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1.1

editorial
número 54 - octubre 2016

Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

Fa un any per aquestes dates 
tancàvem una legislatura de 
retallades, corrupció i confrontació contra Catalunya. Les 
grans mobilitzacions, l’aparició de forces emergents, 
Podemos a l’estat així com Compromís, MÉS, Marees, entre 
d’altres, el procés sobiranista català i la victòria de 
l’esquerra plural a Ajuntaments i Comunitats autònomes 
alimentaven  l’esperança d’un canvi.

Vingueren les eleccions del desembre  que donaren majoria 
als diputats d’esquerres i sobiranistes. Lamentablement 
entre l’arrogància de Podemos i un PSOE que preferí pactar 
amb Ciudadanos que liderar un bloc de canvi amb 
l’esquerra i els sobiranistes, aquesta esperança quedà 
frustrada i noves eleccions el mes de juny que deixaren les 
coses més o manco com estaven, PP i Ciudadanos no tenien 
majoria suficient i si la tenien PSOE, Podemos i 
sobiranistes.

Per sort aquesta vegada Podemos, que havia perdut un 
milió de vots, tenia una actitud més unitària i dins el PSOE 
s’imposava la tesi de no fer president a Rajoy ni per activa 
ni per passiva. Però quan Pedro Sánchez, fort amb el “no és 
no”, va començar tímidament a temptejar algunes forces 
nacionalistes i independentistes s’encengueren totes les 
alarmes dins el règim i al crit de salvemos la unidad de 
España decidiren que tot valia i prepararen i executaren un 
cop d’estat en tota regla dins el PSOE.

Els bombardeigs i la preparació artillera els hi va 
correspondre a la Brunete mediàtica, comandada pel grupo 
Prisa. Als dirigents socialistes més implicats en el sistema i 
més tacats per la corrupció (EROS) els tocà el cos a cos. 
Felipe González fou l’encarregat de donar l’ordre d’atac. 

I el guió es va complir a la perfecció. Pedro Sánchez, 
secretari general elegit en primàries, defenestrat i la seva 
executiva substituïda pel una “junta militar”, perdó, una 
gestora,  i així arribem al dissabte 29 d’octubre que se 
recordarà com un dia negre per a la ciutadania progressista. 
Comença el final del règim del 78 amb una ruptura 
regressiva que prefigura una clara hegemonia conservadora 
a l’Estat espanyol.

Rajoy i la dreta més corrupta i antidemocràtica dels darrers 
40 anys enfortida. El PSOE que va consolidar i capitanejar el 
constitucionalisme a partir del 1982,  amb una crisi sense 
precedents.  La fatídica disjuntiva que han viscut els 
socialistes i que s’ha escenificat amb la votació del 
“dissabte negre” continua més viva que mai. O caminen cap 
a una gran coalició que preservi el sistema i “la sagrada 
unidad de la patria”  o participen d’un bloc progressista i 
sobiranista que obri al camí a una ruptura democràtica. 

Cal destacar l’entrega de l’acta de diputat de Pedro 
Sánchez, disposat a seguir lluitant dins el PSOE i el vots 
contra Rajoy dels  set diputats del PSC i vuit més, entre els 
quals els dos de les Illes. Des de aquestes línies la meva 
més sincera enhorabona a aquesta digna actitud dels 
 companys del PSIB. Caldrà molt de coratge per seguir 
lluitant per un partit socialdemòcrata i que accepti la 
plurinacionalitat de l’estat espanyol.

Cada cop s’allunya més la possibilitat d’un nou procés 
constituent a l’estat espanyol que pugui avançar cap a una 
societat plurinacional, democràtica i igualitària, com deia 
des de  la tribuna parlamentària la Diputada d’EHBildu. 
Mentre tant els distints pobles que formen part encara de la 
pell de brau hem de fer el nostre camí per obrir els nostres 
propis processos constituents que ens portin a la plena 
sobirania.

Espanya haurà de decidir, un altre cop a la seva història, si 
vol democràcia o autoritarisme. Lamentablement continuen 
essent molt actuals els versos del gran poeta castellà: 
“españolito que vienes al mundo te guarde dios, una de las 
dos Españas te ha de helar el corazón”.

Espanya a la cruïlla:
 Democràcia o 
autoritarisme



Una mirada a la crisi del 
PSOE

Celestí Alomar

Llicenciat en Geogradia i Història

Encara hi haurà que esperar un temps per saber quant  de 
profundes són les esquerdes que divideixen el PSOE. El 
resultat de la votació en el Comitè Federal ha deixat clara 
l’existència de dos blocs oposats. Si es repassa la llarga 
historia del partit aquesta circumstància no és nova, ja 
s’havia donat altres vegades i ho va resoldre. Però, com s’ha 
arribat a la situació actual no és fàcil d’explicar. Tinc clar 
 que la causa no és el declivi sostingut de la pèrdua de vots; 
ans el contrari, la caiguda de vots és la conseqüència, el 
símptoma, d’un mal més profund. La realitat és que el partit 
de govern i d’Estat que havia estat essencial per sortir de 
les tenebres del franquisme i modernitzar el país, en 
l’actualitat és incapaç de treure’l de l’esclerosi de la 
transició. I, a més, això va de la mà de la manca d’idees que 
debiliten la socialdemocràcia en general, per sortir del crític 
moment al qual el neoliberalisme ha portat el món 
occidental. Per analitzar la crisi actual del PSOE no podem 
perdre mai de vista aquest marc complexe i general. 

