 (mesures de

desenvolupament rural cofinançades per la UE, l’estat i les
comunitats autònomes). També s’ha treballat en el

desenvolupament de la Llei Agrària alhora que se n’han

contractació de les obres de connexió a la xarxa d’aigua

derogat aspectes negatius. En el foment de la qualitat

d’altres actuacions a la xarxa d’abastiment. També es

dels aliments tradicionals i l’aprovació del logotip per a la

potable d’Inca des de la d’abastiment en alta, a més

important el foment de la participació a través del Consell

Balear de l'Aigua, les Juntes insulars de l'aigua i taules
sectorials amb les administracions locals, sector turístic,

agrícola i industrial.

agroalimentària destaca la posada en marxa del catàleg

venda directa. Hem continuat gestionant la sanitat animal i

vegetal, amb mesures com la posada en marxa del Pla de
control de l’escarabat Epitrix per evitar que aquesta plaga

que afecta la patata arribi a les illes. S’ha elaborat un pla

de foment de les races autòctones i un pla de foment del
sector de fruits secs.

La sequera que ha patit el sector agrari ha motivat
mesures elaborades a través d’un procés de
concertació amb les organitzacions agràries. Pel que
fa a la pesca i medi marí s’han impulsat aturades
setmanals finançades pel Fons Europeu i Marítim de
Pesca per garantir la sostenibilitat dels recursos i
s’ha donat suport als pescadors per a millorar les
seves condicions de feina i la comercialització del
peix. Ha estat important la feina feta per aturar les
prospeccions petrolieres a la mar Balear.

L'ull crític

Perquè el PSOE no va
voler pactar amb
PODEMOS
Pere Sampol i Mas
Director de la Fundació
Emili Darder

La resposta és perquè el PSOE és un instrument del
sistema corporativista que s’ha instaurat al món
capitalista. Baix una aparença de lliure mercat
l’economia està governada per grans corporacions
que imposen als Estats els governs i les polítiques.
Per això, a Sánchez no li deixaren pactar amb
Podemos i els partits sobiranistes, perquè són una
amenaça per al sistema instaurat a l’Estat espanyol.
I ara què? Després dels mesos passats des de les
eleccions generals del passat desembre, quines
alternatives té el PSOE després d’haver descartat
intentar una majoria parlamentària amb les forces
d’esquerra i sobiranistes? Cap. El pacte que el PSOE
va signar amb Ciudadanos no sumava, ni de molt, la
majoria suficient per investir un president. I, així i
tot, Sánchez va condicionar qualsevol acord amb
forces d’esquerra a l’acceptació d’aquell pacte.
Perquè? Si Ciudadanos, de les quatre més votades,
era l’única força prescindible per formar qualsevol
majoria? Simplement, perquè no estava autoritzat a
formar un govern clarament d’esquerres.
I tot fa pensar que les coses seguiran de manera
semblant després de les noves eleccions. O, encara
pitjor per a Sánchez, les enquestes diuen que el
PSOE serà superat per la coalició de Podemos amb
Esquerra Unida i les “confluències”. Aleshores, quina
alternativa li resta al PSOE? Seguir el camí que ja
havia proposat Felipe González, consultor i amic de
milionaris, partidari d’un acord amb el PP amb
l’excusa de deixar governar el partit més votat.
Descartat un pacte amb l’esquerra i amb els
sobiranistes, no hi ha cap altra alternativa. Perquè
pareix inevitable que el partit més votat, malgrat

 

l’esclat de nous casos de corrupció, serà el Partit
Popular amb el seu candidat Mariano Rajoy, el qual,
amb el terreny preparat, ha deixar de ser indecent
per a Sánchez.
Tot això ens ho amagaran durant la campanya. Les
culpes recauran damunt Podemos per no haver votat
dòcilment el pacte entre Sánchez i Rivera. Com
sempre, el PSOE apel·larà el vot útil perquè no
governi la dreta. Però ara, tothom ha de saber que
votar el PSOE és votar per la continuació de Rajoy al
capdavant del govern. I el mateix passa amb
Ciudadanos que, per molt que en campanya es vulgui
desmarcar del PP, al final complirà la funció per a la
qual fou dissenyat: impedir l’accés de l’esquerra real
al govern. Desacreditat Podemos, l’única alternativa
que resta és un acord de govern entre el PP i
Ciudadanos, amb l’abstenció parlamentària del PSOE.
El que ningú tenia previst, però, era que la coalició
de Podemos amb Esquerra Unida i altres partits
d’esquerra i sobiranistes generàs un efecte
multiplicador, com detecten les primeres enquestes,
que mostren com la nova coalició ja supera el PSOE,
fins i tot amb escons. I el pànic s’ha estès. La
consigna és: tots contra Podemos. I l’argument és
Veneçuela. Quin gran desplegament mediàtic per a
una maniobra tan burda i tan evident que podria
tenir un efecte bumerang sobre els seus autors i
catapultar, encara més, la coalició Units Podem Més.

L'ull crític

UNIDES arribarem MÉS
enllà

 

Antoni Verger

Candidat al Congrés dels Diputats
Si miram mig any enrere, les eleccions estatals del
26 de juny es presenten amb només una novetat,
més enllà del cansament que tots acumulam després
de mesos de negociació infructuosa: la coalició
formada entre Podem, MÉS i Esquerra Unida.
Aquests tres partits hem deixat de banda allò que
ens diferencia i hem decidit recalcar allò que ens
uneix, que és molt i molt important, amb tres
objectius cabdals: treure el PP i les seves polítiques
del poder, aconseguir un govern de progrés i posar
les Illes Balears i els seus problemes damunt la taula
de negociacions.
Venim de moltes lluites compartides, i ara volem
compartir les victòries: tenim la possibilitat de ser la
primera força a Balears; tenim la possibilitat que el
sobiranisme, l'ecologisme, el feminisme i el
progressisme siguin la primera força a una terra
tradicionalment
dominada
pel
caciquisme
conservador, corrupte i espanyolista. El repte, com la
il·lusió, és enorme.
Totes i tots hem d'assumir la nostra part de
responsabilitat: les campanyes cada vegada es fan
més a les xarxes socials i a les televisions, però la
força de la proximitat i de la confiança guanyada
durant anys és importantíssima. I aquest és un dels
principals actius que MÉS aporta a la coalició: la
nostra trajectòria, la nostra gent. Sabem bé què és
mirar a la gent als ulls, comprendre què necessita i
oferir-los una solució. I ara ho hem de tornar a fer.
Perquè cal derogar la LOMQE, que ens espenya
l'educació; la “llei mordassa”, que ens limita la
llibertat; o la “llei Montoro”, que tan malament ho fa
passar als nostres ajuntaments. Cal baixar l'IVA que
ofega els nostres comerços i limita la capacitat
adquisitiva de la gent normal, i cal pujar els impostos
a les grans fortunes. Cal que acabem amb les portes
giratòries i l'evasió fiscal. Cal acabar amb els
privilegis i abusos de la banca o les elèctriques. Cal
derogar les reformes laborals del PP i del PSOE i
defensar els treballadors, els autònoms i les PIMEs.

Cal millorar el finançament de les Illes Balears, que a
més d'injust ens impossibilita garantir una Educació,
una Sanitat i uns Serveis Socials de qualitat, i cal
augmentar
el
nostre
autogovern
amb
la
transferència de les competències pendents.
Cal que arribin les inversions pendents a les Balears,
com per exemple les del Tren de Llevant. Cal protegir
el nostre mar de les prospeccions.
Cal
garantir
els
drets
lingüístics
dels
catalanoparlants a l'administració perifèrica de
l'Estat i al Congrés dels Diputats.
Cal un nou REB que possibiliti la nostra diversificació
econòmica i minvar els desavantatges de la
insularitat. Cal una tarifa plana entre illes i entre les
Balears i la Península.
Cal defensar el dret a decidir dels pobles i de les
persones, sobre la configuració política de cada
territori però també sobre l'economia, el medi
ambient, els drets socials i altres.
Com a diputat de MÉS al Congrés m'hi compromet,
com s'hi comprometrà na Sami Martín des del Senat;
els dos amb completa llibertat per defensar els
interessos de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. I no estarem sols: comptarem amb la
col·laboració dels companys de Podem, d'EU, de
Compromís, de les Mareas, i altres.
Calen tantes coses... i per aconseguir-ho
ens cal que tu hi siguis.

sobretot

El poble té la veu
 

L’actualitat del Primer
de Maig
José Luis García
Secretari General de CCOO de les Illes Balears
Pot semblar exagerada la comparació, però avui estam front

una revolució digital que està transformant el món tal com el
coneixem i les condicions de treball continuen marcades per

la precarietat, on la manca de seguretat i garanties és el

denominador comú: manca de seguretat per a poder

aconseguir una feina, o de mantenir-la aquells que en tenen,

i manca de garanties de poder obtenir els ingressos
suficients per nodrir la família i pagar les factures.

En definitiva estam front un model econòmic que pretén

situar-nos al segle XIX, reorganitzant les relacions capital -

treball, mitjançant la transferència dels riscos de l’empresa

als assalariats, on la incertesa del mercat és ajustada per la
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via de l’ocupació i els salaris, a través de mantenir grans

El Primer de Maig és la data tradicional de les reivindicacions

del moviment sindical on possiblement, per primer cop a

l’any 1886 a Chicago, una vaga anà més enllà de l’àmbit

sectorial, per a convertir-se en una vaga de classe. Avui
sobren els motius per a reivindicar un canvi en les polítiques

neoliberals

que

ho

impregnen

tot,

i

que

pareixen

irreversibles, donant una sensació de domini damunt

qualsevol altra alternativa ideològica, generant frustració al
conjunt de la classe treballadora.

Si ho mirem detingudament, per ventura, el moment actual

té molta més similitud del que sembla amb el final del segle

XIX, quan es produïren els fets a Chicago que celebrem a
l’actualitat. Aleshores el món estava immers en la revolució

industrial, la qual cosa suposava un canvi de paradigma. Les

condicions de vida i treball no podien ser pitjors: la jornada
laboral arribava en molts de casos a les 16 hores diàries; els

salaris eren baixos i sols servien per malviure; l’explotació

era habitual i la repressió policial i mediàtica queia sobre els
qui intentaven capgirar la situació.

borses d’ocupació precària que, juntament amb un sistema

fràgil de protecció social, donin com a resultat una força de
treball

suficientment

condicions precàries.

necessitada

com

per

acceptar

Avui la precarietat està instal·lada al món laboral, i el perill

és que els treballadors i les treballadores es resignin davant

aquesta situació; una resignació que desmobilitza i posa en

qüestió les formes tradicionals de reivindicació, però que,
fins al moment, són les úniques que han servit per a millorar

les condicions de treball.

En l’actualitat, qui es posa davant el “tsunami” neoliberal,

com està fent el moviment sindical, ha de patir les

embranzides dels mitjans de comunicació controlats pel

capital més reaccionari, a part de les polítiques repressores,

que tenen a més de 300 sindicalistes imputats -alguns d’ells
condemnats- o els intents de reprimir el dret de manifestar-

se amb “llei mordassa”.

El poble té la veu
L’actualitat del Primer de Maig

Està clar que la societat d’ara és diferent, emperò el
capitalisme actual també ho és, i és molt més
sofisticat en les formes: introduint canvis en
l’organització del treball per tal d’individualitzar les
relacions laborals, externalitzant activitats i fomentant
els “falsos autònoms”, anomenats emprenedors, per
abaratir costos i, per tant, rebaixar salaris.

 
Com veiem hi ha moltes reivindicacions, però les
manifestacions del Primer de Maig no són nombroses, i
els treballadors i treballadores no ho senten com a
propi; és una festa més al calendari. Això que
determinats mitjans venen com “un fracàs del
moviment sindical” possiblement té més a veure en
com expressa el malestar i la
indignació la societat actual;
potser té més a veure amb el fet
de com avui la societat es mou
enfront de problemes concrets que els afecten més directamenti és en aquest punt on la relació
individual es converteix en acció
col·lectiva.
Per
tant,
dates
senyalades
de
commemoració no tenen la contundència que caldria,
fruit d’aquesta atomització reivindicativa que no deixa
veure que totes les reivindicacions tenen un nexe
comú: la confrontació capital-treball, la lluita de
classes.

El poble té la veu
 

Festegem la llei de
Normalització Lingüística!

Lila Thomàs i Andreu
De l'Ateneu Pere Mascaró

Enguany hem viscut la diada per la llengua amb alegria.
Hem fet festa pel 30è aniversari de la llei de Normalització

Lingüística de 1986. Ens hem trobat a la plaça Major de
Palma, amb el grup Cucorba que ha entretingut i jugat amb

els infants. Hem gaudit de les colles de Castellers, hem
ballat amb Al Mayurqa, hem escoltat la música de Broots i

hem acabat la festa amb en Quimi Portet.

Un any més el President de l’Obra Cultural Balear des del

cadafal, acompanyat dels representants d’altres entitats
convocants i de la Junta, ha llegit el manifest enguany

dedicat a aquesta celebració mentre la plaça Major es

convertia en un mosaic de cors quadribarrats, sostinguts
per les persones assistents. Més d’un milenar de persones,

acompanyades per molts representants polítics com la nova

Consellera de Cultura Ruth Mateu, del Govern de les Illes

Balears, la Directora General de Política Lingüística, i molts

D’aquesta festassa que celebram ara i a partir dels cors
quadribarrats que hem elevat i tornarem a elevar com a
mostra del nostre compromís amb el signe major del nostre
poble, en demanam als nostres representants polítics un
desig que esdevé clam: volem més iniciativa, més
convicció, més valentia i més recursos per complir i fer
complir la LNL. Invertir en política lingüística és invertir en
cohesió social, de la mateixa manera que invertir en cultura
equival a apostar per l’apoderament col·lectiu. I un poble
culte és un poble lliure.
Demanam als nostres governants, veu en crit, que

representants parlamentaris i municipals.

s’assegurin els nostres drets lingüístics i que s’actuï

Vos reproduesc alguns fragments del manifest, per aquells

la potència ni amb la intensitat exigibles, o injustament el

que no hi poguéreu assistir:

I som aquí per festejar-la, a aquesta llengua nostra; per
celebrar que seguim parlant com ho feia el mestre Ramon a
qui hem de conèixer molt més del que el coneixem per
apropar-nos sense recança a la seva obra. No trobarem
ningú que representi millor la grandesa i l’excel·lència del

d’immediat en aquells àmbits on el català no se sent ni amb
fan callar. Els demanam que s’esforcin a visualitzar molt
més la nostra llengua en tots els espais públics i de relació;
a treure-la definitivament de la secundarització en què viu
desnodridament. Els demanam amb la màxima vehemència
que, com ordena la pròpia LNL en el seu article 1, creïn la
consciència social sobre la importància del coneixement i
l’ús de la llengua catalana per tots els ciutadans.

parlar que agermana els Països Catalans.

Si així ho fan, com esperam i desitjam, hi trobaran, com

La paraula és l’arma més poderosa, deia Ramon Llull, i ens

sempre, la complicitat, el suport, la força i la gent de l’Obra

convé més que mai, i sobretot ara, fer-li cas. Hem de parlar
molt i clar, i sempre i per tot en català. Sense complexos i
sense por; d’habitud i amb naturalitat. A través de la
paraula que diu qui som, hem d’encomanar a tothom l’amor
sense mesura per la nostra expressió genuïna i a través de

Cultural Balear i de tota la seva òrbita. Si no, ja saben que
aquesta entitat mai no cessarà en la reclamació del
tractament just i digne que es mereixen la nostra llengua i
cultura. Ni dimitirà mai de mai del seu compromís en ferm
amb el país, amb el nostre poble i amb el dret inalienable a

la qual ens relacionam amb el món des de fa prop de vuit-

decidir el nostre futur.

cents anys. ...... De fet, fa tot just un any que tancàrem la

Seguim la festa, celebrem intensament aquest any lul·lià

legislatura negra, la pitjor que ha patit l’arxipèlag en tota la
seva història d’ençà de la mort del dictador. Durant 4 anys,
bé que ho sabem, s’ordenaren i s’executaren els atacs més
despietats en contra dels nostres drets lingüístics. I
precisament avui fa un any i quinze dies, en aquesta

per excel·lència tot recordant, com deia el Mestre, que “no
viu qui no dóna”. Així doncs, donem-ho tot per Mallorca i
per les altres Illes i podrem viure plenament, digna i lliure la
història.

mateixa plaça, férem un sí rotund a favor dels drets socials,

Ànims, confiança i molt de coratge per no defallir mai!

lingüístics i culturals. Amb aquell sí clamorós aconseguírem

Unes paraules que cal tenir present, amb complicitat i

fer fora el govern de la indignitat. I d’això, també avui en
feim manifestació.

esperança en el bon fer de les persones que exerceixen les

responsabilitats per fer-les possibles.

Què està passant?
 

Pesent i futur del nostre
turisme
Josep Valero

de l’Ateneu Pere Mascaró
Els passats 22 i 23 d'abril, tingueren lloc a Palma unes
Jornades d'anàlisi sobre el nostre model turístic i com

orientar un altre tipus de model. Foren organitzades per les

fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili Darder. El

contingut de les presentacions, les ponències i un resum
dels debats ho podeu trobar a

Les alarmes mediambientals i

socials ja fa massa temps que
estan

enceses.

I

les

administracions públiques són

http://ateneuperemascaro.org/activitats/

les primeres que han de posar

activitats-41/jornades-turisme-2016.html

fil a l'agulla demostrant que

poden estar al timó i marcar el

En aquest article no parlaré de la informació que ja està a

rumb de com hi ha que anar cap a un altre tipus de model

comentar tan sols la meva sensació subjectiva com a

seva agilitat administrativa i la seva eficiència interna. Un

l'abast del públic interessat a la web de referencia. Voldria

moderador d'una sessió, assistent a la totalitat de les
Jornades i membre de l'equip organitzador de les mateixes.

Començaria agraint públicament a totes les persones que
feren les ponències o formaren part de les taules rodones,

la seva participació desinteressada i fins i tot entusiasta.

També

l'assistència

del

públic

i

dels

comunicació que es feren ressò de l'activitat.

mitjans

de

Aconseguírem realitzar un fòrum amb gent molt diversa,
amb interessos diferents i amb distints enfocaments de la

realitat. Uns intercanvis d'opinions des del respecte, el
coneixement del que se parlava i amb una certa

coincidència en el diagnostic que l'actual model turístic no

pot seguir funcionant com fins ara. Però per quin model

hauríem d’apostar? Com es comença la transició cap

aquest nou model? Com i qui ho planifica? Participa sols el

sector o necessàriament el conjunt de la societat? Quines
mesures urgents caldria ja implementar?

Les respostes i els suggeriments sobre aquestes qüestions
claus varen esser variades i diferents, com no podria ser

d'altra forma. A la vegada tothom era conscient que un

canvi de model no és una decisió de tecnòcrates o

buròcrates, ni una decisió unilateral d'un govern, ni un

procés dirigit per un sol sector econòmic. D'entrada cal un

canvi cultural del conjunt de la població. Una complicitat.

Un sentit col·lectiu de saber cap a on es vol anar. Hi ha
d'haver una fase prèvia de diàleg i treball per aconseguir

consensos socials. Una fase necessària però que cal
realitzar amb un termini curt de temps.

turístic. Aquesta exigència també els obligarà a millorar la

altre gran repte gens fàcil d'assolir.

Altre aspecte prou revelador de les Jornades, fou el debat

específic sobre les realitats turístiques de Menorca i de

Formentera. Per si algú no ho tenia encara prou clar, cada

illa té la seva problemàtica específica i les seves pròpies
prioritats. Hem de parlar d'un sol model turístic o de quatre

models turístics? Hem de parlar d'un model bàsic inter-

insular amb una aplicació específica i diferenciada

clarament insular? Quin paper específic ha de jugar el

Consell de Mallorca? Responen les competències i el

funcionament administratiu de la comunitat autònoma i

dels consells insulars, a les necessitats de cada illa per
abordar un canvi de model turístic?

De nou més preguntes que respostes clares i nítides. Però
és la nostra realitat com arxipèlag. La maleïda “província

de les Illes Balears” encara ens frena per a poder pensar-

nos com el que realment som. Una convivència política

interinsular, basada en quatre realitats insulars diferents i
amb consciències col·lectives diferenciades. Hi ha massa
serrals estadístics “provincials” o solament “pitiüsos” que

ens impedeixen tenir els instruments d'anàlisi adients, per

entendre globalment i de forma àgil les situacions

econòmiques, socials i mediambientals de cada illa.

Què està passant?
 

PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE TURISME

Finalment i al meu parer, el gran encert de les Jornades no

A les Jornades igualment es constatà que sense poder

que tots i totes ens fèiem. Respostes que cada sector o

la nostra comunitat, o sense un sistema de finançament

fou el fet de pretendre trobar les respostes a les preguntes
persona pot tenir dins el seu cap o pot ser encara no es

tenen clares. En qualsevol cas i de moment, no són

col·lectives ni compartides. La conclusió més important fou
posar en valor la necessitat que la comunitat autònoma

lideri un procés de planificació estratègica amb la
participació al mateix nivell dels consells insulars i la

societat civil en el seu conjunt.

El turisme és un sector determinant de la nostra economia.

Apostar per una gradual diversificació productiva sols és

pot fer amb una visió integral de planificació estratègica

comunitària, amb uns objectius consensuats i compartits el
màxim possible amb els agents socials, amb uns plans

d'acció concrets i avaluables, amb un pla de comandament

de la gestió de planificació públic i transparent, amb uns

instruments d'incentivació públics dotats amb els recursos

suficients, i amb uns àmbits de planificació i participació
específics a cada illa.

participar i decidir sobre el control dels ports i aeroports de

que compensi de debò els costos de la insularitat i l'injust

repartiment actual, es fa molt difícil poder gestionar amb
profunditat un possible canvi de model. El canvi de model

turístic està mol lligat també al model de país que vulguem

construir. Com va dir un ponent de la primera taula rodona,

és una qüestió de voluntat de tenir sobirania per decidir de

debò el que ens afecta. De si volem reclamar-la, de si
volem exercir-la.

entrevista
%

BEL BUSQUETS HIDALGO I
DAVID ABRIL HERVAS
co-portaveus de MÉS
Biel Pérez i Pep Valero

Aquesta és una entrevista que queda molt
desdibuixada si no es té present el marc geogràfic on
es realitza. Es tracta de la seu del Parlament. Anades i
vingudes pertot arreu, mòbils a les orelles, somriures i
salutacions típics dels temps de campanya electoral...
En David, negociant, seriós, a l’entrada del casal, na
Bel esfumada per dins la casa, ens asseguren que
compareixerà; nosaltres dos, amb cara de bons
al·lots, saludant tothom. Al cap d’una bona estona
aconseguim que ens trobem en el hall tots quatre. En
David i Na Bel tenen moltes coses per contar-se, però
fan l’esforç de desconnectar uns minuts per atendre
les nostres preguntes. Uns amics ens deixen unes
butaques, davall l’escala, i allà ens posam en feina.
Encara que els vostres currículums ja siguin coneguts
per a la immensa majoria dels nostres lectors, potser
serà bo fer-ne un tast:
El meu nom és BEL BUSQUETS HIDALGO, naix a
Palma el 1973, llicenciada en Filologia Catalana. Era
Professora de Secundària a Mata de Jonc. Duc quinze
anys de militància en el Partit Socialista de Mallorca.
En David bromeja amb el segon llinatge, volent-la
emparentar amb un cèlebre batle d’Andratx o amb el
propietari d’una gran agència de viatges.
DAVID ABRIL HERVÁS, nascut a Inca el 1975,
llicenciat en Geografia i Història i Doctor en
Pedagogia. Abans vaig treballar d’Educador de Carrer
i Mediador. Fa vint-i-un anys que milit, la major part
del temps a Esquerra Unida; des del 95. Després
d’Iniciativa d’Esquerres és fusionà amb els Verds, i
formà part d’Iniciativa Verds.
Bel, tu ets la primera dona que accedeix a la
Secretaria del PSM en 40 anys, com ho dus a això?
Mirau, la vida ens hi ha duit i jo no crec que es tracti
de res especial; encara que les dones del PSM sí que
ho troben significatiu. Ha estat fruit d’una sèrie de
circumstàncies, una passa endavant. Ara que ens
hem passejat pels pobles, la gent ho viu com un fet
normal. La societat ha evolucionat i el PSM amb ella,
naturalmente.

Sou “co-portaveus” de tot o portaveus amb divisió de
tasques?
(Es
creuen
les
mirades i arranquen
tots dos a la vegada)
Portaveus en tot...
Bel:
No
tenim
territoris
separats,
no
tenim
àrees.
Mem, un domina
millor unes àrees que les altres. Ara mateix, amb els
negociacions amb Podem, anam canviant els papers.
David: Ens complementam.
El portaveu canalitza la informació des de dedins cap
a defora i de defora cap a dedins. Què vos resulta
més còmoda la relació cap a defora o cap a dedins?
Bel: Per a mi resulta més còmoda cap a dedins. Jo
tenc poca experiència de relació amb els mitjans. Feia
poc temps que era diputada, havia tengut poques
oportunitats de contacte amb els mitjans, i em posa
nerviosa. Però cada pic menys perquè vas agafant
rodatge, però en sent més còmoda conversant amb la
nostra gent, em resulta més fàcil.
MÉS és una paraula molt senzilla, però darrere ella
s’hi aglutinen sensibilitats molt distintes. És bo de fer
aglutinar aquestes sensibilitats?
David: Jo crec que ens complementam bé com a coportaveus. No tant perquè na Bel sigui quota del PSM
i jo sigui quota d’Iniciativa, sinó perquè ho plantejam
des del punt de vista d’equilibri gènere, home-dona,
però sobre tot, perquè MÉS hem estat capaços de fer
un discurs comú més enllà de la política de cada un
dels partits. Això ens dóna una certa comoditat: no
ens hem de posar d’acord a l’hora d’una xerrada a un
poble o amb un mitjà. Ni cap a dedins, ni cap a
defora. Això ens facilita molt la tasca.
Bel: Jo pens que la gent cada vegada té més
interioritzat que és de MÉS i que és per a aquest
projecte pel què hem de lluitar. No hi veig relacions
distintes entre els uns i els altres.
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Aquesta afirmació que feis, tan rotunda, de que
tothom es sent MÉS, creis que ha arribat a la
capil·laritat, a les bases dels pobles i les ciutats?
Bel: Quan vaig als pobles, jo que som del PSM, no
tenc necessitat de dir jo som d’aquí o som d’allà. Vas
als pobles amb més tradició del PSM (com poden
esser Santa Maria o Campanet, per posar dos
exemples) i el projecte és MÉS, l’objectiu és reforçar
MÉS. El projecte ha quallat. Per això hem pogut fer la
tria de càrrecs amb tranquil·litat, sense quotes...
Què suposa aquest relleu dels “co-portaveus” pel
projecte de MÉS per Mallorca?
David: Crec que era una qüestió de necessitat. Quan
va haver-hi les eleccions del 24 de maig, MÉS va tenir
un resultat excel·lent, que segurament va servir per a
consolidar el projecte. És possible que si els resultats
haguessin estat dolents es podrien haver qüestionat
les passes que anàvem fent. Però el resultat va esser
bo i això sempre acompanya. I un dels reptes que
teníem era abordar la feina i continuar en l’estratègia
de MÉS com a projecte polític que encara està en
construcció. Encara no fa ni tres anys que vàrem
néixer. Per tant, vàrem fer un buidatge de gent, de
quadros, de portaveus, en el Govern, en el Consell, en
els governs municipals... i això feia que el partit,
l’executiva, se’n ressentís.
Hi havia que distribuir tasques, no oblidar l’estratègia
que teníem, que també ho és de reforçar el partit i
construir país, i paradoxalment els bons resultats ens
obligaven a fer aquest relleu, no sols a nivell de coportaveus, sinó de tota l’executiva. Crec que era el
moment de distribuir tasques, no tots fer de tot, a fi
de fer créixer MÉS. Tenint en compte que els qui han
fet aquesta tasca fins ara, en Biel i na Fina, han deixat
el llistó molt alt.
Bel: I tanta sort que ja havíem fet aquest relleu,
perquè si ens arriba a agafar la campanya electoral
sense haver fet els deures... ! Jo no sé què haguéssim
fet amb totes aquestes negociacions. Ens ha caigut
un feix de feina a damunt i no hem tengut temps de
fer el rodatge. Tal vegada la nostra primera feina, la
nostra primera intenció, era cuidar les assemblees
locals, els pobles, l’estructura, tornar a posar en
marxa les sectorials... I amb la contesa electoral,
tornam estar que l’urgent trepitja l’important.
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Quins reptes de MÉS pensau que són prioritaris en
abordar el vostre mandat? Quines prioritats
destacaríeu per a consolidar el projecte de MÉS?
(Altra vegada es creuen les mirades i un
somriure entre els dos, com si els haguéssim
caçat amb una pregunta inesperada; esclata
una rialla fresca de na Bel).
Bel: Jo pens que hem de
reforçar el partit, perquè
el partit ha d’esser el
coixí i el suport dels
nostres governants. Les
persones que estan en la
gestió es troben que el
dia a dia els ocupa molt.
La realitat gairebé els
passa un poc per damunt
i hi ha d’haver qualcú
que tengui cura del partit
perquè els que estan
gestionant puguin tenir el
cap en la gestió. Nosaltres poden cuidar tota la part
del municipalisme, que és la nostra gran força, però
també ara és el moment de treballar discurs i de
continuar treballant les nostres relacions amb les
entitats, amb la societat, perquè de cara al 2019
tinguem una bona xarxa social en marxa, activa, per
a poder continuar la nostra tasca.
David: Efectivament, necessitam un partit fort per a
esser útils a la societat, que aquesta és, en definitiva,
l’essència. Som més útils en tant que estam
governant a les institucions, però, endemés, hem de
demostrar que ho som. I aquesta utilitat, en aquest
moment de la pel·lícula i de la història, passa per
contribuir des d’allà on som (sigui governant o a
l’oposició; en aquest cas des del privilegi d’estar
governant) al canvi de model social i econòmic.
Aquest crec que és un dels gran reptes que tenim a
tots els nivells. Des dels municipis fins al Govern
passant per la Presidència del Consell.
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En tant que se’ns percebi com una eina útil també
ens anirà bé electoralment. Parlant del tema de les
eleccions, si MÉS ha de servir per qualque cosa ha
d’esser per canviar aquest model que ha deixat un
munt de gent pel camí; i encara en segueix deixant. I
que tot això vagi acompanyat (perquè som una força
sobiranista) de la voluntat de fer un projecte de país i
de construir una majoria social -que diria en Damià
Pons- que ens permeti anar avançant. I aquesta
utilitat també passa per governar-nos a nosaltres
mateixos; perquè depenent dels altres fins ara s’ha
demostrat que no ens ha anat gaire bé.
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David: Com més grossos vulguem esser, i la nostra
voluntat és esser grossos precisament per servir al
nostre país amb la màxima incidència, sempre
tendrem gent que voldrà esser o molt d’esquerres, o
molt nacionalista, que voldran esser l’esquerra
autèntica o nacionalistes autèntics... L’aposta per fer
en el país una esquerra majoritària i hegemònica és

MÉS és ja un projecte gairebé tancat o cal que
segueixi obrint-se? I, si s’ha d’obrir cap a on ha de ferho?
(Avui el llenguatge no verbals dels nostres
entrevistats és molt expressiu. Na Bel va un
sospir profund que acaba, altra vegada, amb
una rialla).
Bel: Jo crec que MÉS comença a esser un projecte
consolidat, més que tancat. I cada vegada es
difuminen més els pares i mares que varen engendrar
aquesta opció política. Crec que, tant des
d’Iniciativaverds com des del PSM hi ha la voluntat de
difuminar aquells projectes perquè l’aposta és MÉS. I
hem de treballar, aquest és un tema legal, perquè
aquest subjecte polític tengui tots els requisits
burocràtics que facin falta. MÉS està obert a qualsevol
persona que vol treballar per aquestes tres potes
(sobirania, responsabilitat social i sostenibilitat). Està
obert a tothom qui vulgui treballar per a aquests
objectius.
La nova campanya electoral suposa una nova
sacsada pels partits i un replantejament d’aliances
tàctiques i això a vegades produeix esqueixos.
Bel: Hi hagi eleccions o no, vas deixant gent pel camí.
Perquè hi ha gent que es desencisa, o perquè a nivell
personal ja no està per dedicar-hi temps, o perquè vol
passar a un segon pla... Hi ha alguna decisió que es
pren i no agrada a tothom; això pot passar, però
també sumam molta gent pel camí. A vegades sents
comentaris en el sentit de què perdrem gent
sobiranista, però els números no diuen això.

MÉS. Hem demostrat que és així i ho volem seguir
essent. I d’aquí la necessitat de què sigui un projecte
obert. Les darreres eleccions varen deixar una
esquerra balear a tres terços: la social-democràcia
clàssica, representada per un PSOE que està en crisi
arreu d’Europa, una nova esquerra política (que sort
que el malestar els ha pegat per aquí, perquè a la
resta d’Europa ha pegat cap a la dreta) que aquí ha
anat cap a Podemos, són dues esquerres estatals, i
l’esquerra del país que volem representar nosaltres i
amb voluntat d’aspirar a l’hegemonia cultural i
política.
Volem ésser oberts perquè volem seguir creixent i
representar de la millor manera possible el màxim de
gent que comparteixi aquests valors d’una esquerra
que sigui capaç de fer síntesi, com ho hem fet a MÉS.
Des de la ideologia d’esquerres, ecologista i
sobiranista; crec que també és l’avantatge que tenim
respecte dels altres. No som només una amalgama de
col·lectius i persones que pensen diferent, sinó que
hem estat capaços de fer síntesi. Molt més del que
pot visibilitzar una sopa de sigles.
Bel: Jo crec que la nostra coalició electoral el que ha
fet ha estat refermar encara més la voluntat d’esser
de MÉS. Es senten orgullosos d’esser de MÉS!
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“UNITS PODEM MÉS” és un acord tàctic de cara a
unes generals o pot esser l’embrió de qualque cosa
més?

El debat sobiranista que es produeix en el Principat i
el debat que es produeix a les Illes, tenen qualque
cosa en comú?

David: Està claríssim, per activa i per passiva, que és
una coalició tàctica. Si això fossin una eleccions
autonòmiques i municipals, com les de fa un any, va
quedar clar, que MÉS és un projecte autònom, en
principi aniríem sols. Com a tal projecte autònom,
evidentment, és lliure de fer coalició si ens interessa.
Si pensam que la millor eina per a incidir a unes
eleccions generals és fer una coalició com hem fet
amb Podem, quan ja hem comprovat a les anteriors
eleccions que patim quan en aquest nivell estatal
encara no som percebuts com una força útil, si les
condicions del acord són acceptables, no tenim cap
impediment per a poder fer una coalició. Tampoc ens
inventam coses que no s’hagin fet altres vegades.

David: Crec que són diferents. I, a més, crec que el
que hem d’imitar de Catalunya són els èxits. El per
què ha anat bé el procés. Hi ha anat per un parell de

MÉS pot acabar essent menjat per Podem?
David: Què més voldrien ells!
Bel: Jo no pas gens de pena! Ara que ens hem
passejat tant per les agrupacions, on la gent sent com
un orgull de MÉS! De dir: mira això és un acord tàctic,
sí, sí, però nosaltres volem...
L’ambient social està amerat de globalització: la
informació, les xarxes, l’economia, les comunicacions,
etc. Parlar de sobirania pot sonar a establir fronteres,
posar barreres.
David: Sobirania, més que res, és parlar de llibertat,
de democràcia, de dret a decidir. No de fronteres. Les
fronteres, en aquest moment a Europa, són uns altres
els qui les tornen a aixecar. El que nosaltres defensam
és un projecte alliberador que precisament està en
contra d’aquestes noves fronteres, que, curiosament,
no es posen a les mercaderies, sinó a les persones.
Bel: Pensa global i actua local! Voler esser diferents,
voler esser sobirans, amb la teva identitat, amb la
teva autonomia, no vol dir aixecar murs. Vol dir
establir relacions amb qui tu decideixes; no
imposades. Sumar forces per a aconseguir objectius,
però poder prendre la teva decisió. Això és esser
sobirans.

coses, però sobre tot: Primera, perquè hi ha hagut un
procés i un impuls social a darrere. No són els partits
que han encapçalat això, o les diferents opcions
nacionalistes o independentistes i sobiranistes, sinó la
societat civil real. Si no, no hi hauria hagut més de
dos milions de persones en el carrer amb els
col·lectius a darrere. Això fa molta enveja per a
qualsevol procés social, per a qualsevol procés de
tipus emancipador.
I segona, que jo crec que hi ha hagut una evolució.
Avui en dia parlam de sobiranisme i no tant de
nacionalisme, perquè s’ha passat d’una concepció
més identitària a una concepció més inclusiva en
aquest sentit de democràcia, de dret a decidir, i de
construir un projecte de futur. No reivindicar una
nació, en el nostre cas, amb base al Rei en Jaume o
elements purament identitaris. I això fa que, per
exemple, Esquerra Republicana presenti un cap de
llista a les eleccions generals castellanoparlant. Que
va a Madrid i els pega on més mal fa amb aquesta
idea de nacionalisme espanyol que defensen, que
això sí que és nacionalisme i no és sobiranisme,
perquè, en tot cas, ja decidiran els bancs!
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Bel: A més del què ha dit en David, entre el procés del
Principat i el nostre hi ha una diferència brutal de
tempo. Ells han fet molt de camí. Nosaltres encara
hem de veure cap a on caminam. Una altra
característica és la transversalitat. Aquí, a les Illes,
quan parles de sobirania o de independentisme, és
molt etnicista. No ens pot entrar dins el cap coses que
ha fet, per exemple, Esquerra Republicana de
Catalunya, que es parli en castellà per dur a terme
aquesta transversalitat. Aquí encara anam amb una
concepció molt purista i, sobre tot, molt etnicista.
S’està parlant de llinatges i coses d’aquestes, que és
no conèixer la nostra realitat. Fins i tot s’arriba a
defensar gent condemnada per corrupció “perquè són
dels nostres”, “perquè duen els nostres llinatges”! Jo
vull defensar una Mallorca sobirana, però socialment
justa!
Què suposaria pel sobiranisme de Mallorca i de les
Illes que en Toni Verger pogués entrar com a diputat
en el Congrés?
David: Primer que seria la primera vegada que,
encara que només sigui per una persona, ens sentin.
Tenim l’exemple d’en Baldoví en el País Valencià, que
va demostrar que el valencianisme, en aquest cas, es
podia sentir des de Madrid, fent renou i essent
portador de reivindicacions històriques que mai
s’havien sentit en el Congrés de Diputats (d’una de
les comunitats que més diputats aporten). En el
nostre cas, per a reivindicar temes importants, com el
finançament i molts d’altres. Perquè els partits
majoritaris sempre fan un discurs aquí i voten diferent
allà.
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I, segon, que en aquest moment de la pel·lícula, de la
història, justament a Espanya, es poden moure coses
importants. Pot haver-hi (o no) una reforma
constitucional. En tot cas hi haurà un debat sobre el
model territorial. Són aquestes qüestions on nosaltres
sí o sí hi hem d’esser. I no és el mateix esser-hi amb
veu pròpia i amb amics d’altres bandes que pensen
com nosaltres, des de Compromís a Bildu, Esquerra
Republicana, Iniciativa i altres, que no esser-hi. I ferho des d’aquí sense estar presents al Congrés de
Diputats, ho has de fer de la mà dels amics, però ja
no actues essent-hi.
Bel: És important esser-hi en persona i poder establir
relacions amb altres forces sobiranistes. És important
perquè et fa visible i mem si d’una vegada podem
establir aquest espai. Això serà una conseqüència
d’obtenir un diputat. Nosaltres, des d’aquí, també ens
haurem de moure!
Quan acabava de parlar en David, ha sonat el
timbre que cridava a les votacions. Agraïm a na Bel i
en David que ens hagin concedit aquesta estona de
conversa mentre se’n van corrents a les votacions.
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No tots volem cotxe!
Àlex Duran
La mobilitat de les persones és una necessitat. Per fer
la nostra vida quotidiana ens hem de moure d’un
punt a un altre, més a prop o més enfora, a peu o en
vehicle. Però a Mallorca hi ha un mode que domina
tots els altres: el cotxe. Malgrat ser una illa petita i
tenir una densitat de població relativament alta –que
hauria d’afavorir el transport públic –, resulta que
tenim un dels índex més alts d’Europa de cotxes per
habitant: dos per cada tres habitants, sense comptar
els cotxes de lloguer ni vehicles comercials. Els
cotxes han acabat transformant el nostre paisatge i
territori.
No obstant, hi ha molta de gent que no necessita el
cotxe per moure’s cada dia. A Ciutat i als pobles es
disposa en major o menor mesura d’opcions com
anar a peu, en bici, en bus o en tren. Però per a certs
trajectes no hi ha més opció que anar en cotxe. Per
això tothom tendeix a comprar-se un cotxe i acaba
movent-s’hi pertot. Una vegada comprat un cotxe,
s’aprofita al màxim fent trajectes molt curts que no
serien estrictament necessaris.
Malgrat això, els cotxes romanen aparcats el 90% del
temps. Això, econòmicament i ecològica és una
ineficiència i un malbaratament de recursos. Ser
propietari d’un cotxe no és un bon negoci perquè
implica moltes despeses i maldecaps per al seu
manteniment. Però la noció de propietat està molt
arrelada i molta gent considera tenir cotxe una
qüestió essencial per a la seva vida, sigui real o sigui
com a símbol d’estatus social.

Avui, amb les noves tecnologies sorgeixen noves
oportunitats, també en la mobilitat. Per a moltes
gestions ja no ens hem de desplaçar: amb Internet
podem realitzar-les, rebre serveis o fer compres de
productes perquè ens arribin a casa. També, les
noves tecnologies ens faciliten implantar allò que en
molts països europeus fa dècades que tenen: el cotxe
de propietat compartida o carsharing.

Però si de vegades en necessitam un:
Millor elèctric i compartit

Amb el cotxe compartit, els socis usuaris tenen
diversos cotxes a disposició a prop i només paguen
pel temps d’ús. I res més. Totes les càrregues
econòmiques de tenir un cotxe desapareixen i només
s’ha de pagar un lloguer per períodes curts de temps:
des d’uns minuts fins a dies. El cotxe compartit
funciona bàsicament a través de reserves per
internet o telèfon, s’empra el vehicle a les hores
reservades i es paga només per l’ús que se n’hagi fet.
Totes les despeses ja estan incloses en les tarifes
(energia,
manteniment
tècnic,
aparcament,
assegurança, etc.) i com a usuaris/es no ens haurem
de preocupar de res més.
Aquest és l’objectiu principal d’Ecotxe, la cooperativa
de cotxe elèctric compartit. Ecotxe vol fer-ho de
forma sostenible, tant socialment -en una
organització que mira per la col·lectivitat i no per
l’interès propi- com mediambiental -aprofitant que els
vehicles elèctrics poden ser impulsats per energies
renovables, no emeten gasos i fan molt menys renou.

L’objectiu principal és facilitar la mobilitat de les
persones però sense dependre de totes les càrregues
que suposa tenir un cotxe en propietat. I ho feim
combinant-ho amb el transport públic, la bicicleta o
els nostres peus. Volem una mobilitat sostenible,
apostant pel transport públic, per la mobilitat ciclista,
per l’ús de l’espai públic en favor de les persones i no
dels cotxes aparcats. Ecotxe és un complement del
transport públic i mútuament es reforcen: com més
transport públic, menys necessari es fa tenir cotxe
propi i més atractiu és compartir-lo. I viceversa.
També, el cotxe compartit que promovem des
d’Ecotxe allibera espai públic ja que per cada cotxe
compartit s’eliminen entre 10 i 15 cotxes particulars.
Ecotxe es va presentar en setembre del 2015 a Palma
durant la Setmana Europea de la Mobilitat i ja som
prop d’un centenar de sòcies i socis de la
cooperativa. Per ser soci/a, només s’ha de fer una
aportació única al capital social de 100 euros,
retornable en cas de baixa. Allà on hi hagi gent
suficient que necessiti moure’s puntualment en
cotxe, Ecotxe és una opció més econòmica i més
sostenible. A la resta d’Europa fa estona que
funciona. Ara arriba Ecotxe perquè a Mallorca també
funcioni.

www.ecotxe.coop

construint alternatives
 

Biel Huguet

UN CONTE DE LA LLETERA?

President d’AEPIB¹

A finals dels anys 80 i principis dels 90 a un poble hi
havia una gran conservera i s’assecaven albercocs i
es collien tàperes, hi havia diverses teuleres, vàries
fàbriques de materials de construcció, una gran
fàbrica de llet, una formatgera important i una gran
matança, de les quals depenien molts ramaders. Fins
i tot hi havia una fàbrica de punt i una de refrescs.
Avui, totes aquelles indústries ja no hi són, només
queden una fàbrica de gelat, menys de la meitat de
les teuleres i fàbriques de materials de construcció, i
un 10% dels ramaders. En el seu lloc ens trobam, en
alguns casos ben exactament, amb 6 grans
supermercats; i l’única cadena que encara no hi era,
ja hi està fent el que farà 7. Com molts haureu
endevinat, parl de Campos, que és el meu poble, i per
tant el que més conec. Però segur que podria
extrapolar l’exemple, just canviant qualque nom, a
quasi qualsevol altre poble i ciutat de les illes.
Això es complementa amb una de les dades més
il·lustratives que circulen darrerament: fa 15 anys a
les Illes hi venien 6.5 milions de turistes l’any i érem
la primera comunitat en renda per càpita de l’Estat.
Enguany, en vendran el doble, 13 milions, i en canvi
continuarem essent la setena comunitat en renda per
càpita; com ja fa uns anys que passa.
A les Illes, des de fa molts d’anys, es donen tres
factors entrelligats: en primer lloc ens trobam amb
què el sector del turisme (un sector amb molts
“pros”, però també amb bastants “contres”) creix
constantment i fermament. És un sector molt fort,
una marca molt i molt potent, que s’ha de preservar,
però que creix molt més quantitativament que
qualitativament, i això significa que consumeix molts

recursos públics tant directament com indirectament,
no ajuda gaire a redistribuir la riquesa i provoca un
gran increment de la mà d’obra poc qualificada (que
va de la mà de sous baixos, els quals per la via dels
imposts no poden contribuir quasi gens a sostenir
l’estat del benestar).
El segon factor és que el sector industrial i l’agrícola i
ramader baixen constantment, fermament, per molts
de motius, des de fa dècades. Un dels motius
principals ha estat que ambdós han tengut
històricament molt poc suport de les institucions. La
indústria ha estat oblidada, directament, i al sector
primari mai no se li ha plantejat seriosament un pla
per modernitzar-se, per ser competitiu i perquè pugui
posar en valor, d’una vegada, tots els aspectes
positius que aporta a la nostra societat, i al turisme,
també.
El tercer factor que s’ha de valorar és que el nostre
teixit empresarial (i també la nostra societat) cada
vegada està més sotmès a la uniformització i a la
despersonalització, a una globalització que té moltes
coses bones, però que també en du moltes de
negatives. Una de les principals la preponderància
total i absoluta de les grans empreses multinacionals
(deslocalitzades en tot el que els interessa)
impulsores de productes estandarditzats i de consum
massiu. Cada vegada perdem més identitat, més
caràcter, més proximitat, i no és nostàlgia, és la
constatació que com a societat hem perdut massa
coses: massa sabors, massa sensacions, que
voldríem que els nostres fills poguessin viure i que ja
no ho podran fer. Això, en general, i amb molts de
matisos, és així. Agradarà més o menys, però és així.

UN CONTE DE LA LLETERA?
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Arribats a aquest punt, des del nostre sector, el de les
empreses productives de les Illes Balears, només hi
ha dues possibles vies a seguir: o continuar amb
aquesta mateixa dinàmica que fa 20 o 30 anys que
arrossegam, o intentar començar a revertir-la. Com
que un grup d’empreses optam clarament per la
segona via hem decidit associar-nos, perquè creim
que els sectors primari i secundari només podran
començar a recuperar-se si col·laboram activament,
entre nosaltres primer, i acte seguit amb les
administracions públiques i amb la ciutadania. Amb
humilitat, amb modèstia, però sobretot amb valentia i
determinació i allunyats de qualsevol victimisme o
folklorisme creim que a les Illes és possible, i ben
necessari, tornar a potenciar la indústria, sobretot la
pròpia, i també els sectors agrícola i ramader.
Creim que ja tenim el més important, el més difícil
d’aconseguir: uns grans productes. Teles de llengües,
vins, formatges, sabates, embotits, mobles, galletes,
ceràmiques i molts altres, de gran qualitat,
bàsicament perquè hi ha molta tradició i molt d’ofici a
darrera. Un coneixement molt valuós (know-how en
dirien ara), per preservar, per potenciar. Uns
productes diferenciats, amb caràcter, que els
produeixen empreses d’aquí, ben arrelades, que
requereixen mà d’obra qualificada i que aporten valor
afegit mentre ajuden tant a definir la nostra societat,
com a enfortir-la, al temps que preserven, que
preservam, un territori i un patrimoni amb mot de
valor, però maltractats i menyspreats durant
dècades.

 

Per tot això ens hem associat, per promocionar amb
força els nostres productes entre la gent de les illes i
els turistes que ens visiten, però no només això,
també volem millorar la competitivitat de les nostres
empreses, fer-les més fortes i que puguin obrir-se lloc
als mercats internacionals. Fent-ho així, pensam que
podrem fer créixer, crear llocs de feina qualificats,
defensar les nostres tradicions i singularitats, i oferir
a tots els consumidors productes de qualitat i amb
caràcter.
Tot Europa fa anys que parla de la reindustrialització
com una de les millors eines per fer front a la crisi,
nosaltres també volem més indústria, però la volem,
sobretot,
amb
arrels,
propera,
respectuosa,
sostenible, diversa, valenta. Ens hi ajudau?
¹L’associació d’empreses productives de les Illes
Balears l’han impulsada: Agroilla, Especias Crespí,
Flor de Sal d’Es Trenc, Huguet rajoles, Pep Lemon,
Sobrassades Son Caló i Teixits Vicens
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4rt Congrés d’IniciativaVerds
En transició
Neus Truyol i Biel Frontera,

Coordinadors d’Iniciativa Verds
El passat mes d’abril vàrem celebrar el 4rt Congrés
d’Iniciativa Verds, que va tenir com a lema ‘En
transició’, ja que un dels reptes que ens hem marcat
a la formació ecosocialista és canviar el model
econòmic de les illes per un altre més sostenible.
En transició, també, perquè es va produir un relleu a
la direcció del partit. De fet, el moment més intens i
emotiu del Congrés va ser quan vàrem agrair la
dedicació i bona feina de David Abril, Fina Santiago i
Pau de Vílchez. Han conduit la força política nascuda
fa 6 anys a ser una part essencial de la creació de
MÉS per Mallorca com a projecte obert de l’esquerra
verda, sobiranista i feminista de Mallorca, clau per
configurar governs de canvi a nivell municipal, insular
i autonòmic.
És per això que tots dos valoram molt positivament la
feina d’aquests primers anys d’Iniciativa Verds,
projecte del qual hem estat partícips des de la seva
fundació. Per això, hem participat de forma molt
activa a diferents espais de MÉS, tant formals com
informals, i ens hem involucrat a les assemblees
locals respectives (Palma i Inca). Esperam que,
juntament amb l’equip de 18 persones que ens
acompanya a la nova executiva, siguem capaços de
respondre als nous reptes.
Al congrés vàrem reafirmar la nostra aposta per
realitzar la major part de la nostra activitat política a
MÉS, sense oblidar que som un partit de persones
activistes, implicades en els moviments socials. Així,
l’activitat política d’Iniciativa Verds es concentrarà en
el debat, elaboració i promoció de propostes
polítiques, amb un vincle molt estret amb la Fundació
Ateneu Pere Mascaró; la cooperació amb les
organitzacions socials de la societat civil i de
l’economia alternativa i solidària i el treball en xarxa
amb les opcions ecosocialistes de l’àmbit dels Països
Catalans i de l’Estat espanyol i amb el Partit Verd
Europeu.

Uns temes de debat que vàrem intentar identificar al
congrés, amb l’ajuda de representants de diversos
moviments socials. Així, vàrem debatre sobre temes
de la nostra agenda política: la protecció del territori,
els límits ecològics i la lluita contra el Canvi Climàtic,
l’agenda global per a desenvolupament sostenible; la
renda Bàsica de Ciutadania; l’ecofeminisme, amb
mesures concretes de valoració del treball de cura i
atenció a les persones, combatre les desigualtats
salarials en funció del sexe, reordenar els temps de
treball, rompre els «sostres de vidre»; l’impuls de
l’economia alternativa i solidària; la solidaritat amb la
població refugiada; la formació professional, la
innovació i l’aposta pel coneixement; la participació
ciutadana, la radicalitat democràtica i el dret a
decidir…
Estam convençuts de la necessitat d’aprofundir en
aquestes polítiques, d’aportar reflexió i de posar-les a
la pràctica aquesta legislatura. D’aquesta manera,
MÉS podrà assolir l’objectiu de ser el primer partit de
l’esquerra al nostre país. No per poder decidir a les
institucions, sinó per aconseguir canvis socials, una
societat més justa, una Mallorca sostenible.
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XI Congrés de l’STEI Intersindical
Som conscients que algunes vegades per demèrits

Miquel Gelabert Genovart

propis dels sindicats i altres, la majoria, per una

Secretari General de l’STEI Intersindical

campanya premeditada contra l’organització de la

classe treballadora per part de governs submisos
als interessos del capital, hi ha un desprestigi

social de les organitzacions sindicals. Però davant

les adversitats també hi ha les oportunitats. I

aquest desprestigi del món sindical, en general, ha

de suposar una oportunitat per al nostre model
sindical.

Fa quasi 40 anys que el nostre sindicat treballa de

manera constant, dia a dia, amb errades i encerts,

però conscient que només des de l’organització de
la

classe

treballadora

i

creant

consciència

col·lectiva, en una societat massa individualista i
Els dies 13 i 14 de maig, l’STEI Intersindical vàrem celebrar

individualitzada, és possible i necessari combatre
tot allò que no ens permet exercir els nostres drets

l’XI Congrés. Com a cada congrés, vàrem treballar la

i deures. Perquè, abans que treballadores o

sindical. També es va elegir la nova Comissió Executiva,

pertanyem a una societat i no ens podem

ponència d’Estatuts i Organització i la ponència d’Acció
formada per 15 persones i el Consell Plenari Intersindical.

Pel que fa als Estatuts, destacar el mandat sorgit del

Congrés de la creació de dues seccions dins el sindicat:
personal jubilat i joves.
Ens

reafirmam

com

sindicat:

unitari,

democràtic,

assembleari, autònom, nacional de les Illes Balears, de

classe, sociopolític, ecologista, internacionalista, integrador
i feminista.

Els Estatuts també recullen la constitució de quatre
comissions

de

treball:

medi

ambient,

cooperació, formació interna i salut laboral.

solidaritat

i

Pel que fa a l’Acció sindical, destacam part del seu
contingut:

Som la quarta força sindical en termes de

representativitat de les Illes, amb un 4,3% del total
de

representants.

Ens

precedeixen

les

confederacions estatals UGT (37,3%), CCOO (33%)

i USO (10,8%). El nostre potencial de creixement

és molt gros si tenim en compte la nostra quasi
testimonial presència al sector privat, tret de

l’ensenyament privat i concertat. El fet de no ser

un sindicat corporatiu i de tenir un espai sindical
propi i únic ens obre molt el camí a recórrer.

treballadors en actiu o no, som persones que

desentendre dels drets i deures que hi hem
d’exercir.

L’acció sindical de l’STEI Intersindical ha de servir

com a eina de transformació social. Interactuam
amb

persones

treballadores

que

tenen

una

dimensió social que cal reivindicar, ha de servir

per revertir totes les mesures que atempten contra

la dignitat de la classe treballadora, ha d’alçar la

veu i actuar contra l’explotació laboral a qualsevol

àmbit i ha de descobrir els vertaders responsables
de les deficiències del rumb socioeconòmic de les

Illes Balears. I només a partir de la conscienciació,

la formació, la informació, el compromís i l’acció,
ho podrem aconseguir.

construint alternatives

XI Congrés de l’STEI Intersindical

 

Com a sindicat de classe i nacional, l’STEI

Seguirem

plataformes socials que sorgeixen en matèries

l’Estat. Calen més recursos econòmics estatals cap

Intersindical

forma

part

de

moltes

de

les

diverses i totes elles per aconseguir un món millor,
més

just,

socialment

i

econòmicament,

i

respectuós amb el medi ambient. Un aspecte

important de la presència i treball de l’STEI

Intersindical a les distintes plataformes unitàries i
les diferents

lluites ciutadanes és procurar que

aquestes facin del català la llengua vehicular per

donar a conèixer les seves reivindicacions a la

societat. La pedagogia en aquest aspecte és

fonamental i l’absència de l’STEI Intersindical en

aquests àmbits faria, en alguns casos, que la
nostra llengua quedàs relegada a un segon terme i

fins i tot, a vegades, totalment ignorada.

El canvi climàtic, el TTIP, la pobresa en totes les

seves

dimensions,

les

desigualtats,

l’onada

migratòria i la crisi dels refugiats, l’economia

submergida, entre d’altres, són temes que ens han
d’ocupar i preocupar.

També des de l’STEI Intersindical hem de fer

autocrítica i reflexió en els àmbits o en els centres

de treball on hem perdut representació. Només

des de l’autocrítica i la reflexió constant podrem
assolir l’objectiu de créixer; només així podrem

detectar els punts febles de la nostra acció
sindical, per poder refer-nos.

Massa sovint, el dia a dia no ens permet trobar

moments de reflexió, d’anàlisi i de programació de
l’acció

sindical.

Cal

trobar

aquests

espais

temporals perquè també són moments cabdals per
a la millora de la nostra acció sindical.

Hem de treballar per consolidar el procés de
normalització de la llengua i la cultura catalanes,

per poder viure plenament la nostra identitat
nacional i cultural, per aconseguir la igualtat de

drets

de

totes

les

comunitats

lingüístiques

d’Europa i això passa per defensar l’obligatorietat
del coneixement del català dins el seu territori.

Treballar per la pervivència de la llengua a tot el

domini lingüístic i continuar creant vincles i llaços
entre totes les entitats i organitzacions sindicals i

cíviques que ajudin a construir la nació completa.

reivindicant

un

nou

model

de

finançament de la nostra Comunitat per part de

a les Illes Balears. Les inversions en drets bàsics i
universals

com

l’Educació

i

la

Sanitat

han

d’augmentar considerablement, així com també en

els Serveis Socials. L’espoli fiscal al qual ens
sotmet l’Estat espanyol ens ha de preocupar i

ocupar en la nostra acció sindical.
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Les subvencions de l'Estalvi Ètic de
CAIXA COLONYA
Maties Bennàssar

El passat 25 d'abril es celebrà l'acte oficial de
concessió de subvencions de l'estalvi ètic de Caixa
Colonya a l'edifici de l’ONCE de Palma. Es llegiren els
resultats de 2015 de l'estalvi ètic. Pel seu interès
reproduïm algunes dades publicades a la pàgina web
de Colonya, sobre l'evolució d'aquest producte pel
que fa de l'any 2004 a l'any 2014.
Els dipòsits col·locats a l'estalvi ètic han passat de
7.297.068 € l'any 2004 a 62.970.956 € el 2014. De
1.058 llibretes s'ha passat a 8.274 en el mateix
període. De 430 comptes corrents a 4.162. El dipòsit
mitjà de 4.904 € a 5.024 €. I el percentatge del volum
de dipòsit de l'estalvi ètic sobre el total de depòsits
de Caixa Colonya, ha passat del 3,46% l'any 2004 al
14,60% l'any2014.

La dotació del fons de donacions ha evolucionat dels
38.232 € de l'any 2004 al 234.653 € de l'any 2014. I
el de les subvencions de 33.050 € a 142.721 €. Es
concediren 11 subvencions el 2004 i han arribat a 93
l'any 2014. Per finalitats s'agrupen de la següent
manera: Assistencial: 98.993 € i 63 entitats;
Economia Social i Solidària 11.112 € i 6 entitats;
Cooperació al 3er. Món: 12.016 € i 9 entitats;
Sostenibilitat i Medi Ambient: 7.800 € i 5 entitats;
Cultura i Alternatiu: 12.800 € i 10 entitats.
Per l'any 2016 l'Ateneu Pere Mascaró ha rebut una
subvenció de 1.500 € per realitzar un seguit de
treballs sobre la necessitat d'un canvi de model
econòmic a les nostres Illes i com treballar per
aconseguir un model més eficient, més just i
veritablement sostenible. De moment la realització
de les Jornades sobre el present i futur del nostre
turisme i la publicació, en paper, del número 50 de
L'Altra Mirada, dedicada de manera monogràfica al

canvi de model econòmic a les Illes, han pogut
minorar les seves despeses amb l'ajut de la
subvenció concedida.
Cal destacar el compromís econòmic de Caixa
Colonya amb les nostres Illes i el gran mèrit de
mantenir la filosofia inicial, com a caixa d'estalvi
amb finalitats socials i arrelada al propi territori, del
seu fundador Guillem Cifre de Colonya. De fet és una
de les dues caixes que queden a tota Espanya com a
tal, després de la fulminació de les caixes d'estalvi
anteriors, sota l'excusa de la crisi bancària i per a
major interès de les grans entitats bancàries,
afavorides per la reducció de la competència.
La eliminació en gran escala de les caixes d'estalvi a
Espanya, no tan sols és una mala notícia econòmica,
també ho és per la reducció dels doblers que
destinaven als Fons Social i
que beneficiaven a moltes
entitats sense afany de
lucre. Així ho evidencià el
President de la Caixa
Colonya Josep Antoni Cifre,
en la seva intervenció de
presentació de l'acte. Les
Fundacions de les antigues
caixes, estan fent unes funcions noves que no tenen
res a veure, o cada vegada manco, amb el que eren
els antics fons socials. I això ho sofreixen les entitats i
els serveis que ofereixen, que cada vegada reben
manco subvencions, no tan sols per les retallades
obligades de les administracions públiques, sinó
també de les voluntàries dels grans bancs.
L'estalvi ètic és ja un producte consolidat a Caixa
Colonya i una experiència pionera de banca ètica. Els
desitjam molts d'èxits i que puguem compartir amb
ells el llarg camí cap a una societat més justa, més
solidària i més sostenible.

trinxera municipal
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S’Arenal, els temps
estan canviant
Llorenç Carrió Crespí
Quan arribàrem al Consistori l’actual Equip de govern, una

de les zones que més desateses trobàrem va ser s’Arenal.

L’anomenada Platja de Palma, entre Can Pastilla i s’Arenal

de Llucmajor ha estat la promesa mai complida dels darrers

ajuntaments i governs. S’Arenal havia estat objecte de

grans plans de reconversió que no s’han realitzat mai, i la
creació del Consorci Platja de Palma, que havia de permetre

l’arribada

d’inversions

multimilionàries

i

una

gestió

urbanística més eficaç, es va convertir en l’excusa perfecte

perquè els ajuntaments de Llucmajor i Palma no s’ocupessin
gens ni mica de la zona. En realitat, Palma semblava

encaparrotada en matar la seva gallina dels ous d’or.

s’Arenal i se’ns va donar la culpa al Consistori acabat

D’aquesta manera, un territori sense una planificació sòlida,
l’urbanisme precari es converteix també en un territori

precari socialment i on la política del “tanmateix” s’imposa

en l’ànim de la ciutadania. En definitiva, en aquests

moments, el turisme etílic que ha empobrit la zona al final

es demostra com un model no reeixit. Un model que només
beneficia

una

minoria

secundaris nocius.

i

que

comporta

uns

L’estiu passat va passar a les notícies la mala imatge de

efectes

Com un equip de futbol que es desplaça amb tota la seva

d’arribar. Nosaltres tal vegada n’érem els responsables, els

administradors, però en cap cas els culpables d’aquesta

situació. Els dispositius estivals de seguretat i neteja ja

estaven tancats quan nosaltres arribàrem, les poques
polítiques socials a la zona s’anaven retallant en els darrers

anys i les polítiques culturals eren inexistents. Davant això,

el PP va prendre una campanya política paradoxal. Mentre a

l’Ajuntament ens demanaren un Ple extraordinari on es
deien que havíem de fer allò que ells no havien fet en

quatre anys, la delegada del govern sortia en els diaris
dient que la situació era semblant a la d’altres anys i que no

afició, el turisme etílic l’acompanya tota una comitiva de

feia falta més presència dels cossos estatals.

tant si parlam d’hotelers com de restauradors, comerciants

En aquests mesos, l’Ajuntament ha posat tot el seu esforç a

paràsits econòmics no desitjats pels agents del territori,

i sobretot veïnats. Ara mateix, ningú ho veu com el model a

seguir i els costos socials que comporta són encara pitjor.

Les famoses quelys, (moltes treballadores que fan nets els
hotels en unes condicions pèssimes) són un clar exemple de

les males condicions laborals que hi ha, però també ho són

s’Arenal. Gestionam el dia a dia per anar canviant la

degradació d’anys, ens agradaria fer més via, però les
passes marquen el canvi de tendència. Fins i tot, hem anat
de la mà amb l’Ajuntament de Llucmajor, fet insòlit que no

s’havia vist mai. A més, hem posat en valor la Comissió de

els picapedrers, els cambrers... Tot plegat, una llàstima en

seguiment de Platja de Palma amb veïns, hotelers i

final de maig ja tenim una ocupació pròpia del mes de juliol.

sortit moltes iniciatives que a poc a poc rompen les

una economia que enguany batrà tots els rècords i que a

Si no tothom podrà venir a Mallorca enguany com diuen

alguns touroperadors, tal vegada és el moment de ser
selectius a l’alça i no a la baixa.

restauradors amb qui ens hem reunit mensualment i on han

sinergies de molts d’anys.

trinxera municipal

S’Arenal, els temps estan canviant

4

El canvi a curt termini en la policia local ha estat el més

Finalment, també estam canviant les coses intangibles,

govern, Angélica Pastor ha augmentat el dispositiu estival i

demà. Antoni Noguera i el Consorci Platja de Palma es

vistós, davant el silenci i els subterfugis de la delegació del

s’està posant ordre. Des de Turisme, s’ha avisat a les Fires
turístiques que el turisme etílic no ens interessa.

Malgrat haver-se perdut les banderes blaves, recordar que
aquestes es perden per les anàlisis d’aigua dels darrers

“quatre” anys, s’han fet gran esforços d’EMAYA. Així, hem

augmentat els operaris per fer la neteja, millorat la

maquinària i això sense reduir efectius en altres zones

també necessitades. Neus Truyol a més ha aconseguit
prendre

una

partida

de

capitalitat

per

millorar

la

canalització de la xarxa de pluvials, ha aconseguit que el
2018 Madrid i Brussel·les inverteixin el que faci falta per la

depuradora d’es Coll d'en Rabassa i l’any que ve es faci el
soterrament dels contenidors.

Des d’àrees com Cultura, Participació, Igualtat i sobretot

Benestar Social dirigida per na Mercè Borràs s’han fet gran

passes també. S’ha obert un centre de serveis socials a la

zona i s’han impulsat amb el Districte Platja de Palma un
Consell de Barri propi, Comissions de festes amb Llucmajor,

Bancs de Cultures, recuperar espais i activitats pel foment

de la lectura, fer activitats juvenils per l’estiu, quan els
pares treballen...

estam pensant com volem que sigui el s’Arenal del dia de

preocupa per l’urbanisme de s’Arenal de veres. Aturant
macroprojectes com el de ses Fontanelles i la que havia de

ser la pista de karting més gran d’Europa, reivindicant les

inversions estatutàries promeses. I el que em sembla més

important, s’està replanejant el model turístic amb el

Govern i la Conselleria d’en Biel Barceló, marcant les
possibles intervencions per millorar la zona, pensant en un
turisme més responsable i sostenible.

altres veus

6.1

Cap a l'esborrany d'un
nou país:

Joan Colom Ramis
Espai de construcció nacional i sobirania
Ateneu Pere Mascaró/Fundació Emili Darder
El sobiranisme a les Illes Balears es troba, com d'altres
moviments polítics, en un moment d'impasse, en un
encreuament de camins, entre les formes en com ha fet
política fins ara i les noves necessitats que imposa un
context cada vegada més canviant i complexe. Durant els
darrers quaranta anys, el mallorquinisme polític ha
aconseguit elaborar l'únic projecte nacional alternatiu a
l'espanyol en la història de Mallorca capaç de penetrar a
capes àmplies de la societat. Ha aconseguit una important
representació institucional, amb grups parlamentaris propis
al Parlament de les Illes Balears i un enorme arrelament a
les viles i ciutats de l'illa, per ser a ser a dia d'avui la força
política amb més batlies de Mallorca. Però també ha estat
força governant tant al Consell com al Govern de les Illes
Balears, amb càrrecs de molta importància.
Si deixam de banda l'assignatura pendent del diputat al
Congrés, el mallorquinisme polític ha estat l'actor que més
ha marcat i ha influenciat el discurs de la resta de forces,
amb especial esment al paper que ha jugat el PSM en
aquest aspecte. Bona part dels seus postulats i
reivindicacions són avui gairebé transversals; des de la
promoció i defensa de la llengua i cultura catalanes, la
millora del finançament, la reclamació d'un nou REB que
compensi la insularitat, el tractament estatutari de
nacionalitat històrica per a Balears, la necessitat d'un nou
model econòmic menys dependent del turisme de masses,
etc.
Ara bé, com tot moviment polític que aspiri a construir
nacionalment un territori i a dotar-lo de la sobirania plena
necessita de l'hegemonia i de la majoria social per a dur a
terme el seu projecte. I a dia d'avui el mallorquinisme no
està encara en aquesta situació, tot i que es troba en la
posició més privilegiada de la seva història per aconseguirho.
Què li manca? Un full de ruta clar per assolir-ho en base a
les coordenades socials, demogràfiques, econòmiques i
culturals de les Balears de la Postmodernitat, de les
identitats líquides, de la multitud de llengües i orígens...
d'una terra mancada de projecte col·lectiu compartit entre
la majoria dels seus ciutadans. Li cal, al nostre entendre,
una revisió de com s'ha vengut entenent la mallorquinitat
fins ara, un mallorquinisme de construcció, més centrat en
cercar establir ponts i punts d'encontre amb totes les
comunitats lingüístiques i culturals de l'illa, un
mallorquinisme que sense perdre els referents de tots
aquests anys de lluita deixi de ser de resistència per ser
arquitecte d'un nou país, d'un nou horitzó compartit. Li cal,
en definitiva, pensament estratègic que guii la seva acció
com a moviment polític a anys vista. Un full de ruta.

Convocatòria de les jornades
sobre construcció nacional a
les Illes Balears del segle XXI
Per aquest motiu i en commemoració dels 50 anys de la
publicació de Els Mallorquins de Josep Melià, les fundacions
Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró s’han proposat
actualitzar el pensament i discurs del mallorquinisme polític
per adaptar-ho a les circumstàncies de la Mallorca i les
Balears del segle XXI. L'objectiu és el elaborar eines
analítiques i teòriques que serveixin de base per aquest
pensament estratègic que esmentàvem.
Finalment volem fer una crida a totes les persones
interessades en aquest debat a que hi participin a través
de les jornades de debat que es duran a terme el darrer
trimestre de l'any. El procés s'organitzarà entorn a diades
temàtiques que culminaran amb la celebració d'un simposi
o congrés en que es presentaran les conclusions per a la
seva posterior edició. Es podrà participar bé assistint com a
oients i per debatre o bé implicar-se més amb la
presentació de comunicacions per presentar als debats.
Aquestes hauran de ser originals i versar sobre alguna de
les següents àrees temàtiques:
Balanç històric del mallorquinisme: encerts, errades i
limitacions de la construcció nacional a Mallorca i
les Balears fins a principi de segle XXI
Actualització del discurs de construcció nacional
Estratègies i aliances per arribar a majories socials
Quin model de país volem? Com el podem aconseguir?
Propostes i projectes polítics del sobiranisme illenc per
a àmbits supra-insulars

Per inscriure's o per tenir més informació sobre les
jornades de treball, les condicions, terminis i el
simposi visitau el següent enllaç:

http://ateneuperemascaro.org/activitats/act
ivitats-41/un-esborrany-de-paisconstruccio.html

altres veus

La llei Montoro
Antoni Alorda Vilarrubias
President de la Comissió Balear
de Medi Ambient

La llei de règim local de Montoro ha quedat escaldada.

Tanmateix, mantén algunes posicions i un reguitzell de
mines anti-municipals, no totes a la vista, que caldrà

desactivar, i revertir.

En fer inventari de les calamitats del govern Rajoy, no
convé oblidar-se'n. Nostàlgics del model centralista, el PP

retornà els Ajuntaments a la minoria d'edat, desafiant el
clam social que exigia un empoderament democràtic de

baix a dalt. Ho féu en el moment culminant de la crisi,

qüestionant, fins al punt de posar-los en perill, serveis
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sinó que diu que els hi aniran

assignant les lleis que regulin
unes

determinades

de

garantir

matèries;

unes lleis que, per cert, hauran

finançament

suficient per als Ajuntaments...

Ni quedava clar què passava

mentre no es dictaven aquestes lleis (que no han arribat),
ni quedava tan clar que el llistat fos

irremissiblement

tancat.

La sentència del Tribunal Constitucional del mes de març

d'enguany ha aclarit que en cap cas es podia establir tal

numerus

clausus,

com

a

mínim

respecte

de

les

competències autonòmiques. Ens ha dat la raó als que

defensàvem que aquesta fórmula no es podia fer servir per

alterar el sistema competencial previst entre la Constitució

i els Estatuts, tot i que passa de puntetes sobre l'altre retret
que hi fèiem, que la llei infringeix, a més,

un principi

democràtic indefugible, l'autonomia local, que garanteix la

socials i comunitaris bàsics que prestaven pacíficament els

intervenció dels veïns en tot allò que sigui d'interès

ordenada.

Local.

Ajuntaments, sense preveure i garantir una substitució

municipal, tal com recull la Carta Europea d'Autonomia

Tanmateix, la llei mai ha arribat a causar els estralls que els

Llegint la sentència hem sabut que fins i tot l'Estat

Govern de l'Estat, la responsabilitat dels Ajuntaments (de

clausus (així ho diuen els lletrats en la defensa!). Però, si

promotors pretenien. Tot i les perseverants admonicions del

tots els colors) i el seu compromís amb els serveis públics, i

un mínim de sentit comú dels qui donaven la cara davant

els ciutadans (polítics i treballadors públics), oferiren una
primera i efectiva resistència a les tesis més extremes.

Després, la reacció dels governs autonòmics, encapçalada

pels governs progressistes... seguits per tots els altres,

contribuïren a aigualir la llei. Fins i tot aquí, el campió del

neocentralisme, José Ramón Bauzá, hi plantà cara. Ho féu

amb el seu instrument preferit, un Decret-Llei, una figura

que, reparem-hi, s'ha de justificar sempre en una urgència

mantingué davant el TC que mai havia pretès tal numerus

això fos ver, com és que la llei prohibia categòricament a

les CCAA, tot i ser les competents en salut i serveis socials,
preveure

atribucions

als

ajuntaments

en

aquestes

matèries? El TC ha anul·lat aquestes malsanes disposicions,
que desestabilitzaven (i sembla que n'era una intenció

directa) serveis bàsics, i recorda a l'Estat que no pot

imposar a les CCAA com han d'organitzar les seves
competències. Elemental.

Però, insistesc, la llei sobreviu, i segueix escampant la seva

flaire centralista, anti-municipal, i posant obstacles a la

social imperiosa. Així que el govern del PP de les Illes

prestació de serveis comunitaris. Com, per altra banda,

per redreçar el desgavell provocat pel Govern del PP de

sense

Balears va trobar urgent i indefugible dictar un decret-llei

l'Estat... llàstima que, tot i la imperiosa urgència, no s'hi

posaren fins un any després de la vigència de la llei. Podeu

consultar a “L'altra mirada”, uns comentaris sobre el
contingut i les conseqüències d'aquell Decret-Llei.

Però també hi ha hagut un altre aliat destacat per fer

romanen les camises de força i els via crucis burocràtics,
justificació

raonable,

contra

la

llibertat

dels

Ajuntaments per decidir les seves despeses. L'Estat, que

deu més d'un bilió d'euros, tutela i ferma curt els

ajuntaments, que, entre tots, en deuen 0,03 bilions (dels
quals una cinquena part correspon a l'Ajuntament de

Madrid).

inoperant la llei: la seva maldestra tècnica jurídica. En

S'imposa una revisió a fons. Una revisió que tengui per

de les competències municipals, és regulada de manera

democràtic.

efecte, el seu tema central, la limitació estricta i restrictiva

incomprensible. El Ministeri i els seus deixebles predicaven

urbi et orbe que la llei establia un llistat clos de

competències municipals, quan, en realitat, la llei no

atribueix directament cap competència als Ajuntaments

nord

l'autonomia,
En

la

participació

definitiva,

que

i

l'empoderament

prioritzi

necessitats i demandes dels ciutadans.

atendre

les

altres veus

Quins reptes ens esperen
després del 26j ?
Miquel Rosselló
President de l'Ateneu Pere Mascaró
Fa temps que alguns opinem que la Constitució espanyola
del 1978 està esgotada i necessitada d'una profunda
reforma, no debades és la constitució europea menys
reformada de les darreres dècades. I quan una cosa se fa
vella si no se li fan les reparacions i reformes que necessita
s'esgota i en darrer extrem es fa inservible. Això és el que li
està passant al sistema polític espanyol.
Sinó per què no ha estat possible conformar un nou govern
des de les eleccions del 20 de desembre i s'han hagut de
convocar unes noves eleccions ?. Ja sé que la majoria de
comentaristes i opinadors polítics prefereixen donar la
culpa als diputats i diputades d'aquesta legislatura
interrupta, per manca de capacitat de diàleg, d'altura de
mires, de pes polític, com si les “Senyories” d'aquestes
dècades, des de la instauració de la democràcia fins ara
fossin premis nòbels de la política.
El problema no resideix en les capacitats dels membres que
formaven el Parlament sinó en el fet que l'electorat ha
sentenciat que no donava majoria absoluta a cap força
política i que l’única coalició matemàticament possible tant
sols amb dos partits era l'anomenada gran coalició (PP –
PSOE) inacceptable, per ara, per bona part de la militància i
l'electorat dels socialistes.
Els partidaris de deixar les coses com estan o de fer canvis
cosmètics (PP i Ciudadanos) no tenien majoria suficient per
formar govern. I tampoc en tenien els partidaris dels canvis
en profunditat (Podemos, sobiranistes i independentistes).
El PSOE tenia força suficient per facilitar una majoria
sobrada tant a dreta com a esquerra però no ha tingut
coratge per definir-se, presoner de les seves contradiccions
internes tant des del punt de vista de les polítiques
econòmiques i socials com territorials.
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Però també rescatar per la política el protagonisme que
ara tenen els poders econòmics i acostar aquesta a la
ciutadania, per la qual cosa caldrà canviar la llei electoral,
vertader corsé del parlamentarisme, suprimint la
circumscripció provincial i incrementant la proporcionalitat.
I així mateix convertir el Senat amb una institució útil que
solament pot ésser una cambra representativa dels pobles i
nacions que lliurament decideixin compartir l'estat
espanyol. I si això no és possible per ara, suprimir-lo.
2.- Una economia pensada per les persones. El
primer greu problema amb el qual es trobarà el nou govern
serà què fer davant les milionàries retallades que la Unió
Europea ens exigirà i decidir si se continua amb polítiques
econòmiques neoliberals o s'inicia un canvi de rumb. La
qual cosa afectarà a les polítiques socials i medi
ambientals. El model energètic seguirà primant les
nuclears o transitarà cap a energies netes i renovables. Se
prendrà seriosament les polítiques per pal·liar el canvi
climàtic o seguiran amb la mateixa opinió del “primo de
Rajoy”.
Hi haurà voluntat política per tancar definitivament la
nefasta etapa violenta al País Basc i prendre les mesures
necessàries per que ETA entregui les armes?. Se
comprendrà definitivament que no se pot afrontar un
procés de diàleg amb el País Basc i Catalunya sense
acceptar el dret a decidir?. O allò que és el mateix,
s'acceptarà amb totes les seves conseqüències, que l’Estat
espanyol és plurinacional, és a dir que està format per
distintes nacions.

Després del 26 de juny, al nou parlament espanyol li
esperaran les mateixes assignatures que no pogueren
aprovar després del 20 de desembre, que les podem

I amb allò que ens afecta a les Illes s'acabarà la invasió de
les nostres competències, se compliran les competències
reconegudes per l’Estatut, que no cal oblidar que és una
llei orgànica de l’estat, com per exemple la cogestió dels
ports i els aeroports de les Illes. Se liquidaran els
compromisos econòmics inclosos al Estatut d’Autonomia. I
allò que és fonamental pels ciutadans i ciutadanes de les
Illes si volem seguir gaudint d’un estat del benestar,
s’imposarà un règim econòmic per l’arxipèlag que
compensi els costos d’insularitat i s’aplicarà uns criteris
justos a l’hora d’implementar un nou model de
finançament.

1.- La millora de la qualitat democràtica. En primer
lloc combatre a fons la corrupció que s'ha convertit en
sistèmica i en un vertader càncer pel la pròpia democràcia.

Per últim hi ha un altre tema que encara no està sobre la
taula amb la virulència dels mencionats fins ara, però que
prest hi estarà. Me referesc a la pervivència de la
monarquia. Mentre l’imaginari popular sosté que el Rei Joan
Carles va apostar pel canvi d’una dictadura a una
democràcia en el seu moment, els seu fill Felipe apareix
com el defensor de la «unidad
indisoluble de la pàtria
española» i com el defensor del sistema establert. Si la
monarquia no descobreix aviat que l’única manera de
mantenir-se és sometent se a un referèndum i guanyar-lo,
més prest que tard haurem d’afegir la monarquia a la llista
de temes que completen la crisi del «règim polític
espanyol».

resumir en tres grans trets.
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Ja sabem a hores d’ara que tant del PP com de Ciudadanos
no podem esperar canvis substancials que donin respostes
a tots aquests reptes. Com a molt alguns canvis cosmètics i
en tot cas canvis en la línia de més neoliberalisme
econòmic i més centralització en el tema territorial.
Si parlem de Podemos i les forces sobiranistes i
independentistes hem de confiar que tindran voluntat
política i el coratge necessari per aplicar els canvis que la
ciutadania espera. Falta saber si tendran la capacitat i la
força necessària.
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I un altre cop tindrem al PSOE com a baula que pot decidir
si ataquem pel flanc dret o per l’esquerre. Escoltarà a la
monarquia i als poders fàctics i possibilitarà un govern de
dretes i centralista o estarà disposat a pactar amb les
esquerres i obrir vies de canvi. També podria ésser que no
fes ni una cosa ni l’altra, que és exactament el que ha fet
després del 20D, és a dir pactar amb Ciudadanos, que sap
que no li basta per formar govern i que impossibilita cap
sortida.
Vull aprofitar des d’aquestes ratlles per apel·lar a molts
dels militants del PSOE i dels seus votants per què imposin
d’una vegada als seus dirigents una sortida d’esquerres i
plurinacional, que per cert des de la meva modesta opinió
és l’única possibilitat que té el PSOE de sobreviure i no
seguir el camí que està fent al País Basc o Catalunya per
exemple.

altres veus
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MARX IN SOHO(1849/1859)II Marx historiador
Pep Traverso
A l’anterior article d’aquesta sèrie ens havíem quedat a
l’any 52, els Marx havien passat una de les etapes més
dures de la seva vida familiar i a la fi algunes perspectives
de treball i publicació es concretaven, la corresponsalia per
a Europa de la New York Daily Tribune i la publicació a
començaments d’aquell mateix any, també a Nova York,
del llibre sobre els recents esdeveniments polítics i socials
a França (1848-1851), el 18 de Brumario. Esvaïdes les
esperances en una ràpida victòria del proletariat i després
de deixar-se la pell en la defensa dels camarades de la
Lliga dels Comunistes jutjats a Colònia, Marx liquida
l’organització, s’aïlla de les organitzacions de refugiats i
treballa durament en la seva Economia; d’aquesta,
romandran en els calaixos a disposició dels ratolins els
voluminosos i desconeguts Grundisse de 1857-58 i
apareixerà al 1859 la Contribució a la Crítica de l’Economia
Política; però tornem enrere per parlar dels escrits històrics
d’aquest periode, en concret, Las luchas de clase en Francia i
el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, aquests seran l’objecte
fonamental del nostre article.
Marx coneix a fons la història de França, l’ha estudiada en
diverses ocasions; ens ho diu Maximilien Rubel al seu Marx
sin Mito, quan, referint-se al tancament de la Rheinische
Zeitung (1843) per part de la censura prussiana afirma que
el filòsof-periodista “no tardará en interrogarse, en la soledad de
un retiro de estudios (acaba de casar-se amb Jenny), sobre la
verdadera naturaleza del Estado y sobre la dimensión racional y
ética de la filosofía política de Hegel. Conocemos el fruto de esta
meditación enriquecida por el estudio de la historia de las
revoluciones burguesas en Francia, en Gran Bretaña y en los
Estados Unidos de América”. (MSM, 97)
L’interès del jove Marx per la història francesa ho corrobora
Franz Mehring, al Karl Marx citant a Ruge en la seva
correspondència amb Feuerbach, “Marx leía muchísimo y
trabajaba con una intensidad extraordinaria, pero sin acabar
nada, dejándolo todo empezado y debatiéndose sin cesar en un
mar de libros […] está en un estado de irritación y violencia, sobre
todo cuando ha trabajado hasta enfermar, pasando tres y hasta
cuatro noches seguidas sin acostarse. Ha vuelto a abandonar la
crítica de la filosofía hegeliana y se propone aprovechar la
estancia en París […] para escribir una historia de la
Convención, para la que tiene reunidos los materiales y
concebidos una serie de puntos muy interesantes.”( KM, 85)
Sabem que Marx no arribarà a escriure la història
de la Convenció però que la Revolució Francesa estava
entre les seus objectius d’estudi així com la literatura
històrica que havia aparegut durant la restauració de la
monarquia (Guizot, Thierry) o la filosofía francesa del XVIII.

Entre 1848 i 1852 Marx escriurà en diverses ocasions sobre
els esdeveniments de la historia de França que tenen lloc
pràcticament davant els seus ulls; abans de centrar-nos en
aquests escrits, però, pot ser útil una senzilla cronologia
que prendrem de la que apareix al 18 de Brumario abans del
capítol dedicat a les conclusions generals:
-

-

Del 24 de febrer al 4 de maig de 1848: Derrocament de
la monarquia de Luis Felip d’Orleans. Confraternització
entre les classes.
De maig de 1848 a maig de 1849: Constitució de la
República. Derrota del proletariat a les jornades de juny.
Elecció de Bonaparte com a president de la República.
Lluita de l’executiu contra l’Assemblea Constituent.
Derrota de la Constituent.
De maig de 1849 a desembre de 1851: Assemblea
Nacional Legislativa. Domini a la cambra del partit de
l’Ordre (monàrquics). Lluita entre el poder legislatiu i
Bonaparte. Descomposició del partit de l’Ordre. Ruptura
entre el parlament burgès i la burgesia. Triomf de
Bonaparte. El 2 de desembre restauració imperial.

Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie.
Aquesta revista, dirigida per Marx, es va publicar a Colònia
des de l’1 de juny de 1848 fins al 19 de maig de 1849 quan
va ser tancada per la censura prussiana. El darrer número
va aparèixer en tinta vermella amb la llegenda “A tot arreu,
i sempre, la darrera paraula serà l’emancipació de la classe
obrera”.
Sobre la insurrecció obrera dels dies 23, 24 i 25 de juny de
1848 a Paris van aparèixer diversos articles, entre els
quals: 1.- Detalls sobre el 23 de juny a una edició especial de
dia 26, tan sols un dia més tard de l’acabament dels
combats. 2.- Una sèrie de tres articles titulada Les Jornades
de juny de 1848 apareguts els dies 28 i 29. 3.- La revolució de
juny publicat els dies 1 i 2 de juliol. Es poden llegir com un
annexe al llibre de Las luchas de clase en Francia.

altres veus
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Escrits per Marx i Engels gairebé al mateix temps en què
els obrers lluiten als carrers de Paris, s’obren amb una
caracterizació de les jornades de juny que tenen lloc pocs
mesos més tard de la proclamació de la República: “Lo que
distingue a la revolución de junio de todas las revoluciones
precedentes, es la ausencia de toda ilusión, de todo entusiasmo. El
pueblo no está, como en febrero, sobre las barricadas, cantando
Mourir pour la patrie, -los obreros del 23 de junio luchan por su
existencia-; la patria ha perdido para ellos toda significación. La
Marsellesa y todos los recuerdos de la gran Revolución, han
desaparecido. […] La revolución de junio es la revolución de la
desesperación.” (LCF, 183)
Una part molt important dels articles es dedica a analitzar
el desenvolupament militar dels combats, les estratègies
dels obrers així com els mètodes utilitzats per les tropes:
l’exèrcit, la guàrdia mòbil i la guardia nacional arribada des
de diferents punts del pais. A més de la superioritat enorme
de les forces burgeses, Engels destaca la brutalitat dels
seus mètodes, “aún nunca se había empleado la artilleria
contra las barricadas, contra las casas y, mucho menos, se
había pensado en los obuses y los husos incendiarios”.
(LCF, 207) El resultat dels combats són més de tres mil
morts i quinze mil deportats sense judici.
Ambdós són conscients de la importància històrica
d’aquests fets, molt poc temps més tard Marx dirà que “la
insurrección de junio (es) el acontecimiento más
gigantesco en la historia de las guerras civiles europeas”.
Al final de l’article 25 de juny retran tribut al proletariat i a la
vegada situaran la característica fonamental dels fets, “La
bravura con que se han batido los obreros es realmente admirable.
Treinta o cuarenta mil obreros que resisten tres días íntegros
contra más de ochenta mil hombres de la guardia nacional, contra
la metralla […]. Han sido aplastados y , en gran parte,
masacrados. No se rendirá a sus muertos, honores como a los
muertos de julio y febrero; pero la historia asignará un lugar muy
distinto a las víctimas de la primera batalla ordenada, decisiva,
del proletariado.” (LCF, 200)
En aquest moment els barbuts revolucionaris estan
convençuts d’una ràpida victòria del proletariat al país que
porta la revolució fins a les últimes conseqüències, “ el
curso de todo este asunto prueba que, en un tiempo no muy lejano,
los obreros no pueden dejar de vencer, aún si consideramos las
cosas desde un punto de vista puramente militar.” (LCF, 211)
Aquesta convicció romandrà viva en el seu pensament i en
seu cor fins a la tardor de 1850.
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Neue Rheinische Zeitung.
Öekonomie-Politische
Revue

Es tracta d’un nou projecte
de
revista
que
Marx
aconsegueix
posar
en
marxa des de Londres l’any
1850 i que s’editava a
Hamburg. Tan sols van
aparèixer sis números. Marx
torna a escriure sobre el
període revolucionari obert
a França amb la instauració
republicana de febrer de 1848. Ho farà amb quatre articles
que apareixeran al llarg d’aquest any, el darrer ja a la
tardor marcarà un canvi en l’estimació de la imminència
d’un esclat revolucionari. Els articles són: 1. De febrer a juny
de 1848. 2. De juny de 1848 a juny de 1849. 3. De juny de 1849 a
març de 1850. 4. L’abolició del sufragi universal al 1850.

Malgrat la immediatesa dels fets, les anàlisis de Marx
són excel·lents i semblen haver-se mantingut vigents en

les seves formulacions (en termes generals) fins als nostres
dies.

Al tercer article de la sèrie, que estudia el període que va
de juny de 1849 fins al març de 1850 i que apareixerà en
aquest mateix mes, Marx analitza els elements que
anuncien un ràpid triomf del proletariat; d’una banda, els
partidaris de les reformes s’agrupen al voltant del “partido
más subversivo, más extremo (del partido de la anarquía,
de la liga revolucionaria), alrededor de la bandera roja”
(LCF, 155) En un altre costat, “la influencia moral del
capital está rota, esto quiere decir que la Asamblea
burguesa no representa más que a la burguesía.(LCF, 161)
La potencial situació revolucionària es trencarà molt aviat
amb l’abolició del sufragi universal per part del govern al
maig de 1850 i amb una sèrie de lleis conservadores; Marx
constata aquest nou rumb de la situació en el darrer dels
seus escrits publicat a la tardor i sintetitza les raons del
fracàs revolucionari, “un ejército de 150.000 hombres en París,
la larga prórroga de la resolución, el agazapamiento de la prensa,
la pusilanimidad de la Montaña i de sus representantes
nuevamente elegidos, la calma majestuosa de los pequeñoburgueses y, sobre todo, la prosperidad comercial e industrial,
evitaron toda tentativa revolucionaria por parte del proletariado.”
(LCF, 170) El canvi de perspectiva no exclou, però, la
confiança en una nova onada revolucionària, “una nueva
revolución, solamente será posible después de una nueva crisis;
pero una es tan cierta como la otra.” (LCF, 168)

altres veus
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Molts anys més tard, al 1895, al març, Engels
escriurà una introducció per a l’edició en forma de
llibre d’aquests articles; aquest text serà un
important punt de referència (es va considerar el
testament del mestre) en les controvèrsies entre la
socialdemocràcia alemanya i els bolxevics al voltant
dels mètodes i les tàctiques revolucionàries. Aquí,
Engels completa i explica la visió que ambdòs tenien
del moviment revolucionari francès, “desde el otoño de
1850, declarábamos que la primera etapa, al menos, del
período revolucionario estaba cerrada, y que no había que
esperar nada hasta la explosión de una nueva crisis
económica mundial. […] Pero también la historia nos
desmintió a nosotros; reveló que nuestro punto de vista de
entonces era una ilusión. Y aún fue más lejos: no
solamente disipó nuestro error de entonces, sino que
también, totalmente, las condiciones en las que el
proletariado debe combatir. El modo de lucha (es refereix
a la lluita de barricades) de 1848 ha decaído hoy en todos
sus aspectos.” (LCF, 13)
Interessants són també les seves paraules sobre la
manera de fer història de Marx, “trabajo reeditado aquí
(LCF) fue el primer ensayo de Marx para explicar un
fragmento de historia contemporánea mediante su
concepción materialista, partiendo de la situación
económica dada.” Paraules sobre el mètode i també
paraules sobre les limitacions de fer història del
present, “la percepción clara de la historia económica de
un período dado, nunca se logra en el mismo momento. Sólo
es posible adquirirla tarde, después de haber reunido y
seleccionado los materiales […] Pero todas las condiciones
de una explicación sintética de la historia contemporánea
incluyen inevitablemente fuentes de errores. No obstante,
esto no disuade a nadie de escribir la historia
contemporánea.” (LCF, 7,8 i 9)

6.7

Comentarem tan sols algunes consideracions
generals que tenen a veure amb la seva manera de
tractar la història. S’obre el pròleg de l’edició de 1869
amb una reflexió sobre diferents maneres d’analitzar
aquest període, Marx diu que les dues úniques obres
que tractaven, en la mateixa època, del mateix tema
dignes de menció són, Napoléon le petit de Victor Hugo
i Coup d’État de Proudhon. A continuació aclareix i
sitúa la seva perspectiva històrica, “ Victor Hugo se
limita a una amarga e ingeniosa invectiva contra el
responsable del golpe de Estado. En cuanto al
acontecimiento mismo, parece, en su obra, un rayo que
cayese de un cielo sereno. No ve en él más que un acto de
fuerza de un solo individuo. […] Por su parte, Proudhon
intenta presentar el golpe de Estado como resultado de un
desarrollo histórico anterior. Pero, entre las manos, la
construcción histórica del golpe de Estado se convierte en
una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Cae
con ello en el defecto de nuestros pretendidos historiadores
objetivos. Yo, por el contrario, muestro cómo la lucha de
clases creó en Francia las circunstancias y las condiciones
que permitieron a un personaje mediocre y grotesco
representar el papel de héroe.” (BLB, 6)

El 18 de Brumario de Louis Bonaparte.
El cop d’estat del 2 de desembre de 1851 amb la
proclamació de Louis Napoléon com a emperador
llença de nou a Marx a la història de França, ho farà
en
condicions
personals
i
familiars
molt
desfavorables però el resultat serà un text brillant i
atractiu que el seu amic Joseph Weydemeyer
publicarà a Nova York al maig del 52 a la revista Die
Revolution.
En aquestes alçades de l’article és impossible ni tan
sols intentar un resum del llibre. Fet amb un
exhaustiu coneixement de la història i de la societat
francesa, Marx hi analitzarà la situació de les classes
en lluita, la burgesia, el proletariat i el camperolat així
com les diferents etapes i canvis en aquesta lluita;
les relacions de les classes amb els seus
representants polítics i amb els seus òrgans
d’expressió així com les figures de primera línia,
especialment la de Bonaparte.

El llibre comença amb una formulació que farà
fortuna com una de les claus de la concepció
materialista de la història, aquella que diu que “los
hombres hacen su propia historia, pero no la hacen
arbitrariamente, bajo circunstancias elegidas por ellos
mismos, sino bajo circunstancias directamente dadas y
heredadas del pasado.” (BLB,11) Però a continuación,
Marx contextualitza aquesta proposició, “la tradición
de todas las generaciones muertas oprime como una
pesadilla el cerebro de los vivos. Así Lutero se disfrazó de
apóstol Pablo, la revolución de 1789-1814 se vistió
alternativamente con el ropaje de la República Romana y
del Imperio Romano…”

altres veus
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6.8

i començarà una llarga dissertació per diferenciar les
revolucions que han tingut lloc fins ara (aleshores),
necessitades de la resurrecció dels morts de “la
revolución social del siglo XIX [que] no puede sacar su
poesía del pasado, sino solamente del porvenir. [Que] no
puede comenzar su propia tarea antes de despojarse de toda
veneración supersticiosa por el pasado. Las anteriores
revoluciones necesitaban remontarse a los recuerdos de la
historia universal para aturdirse acerca de su propio
contenido. La revolución del siglo XIX debe dejar que los
muertos entierren a sus muertos, para cobrar consciencia de
su propio contenido. Allí, la frase desbordaba el contenido;
aquí, el contenido desbordaba la frase.” (BLB, 15) Les
cites són llargues però valen la pena perquè pareixen
situar-nos davant dues qüestions; una, la necessitat
de mirar el present amb ulls de present, sense falses
il·lusions, sense “ideologies”, l’altra, la novetat de la
revolució social, la que ha de trencar amb la
prehistòria de la humanitat i dur-nos a un món humà.

-

A les obres històriques que hem treballat no hi ha
rastre d’esquematismes ni de fórmules fàcils
aplicades als esdeveniments històrics. Hobsbawn
ho diu clarament, “en la meva opinió, als escrits
històrics pròpiament dits, hi ha tot el contrari d’un
reduccionisme econòmic.” (MLH, 69) És veritat que
Marx treballa amb una concepció materialista de
la història, no se n’amaga, l’explicita de bon
començament i la posa a prova en el terreny de la
investigació concreta; a més, aquesta “concepció”
tan sols és un focus de llum que il·lumina l’escena,
però no resol res, ans al contrari, obliga a més. Si
no fos així, ho diu Engels a la carta a Bloch de
setembre de 1890, “aplicar la teoria a una època
històrica qualsevol seria més fàcil que resoldre una
simple equació de primer grau”. Res més lluny de la
realitat!!!. Ho sintetitza Hobsbawn, “aquesta
concepció (materialista) no és la història, sinó una guia
de la història, un programa de recerca.” (MLH, 67)

Algunes conclusions molt…però que molt
provisionals.
- Marx no solia arribar a temps a les cites amb els
seus
editors,
més
enllà
d’explicacions
psicològiques, li costava moltíssim posar un punt i
final al seus estudis, encara que fos de forma
provisional. Era exhaustiu en la incorporació de
dades noves, en l'aprofundiment d’aspectes
diferents del tema a tractar; capaç d’aprendre un
idioma per tal d’incorporar fonts originals. En el
cas que ens ocupa, sembla que la validesa, en
termes generals, de les seves anàlisis arriben fins
als nostres dies, així seria si fem cas del que ens
diu Antoine Artous: “Citemos tan sólo a Pierre Nora,
poco sospechoso de complacencia: “Lo primero que
impacta a la relectura es hasta qué punto el análisis
inmediato de una actualidad de la cual Marx participaba
apasionadamente corresponde todavía a la descripción
de los manuales más autorizados de hoy en día […]
Sobre ciertos puntos la distancia del tiempo y los
progresos del conocimiento han desmentido este
comentario elaborado en vivo y en directo. Pero, en sus
líneas generales, estos dos ensayos de explicación
histórica (LCF i BLB) se han vuelto habituales y no
alimentan el análisis crítico contemporáneo sino en la
medida en que éste se ejerce sobre una verdad
tradicionalmente admitida.” (MEP, 213)

-

Som conscients que tan sols hem gratat la
superficie dels textos. Per aprofundir al tractament
que fa Marx de les lluites polítiques a la França del
recomanem,
entre
48/51
d’altres, alguns capítols del
llibre d’Antoine Artous. I res
més,
deixem
Marx
col·laborant amb la New York
Daily Tribune, escrivint per a la
premsa sobre molts diversos
temes de l’actualitat i sobre
els conflictes internacionals i
adquirint allò que Fernández
Buey
anomenava
una
perspectiva “mundialista”; a
la vegada, fent passes en el
seu projecte central, la seva
Economia, projecte amb el
qual carregarà fins a la mort. I
és que la lluita, la revolució
cridava constantment a la seva porta i aquesta era
sempre oberta per a la causa dels desposseïts, per
als camarades i pels amics.

-

Marx no és un historiador a la clàssica, no ens ha
deixat estudis acabats d’èpoques històriques
senceres; “allò que considerem com els escrits històrics
de Marx -és Hobsbawn qui ens xerra- està gairebé en la
seva totalitat constituït per anàlisis polítiques de
l’actualitat i comentaris de premsa, combinats amb un
cert grau de context històric,” ara bé, “la major part del
treball històric de Marx es troba doncs integrat als seus
escrits teòrics i polítics.” (MLH, 62/3) I és que la
forma que tenia Marx de fer teoria i ciència
tampoc era clàssica.

Llibres que ens han ajudat en aquest recorregut:
Maximilien Rubel, Marx sin Mito, Octaedro, Barcelona, 2003.
(MSM)
Franz Mehring, Karl Marx, Grijalbo, Barcelona, 1983. (KM)
Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Ariel, Barcelona,
1968. (BLB)
Karl Marx, Las Luchas de Clase en Francia, Claridad, Buenos
Aires, 1968. (LCF)
Eric Hobsbawn, Marx et l’histoire, Demopolis, Paris, 2008.
(MLH) D’aquest llibre només coneixem el cap. IV La
conception marxiste de l’histoire.
Antoine Artous, Marx, el Estado y la política, Sylone,
Barcelona, 2016. (MEP).
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Fer més grossos els cruis
Miquel Àngel Llauger
(pròleg escrit per a Crui. Els portadors de la torxa, de
Joan Buades)
No és difícil imaginar la casa des d’on el vell Albert
Leuven decideix adreçar una mirada als seus norantacinc anys de vida. És un d’aquells habitatges
sumptuosos, protegits per tanques i envoltats de
jardins minuciosament cuidats, que s’amaguen entre
els plecs de les muntanyes del nord de Mallorca. La
vista sobre la Dragonera podria fer creure que és un
bocí d’allò que han dit alguns literats i que també vol
fer creure la propaganda turística: el Paradís. Però les
gairebé deu dècades de vida del protagonista
d’aquesta novel·la no en tenen gaire, de traços
edènics, segurament perquè la nostra història no és
una bella història de prosperitat aconseguida gràcies
a la nostra hospitalitat. Crui. Els portadors de la torxa
dibuixa alguna cosa que està escrita al revers fosc
d’una postal de platges d’aigües cristal·lines o
d’ametllers en flors. No, no espereu tons elegíacs: a la
frase famosa de Llorenç Villalonga segons la qual no hi
ha més paradisos que els perduts li falta voluntat de
saber qui, i com, va fer malbé el Jardí.
El recorregut vital d’Albert Leuven portarà el lector a
paratges ben diversos. A Mallorca, Eivissa, Barcelona i
Marbella, per esmentar primer els més propers. I, una
mica més lluny, als despatxos de Londres, als plàcids
refugis bancaris de Suïssa, aquests forats negres de la
democràcia, a Königsberg, la ciutat alemanya de Kant
que el fill de Leuven ja no sap trobar a l’atles perquè
la història li ha canviat el nom, a Lemberg, que també
ha canviat de denominació amb els canvis de
fronteres, a Hartheim, un topònim de ressonàncies
lúgubres, o a Gènova, Tànger i Tirol del Sud, escenaris
singulars, en un moment o un altre, del segle convuls
que no fa gaire que hem deixat enrere. Estam davant
d’una història illenca que és també una història
d’aquesta Europa que es presenta com la campiona
mundial del benestar i de la democràcia. No és per
caprici, que és una novel·la sobre les Illes i sobre
Europa: és una obra que ens ens ajuda a veure una
mica més bé els fils que lliguen allò que succeeix a
casa nostra amb el que passa en aquest continent de
ferides tancades en fals, de doblers que circulen com
el llampec i de poderosos que es mouen còmodament
en la penombra.

Crui. Els portadors de la torxa parla de qüestions que
sempre han estat al centre d’interès de la prolífica
activitat investigadora de Joan Buades, com el boom
turístic balear i els seus lligams amb les elits
franquistes, o les relacions entre aquests negocis
turístics i l’engranatge mafiós de les grans finances
internacionals. En aquests cas, a més, fa que la
teranyina de les connexions inclogui capítols negres
de la història s’Europa. Respecte de si aquests lligams
són només el producte de la la imaginació d’un
novel·lista, només diré que aquesta és una obra de
ficció, però que porta al darrere una ingent tasca de
documentació. Es llegeix com va explicar E.M.Forster
que el lector havia de llegir les novel·les: empès per
l’afany de saber què passa després. O, naturalment, què
és revelat després.
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És ben sabut que una novel·la ha de ser una
història protagonitzada per criatures inventades
que semblin tenir carn i ossos i ha d’aspirar a
llançar una mirada sobre la naturalesa humana, si
vol ser més que un estudi històric ficcionat. En
aquest sentit, el llibre que teniu entre les mans és
una novel·la plenament reeixida. A més de parlarnos del nostre passat i del nostre present, és, per
dir-ho amb unes paraules amb què la presenta el
propi Joan Buades, “una investigació sobre els
límits del Mal”. Diria que parteix d’una
perplexitat: el de la condició de qui ha patit, ha
viscut, ha presenciat o ha causat segons quines
atrocitats. Som tots humans, o ho som tots de la
mateixa manera? És una perplexitat que ens
continua interpel·lant, encara que la literatura i el
cinema ens hagin acostumat a la idea dels oficials
capaços de dedicar els matins a l’assassinat
industrial i els vespres a la música clàssica, o
encara que Hannah Arendt ens hagi familiaritzat
amb la idea de la banalitat del mal. La història,
tan negra, la fan i la parteixen persones que
estan fetes de la mateix pasta que nosaltres. I
parlar de persones vol dir parlar de fesomies
anímiques i també de construccions culturals. El
protagonista d’aquestes pàgines és, en certa
manera, un idealista, o potser n’hauríem de dir el
revers grotesc d’un idealista. És un home cultivat,
i la seva visió del món és deutora de Herder,
Schiller, Nietzsche i Heidegger. O, millor dit, d’una
certa manera de llegir-los: un dels mèrits de Joan
Buades és haver-se submergit amb lucidesa en
una macabra justificació filosòfica de la brutalitat.

Telèfon +34 687 99 43 74

 

La novel·la està encapçalada per un epígraf d’un
artista que per a Joan Buades sempre ha estat de
capçalera: Leonard Cohen. Són uns versos que
diuen que pertot arreu hi ha cruis, esquerdes, per
on passa la llum. Segur que posar al descobert
alguns aspectes foscs de la nostra història i de la
naturalesa humana, com fa aquest llibre, és una
manera de fer més grossos els cruis.
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El judaisme explicat per
Martí Àvila

Maties Garcias

Professor de L’Escola Oficial d’Idiomes

En fi, també resseguim la història

Martí Àvila i Serra és professor d’educació secundària d’un

víctimes de l’antisemitisme i de la

institut de Mallorca

i especialista en religions. A final de

l’any passat va publicar un interessant estudi sobre el

judaisme com a religió i com a cultura. El llibre s’obre amb

un cant a la tolerància i al diàleg interreligiós i amb un
rebuig contundent del que expressen termes com croada,

gihad, excomunió i inquisició, ja que “els fonamentalismes,
de

qualsevulla

religió,

anul·len

conscientment

o

inconscientment la llibertat, l’ús de la raó mateixa, l’exercici
de pensar des d’una perspectiva totalment nova”, enfront

dels quals l’autor postula “actituds positives, com la

convulsa dels jueus a Europa,

terrible Xoà duita a terme pel

nazisme, i de l’emigració a Eretz

Israel, on es funda l’Estat israelià
el 14 de maig de 1948, de tan

violenta

trajectòria

enmig

del

polvorí d’Orient Mitjà, un marc

geogràfic on la possessió de la terra esdevé altament
conflictiva ja des de temps bíblics.

tolerància, la generositat, l’amor; fet i fet, actituds que

El llibre acaba amb un capítol centrat en els problemes

Resseguint les 316 pàgines del volum –bibliografia inclosa–

“Avui dia, el futur de la religió jueva a Israel és incert”, a

promouen i defensen la humanitat.”

assistim a un detallat i ben explicat recorregut històric i

cultural de la més antiga religió abrahàmica, nascuda de

actuals de la comunitat jueva, en el qual l’autor explica que

causa del baix índex de natalitat, els matrimonis mixtos i la

ràpida assimilació de la modernitat que atreu tothom, en un

l’experiència del poble d’Israel en el seu marc geogràfic de

Estat laic on “la immensa majoria d’israelians entenen el

que patiren els israelites a Babilònia, i d’on retornaren per

per aquesta raó que, segons certes opinions, “la fe jueva

Canaan, a l’actual Palestina, però també influïda per l’exili
reconstruir el temple de Jerusalem, espai fonamental per al

judaisme, juntament amb la Llei que segons la tradició Jahvè

donà a Moisès al Sinaí.

judaisme com una identitat nacional i no pas religiosa”. És

només sobreviurà entre els ortodoxos més rigoristes que, tot

i tenir molts fills, són una minoria excèntrica” que, tancats
en les seves comunitats, “són irrellevants per a la cultura

La peripècia històrica del poble jueu com a comunitat

dominant”. Tot i això, Martí Àvila també reporta que, per a

Martí Àvila, a manera de síntesi de destacats estudis

circumstàncies de la vida. En efecte, el sistema religiós

religiosa i nacional és explicada amb detall i amenitat per

arqueològics, històrics, antropològics i teològics, i a la llum
de la interpretació de la Bíblia i altres referències literàries

que han conformat la personalitat de l’antic poble d’Israel
fins a desembocar en l’actual estat del mateix nom.

altres, “el judaisme sempre s’ha adaptat al temps i a les
fonamentat en la tradició i la Torà, és a dir, a través del

debat i l’estudi, ha fet possible que les lleis jueves es
conformessin segons les èpoques i els temps.” Sigui com
vulgui, “la societat jueva d’Israel és una mena de mosaic

A través d’aquesta explicació global del que és ser jueu i del

humà, ple de variants ètniques, religioses i polítiques en què

matisos i totes les branques que s’hi poden destriar,

religiosos ultraortodoxos fins als qui habiten en quibuts, des

que significa formar part de la comunitat jueva, amb tots els

assistim a la interpretació del Llibre del Gènesi (la creació,
Adam,

Noè...),

llegim

el

retrat

d’alguns

personatges

importants en la tradició jueva i universal (Abraham, Moisès,

els profetes, els reis David i Salomó...), ens endinsam en el

cada grup humà sobresurt per la seva idiosincràsia: des dels

dels colons fins a les comunitats d’immigrants, des dels
drusos fins als cristians d’expressió europea.”

El llibre de Martí Àvila és un bon eina contra la ignorància de
la dimensió religiosa de moltes persones –i en aquest cas

significat de la Torà o relat de l’aliança amb Déu per

concret contra el desconeixement i contra els tòpics referits

importància de festes, símbols i espais i cerimònies que

des de certs sectors que es consideren progressistes. Contra

aconseguir la terra promesa, comprenem el paper i la

marquen els rituals jueus (el Yom Kippur, la quipà, els
aliments caixer...), o escatim les diferències entre la tradició

sefardita i la de filiació asquenazita, i distingim les posicions

de jueus ortodoxos i progressistes davant els debats socials
d’avui dia .

al judaisme–, tan freqüentment exhibit, fins i tot amb orgull,
la ignorància, coneixement i respecte.

Martí Àvila. El judaisme. Història, espiritualitat, teologia,
tradicions i festes Barcelona: Viena Edicions, 2015.
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Ramon Llull, una nova
mirada
Pere Fullana
Historiador
En el context de la commemoració dels set-cents anys de la

mort de Ramon Llull (Palma 1232 – 1315/6) tenim el deure

moral i cívic de rellegir-lo. Es tracta de repensar el valor real

i simbòlic d’una biografia convertida en una icona que

transcendeix l’àmbit local. Llull és una figura transversal i
universal.

Transversal perquè no es pot classificar amb els paràmetres

de la contemporaneïtat, dedicats a categoritzar els individus

en funció dels seus mèrits, perfils i productivitat. Tota la vida

i obra de Llull reflecteixen un projecte integral, que conjuga

un estil de vida i un pensament, unes pràctiques i unes

propostes teòriques, un model de comportament i una

doctrina. I universal, perquè Llull és patrimoni de la
humanitat, el seu pensament és present en la història de les

idees que han mogut el món, des del segle XIV fins a

l’actualitat. És més, avui és objecte d’estudi de grups de

recerca, escoles i universitats diverses, i un dels grans

referents culturals i identitaris d’una cultura concreta, com
és la catalana.

Avui, després de tants de segles és rellevant perquè hi veim

un “ciutadà avant la letre”, un que provocà la cultura
dominant del seu temps. És clar que conjugà una certa

acceptació de les estructures de la seva època amb la

transgressió. Qüestiona, proposa i assaja models teòrics i

accions noves, amb la finalitat d’influir en un canvi general,
d’empènyer un model determinat de societat. Llull és un
cristià atípic. Representa el laic format, culte i influent.

Pateix les incomprensions lògiques de qui no forma part del

nucli de poder de l’estament eclesiàstic. Reflecteix un

franciscanisme radical des del punt de vista del compromís

Això no obstant, encara avui molts es demanen qui era

per influir en el canvi de model en les relacions entre els

l’estructura de poder de la Corona catalano-aragonesa. Neix

Culturalment, coneix el models culturals dominants del seu

realment aquest personatge. Llull era un individu integrat en

a Mallorca tres anys després de la Conquesta i la seva vida

transita entre els regnats de Jaume I i la creació de la
Corona de Mallorca, el 1276, amb Jaume II. Fill de

repobladors, el seu perfil connecta amb una nova classe

social emergent, la burgesia. Relacionat amb la Cort és
conegut per les seves vel·leïtats trobadoresques. A la

maduresa de la seva vida fa una sèrie d’opcions radicals,

empès per una fe interioritzada i per una sensibilitat
alternativa davant els grans problemes culturals i polítics.

poders que dominen el mapa polític contemporani.

temps, i s’adona ràpidament que el coneixement no pot

estar en mans d’uns pocs, sobretot no podia ser exclusiu

d’aquells que controlen les gramàtiques dels sabers i coneix

els agents de transmissió del saber del seu temps. És en

aquest escenari cultural on introdueix canvis i proposa
alternatives que incomoden i qüestionen. Políticament, Llull

treballa en el marc d’una Corona, en un espai geogràfic
concret, però a la vegada coneix les debilitats i fortaleses

del sistema polític. Coneix els equilibris geopolítics i sap

La seva trajectòria –síntesi de l’obra escrita i del compromís-

perfectament com funciona el món. Per això apostà

a un procés personal que transcendeix l’estudi acadèmic.

Llull era un foll que havia apamat la realitat i per això els

està directament associada a la conversió i a la il·luminació,
Per això dedicà la vida a difondre un “art” que afectava tots

els vessants de la vida humana, en allò més personal i en

tot allò més social i polític. El món de Llull és un univers
afectat per la religió i per això mateix ell parteix sempre del

paper de les grans tradicions religioses, i des d’aquestes

categories proposa un model de societat alternativa i
preludia la modernitat, l’alba d’un temps nou.

clarament per la reforma.

amos del món el passaren amb coverbos.
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Si pretenem aproximar-nos a la història de les dones

mallorquines lul·listes, hauríem de començar per les

beguines o Dones de Penitència que ell va agraciar amb un

llegat testamentari. Resseguir aquesta història ens resulta

impossible, però no podríem prescindir de Romia Rovira i
Genovard (1420/1422-+ post 1478), estudiada per la

professora. Maria Barceló Crespí, la qual fou introduïda en la
doctrina lul·liana per Anthonium Girard, lullistam, magistrum

meum, i va deixar establert que l’havien d’enterrar prop del

sepulcre del Beat Ramon Llull. Aquesta dona sembla un poc
lletraferida. Anys més jove

va ser la filla de família

pollencina, Elisabet Cifre (Palma, 1467 - 1542), que, amiga
del canonge Gregori Genovard i d’altres lul·listes, va

impulsar el Col·legi de la Criança, (1510), vora Monti-Sion de

Palma, el qual fou posat com a model per a institucions que

podien sorgir a Roma, pel que fou expert en el concili de

Trento, Miquel Tomàs i Taxaquet, (1529 - 9 Juliol 1578), que

acabà bisbe de Lleida. Aquest centre, d’encuny lul·lià, i
promogut per una beguina, per a la formació de la dona
burgesa és un dels capdavanters en tot Europa.

vida probablement seria llarg i sorprenent. Deixarem pel

camí Santa Catalina Tomàs, i altres, per a centrar-nos en una

altra valldemossina, una mica posterior a la santa, que
nomia Margalida Mas i Pujol.

Margalida Mas, no va promoure la formació de la dona, sinó

que va ser una dona que, entrada en el convent de Santa

Catalina de Sena de la Ciutat, malauradament esbucat i

substituït per un edifici de ciment armat, que no volem
una

formació

espiritual

i

literària

acceptable. Fins i tot, pel que escatim dels seus escrits,

devia entendre el llatí, llengua amb la qual pregaven les
monges de cor, com ho era ella.

Sebastià Trias Mercant, va curar l’edició d’una selecció

d’obres de Sor Anna, a partir d’un manuscrit que conté el

text en català, en el volumet «Sor Anna Maria del Santíssim

Sagrament. Càntics i cobles.- (Les Illes d’or, 146), Palma de
Mallorca: Moll 1988, 226 pp.»

traducció castellana, publicada per la Causa Pia Lul·liana, en

dos volums, l’any 1760. En qualsevol cas seria ben d’agrair

una edició crítica dels escrits d’aquesta valldemossina. Els
trobam d’una alta qualitat mística.

Margalida Mas va ser una jove pagesa i decidida. Havia

sentit la crida al convent de dominiques, que portava el nom

de Santa Catalina de Sena, dona que va ser decisiva perquè
els papes deixassin Avinyó i tornassin a Roma. Va convèncer

Gregori XI (1377). La santa va ser molt popular a Mallorca,
en el segle XVII. Fins i tot l festa amb obres teatrals.

Probablement quelcom d’aquesta popularitat va arribar a

Margalida. Aquesta cercà tots els mitjans per ser admesa en
massa tendre. Hagué d’esperar 14 anys.

La família no volia que fos “beata”, que no era altra cosa

que una versió moderna de les “beguines”. El terme no

tenia el sentit pejoratiu dels nostres temps. Per altra banda,

la mare de Margalida l’afavoria en el seu projecte. Però,

A diferència dels dos casos anteriors, Romia i Cifre,

adquirí

Prof. Pere Rosselló Bover. Deixarem de banda l’edició d’una

el convent del carrer de Sant Miquel de la Ciutat. Però era

El llistat de les dones mallorquines protagonistes de la seva

qualificar,

Direm que el capítol sobre la llengua és obra acurada del

també, sorprenentment en la casa entraren els balls i altres
diversions que abans tenien la porta ben tancada. Els

jovençans pretendents de Margalida no mancaren. Ella

estimava més els pobres i els malalts. No va afluixar, i al
darrer cop, dia 10 de gener de 1677 fou admesa, com a Sor

Anna Maria del Santíssim Sagrament.

Un fet important va ser que al cap de 10 anys, el Dr. Gabriel

Mesquida fou nomenat confessor del convent. Sor Anna es

va posar sota el seu guiatge. Gràcies a aquest encontre
tenim aquesta gran mística dominica, i ensems lul·lista
entusiasta. És una conjunció no gaire freqüent, però tampoc
insòlita.
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muchos siglos, y la prohibición de San Pablo que las manda

callar, va trobar una ocasió per a reivindicar la dignitat i la

Trias Mercant ha recalcat com en el segle XVII planava
quietisme de Miguel de Molinos, que fou mal rebut en

capacitat de la dona, oportunitat que va saber aprofitar amb

un estudi molt acurat sobre les possibilitats de la dona.

l’Església catòlica. Tal vegada Trias Mercant en fa un gra

Advertim que, en aquell temps en què els que llegien sabien

valldemossina. Però el quietisme i una mena de panteisme

i no el que entenem avui. D’aquí que en un apartat afirmi

ben lluny d’un quietisme i del panteisme, Sor Anna escriví

Ara bé, aquí solament recollirem una altra part de la

massa,

quan

estudia

aquest

aspecte

en

la

mística

eren un escull per a certs corrents de l’època. Veurem com
expressions de total entrega i confiança en l’Amat, i de
identificació amb ell, que la portaren el cim de la mística

bastant de llatí, no calia dir que imbecillitas vol dir “feblesa”,

que No es tan débil el juicio de las mugeres como se opone.
resposta, que consisteix en acumular uns pocs testimonis de

pensadors antics, segons els quals n’hi ha Autores que

cristiana.

prueban ser superiores a los hombres las mujeres.

Que Sor Anna entràs en la mística del Crist, és evident. Hi

Però encara adduirem com en el diàleg de Sor Anna amb

portes obertes per a encarnar l’Amiga de l’Amat és degut a

experiències. De fet la proximitat i la intimitat que revelen

Ometem altres reflexions que mereixen un estudi d’avui.

fou cridada no sabem per quines vies. Que ella veiés les

l’Amat, Jesús, ella se resistia a escriure les seves

l’esmentat ardiaca de la Seu, Dr. Mesquida, el qual obliga la

són grans i un esperit senzill i humil s’havia de sentir una

net.

n’hem d’ometre moltes mostres, adduirem un curt diàleg

monja a escriure les seves experiències, que ell posava en

que va escriure la dominica:

Sor Anna tenia una experiència mística altíssima quan fou

nomenat confessor del convent Mesquida. Aquest va portar

a les monges una edició maldestra del llibre de Blaquerna,

quan Sor Anna era mestra de novícies. Mesquida l’incità que
llegís aquell llibre

- Tu has de escriure.
I m’ho deia de modo que apareixia
que hi estava empenyat, que jo mateixa me’n
- Filla, jo vull fer càtedra del teu cor

centes seixanta-i-sis dialogacions i càntics d’amor entre

per ensenyar a tot lo món; no temes que som

Amic e Amat.

el mateix, qui estava en lo temple ensenyant

Amb el text d’Amic e Amat Sor Anna va entrar en el

coneixement del que considerava el seu gran amic, el Beat
Ramon Llull. Qualque censor va trobar que havia estat

massa apassionada pel Beat. Però un altre lamentava que
Llull era desestimado sin ser conocido.

malgrat

fossin

explicables,

los Doctors, i primer faltarà el cel i la terra,
que jo no et faltaré.
Indubtablement, una dona del segle XVII, era lliure del que

hom pensàs de la seva condició femenina, per a expressar

altíssimes experiències místiques, que, tant de bo, puguin

No mancà qui considerava les seves expressions místiques
arrogants,

I aquí mateix me digué:

admirava. [...] i ell me digué:

En aquest últim i quint llibre, en el capítol 107 posa tres-

eren

mica incorregut, com s’hi sentia Sor Anna; però, tot i que

atès

el

llenguatge dels místics. Foren diversos els censors del segle

XVIII que comparaven els escrits de Sor Anna amb els de

Santa Teresa. Nosaltres, modestament, creiem que anaven

encertats. La Causa Pia Lul·liana quan va considerar que els

havien de traduir, per tal que fossin coneguts a Espanya,

creiem que va prendre una gran decisió, que, pel que

coneixem, no aconseguí gran èxit. Eren els temps de Carles
IV (III), l’únic monarca que coneixem com a perseguidor de

la memòria de Ramon Llull.

Acabarem aquesta incompleta presentació dient que, en les

presentacions que precedeixen l’obra de Sor Anna en

castellà, amb ocasió del Tercer reparo fundado en la
imbecilidad de las mugeres, con las experiencias fatales de

ser més conegudes.
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