Però, el marc no pot servir d’excusa a decisions 
equivocades que han propiciat que las coses siguin 
aquesta, i no d’una altra, manera. La primera d’elles va ser 
la falta de suport   a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 
2006 (el famós “cepillado” de Guerra) i al federalisme 
asimètric de Pasqual Maragall. La qüestió es va tancar en 
fals amb el “document de Granada”, que no resolia la 
distinta concepció de l’Estat entre el socialisme andalús i 
català. El socialisme andalús, genèticament arrelat en la 
idea de “germanor” i no d’Estat, manlleva aquest concepte 
d'un codi intemporal que irremeiablement xoca amb la idea 
historicista que en tenen de l’Estat els catalans. No 
acceptar a Maragall, en el seu moment, ha conduït a què en 
l’actualitat hi hagi “línies vermelles” que trenquen la unitat 
en el partit, i emboliquen el debat intern, en un tema -la 
forma d'Estat- que des de la idea d’universalitat del 
socialisme no hauria de ser transcendental. S’ha substituït 
el vermell de la bandera per el de les línies d’un mapa. 

Una segona decisió que ha marcat 
l 'esdevenidor dels socialistes durant 

aquests anys ha estat haver 
acceptat “l’austericidi” imposat per 
Merkel i no haver convocat eleccions 
anticipades per consultar a la 
població. Per contra, es va pactar 
una reforma exprés de la 
Constitució, per la qual el pagament 

del deute públic passava per davant de qualsevol altra 
despesa de l'Estat. Això representava una renuncia de 
l’ideari socialista que havia inspirat la primera legislatura de 
Zapatero i una pèrdua d’autoritat moral davant la gent que 
patia la crisi econòmica. Podríem dir, sense por a equivocar-
nos, que aquelles aigües van portar els fangs d’avui. La 
frontera entre el neoliberalisme autoritari i la 
socialdemocràcia es difuminava tant que la gent hi va 
deixar de veure les diferències. El maleit “tots són iguals” 
que persegueix als socialistes com l’ombra de la traïció de 
classe.

La reacció a les mobilitzacions populars que es varen 
desencadenar va provocar un desenfrenat procés de 
primàries que semblava podia crear una dinàmica que 
revitalitzés el partit. Però, era tard i es van quedar a mitges, 
perquè la gent del carrer el que demanava, i demana, no 
eren primàries sinó una democràcia més participativa. I en 
aquest tema, els socialistes s’han mostrat reticents. 
Reticència o manca de valentia, el que es vulgui dir, que té 
molt a veure amb un altre dels problemes greus del partit 
socialista: l’endogàmia. El partit es nodreixi quasi 
exclusivament de la promoció interna, el qual fa que no hi 
entri aire nou. Els militants estan més predisposats a 
defensar la marca del partit, que fer política de carrer. 
Només des d’aquesta perspectiva es pot explicar que un 
candidat elegit en primàries, com és el cas de Pedro 
Sánchez, pugui ser defenestrat amb un cop de força en ple 
procés de formació de govern. 
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Amb aquests antecedents era inevitable, doncs, que sorgís, 
com han sorgit en altres partits socialdemòcrates, un 
corrent contestatari. Segurament, Pedro Sánchez no era el 
gran líder desitjat, però era la persona que els militants i 
simpatitzants havien escollit i posat al davant del partit. A 
pesar de la tebiesa del candidat, la contrareforma de la 
“nomenclatura” ha estat tan virulenta que ha arribat a 
l’extrem de renuncia a formar govern i defenestrar al 
candidat elegit per la gent. S’ha demostrat fins a quin punt 
tenen arrelat el sentiment patrimonialista del partit i de la 
política en general. Si hagués de definir la crisi actual del 
PSOE, diria que aquesta és una lluita aferrissada per les 
sigles. 

Aquesta qüestió haurà de quedar resolta en el proper 
Congrés del  partit. La reacció immediata d’una part dels 
militants davant els esdeveniments, intentant forçar un 
congrés extraordinari demostra que no tot està perdut i ni 
encara s’ha dit la darrera paraula d’aquest conflicte.

 Però, en cap cas el PSOE pot abdicar a la seva condició de 
partit de govern, el contrari implicaria la desaparició. I, igual 
que avui, només tindrà dues vies  de sortida: Una, concloure 
el camí iniciat amb la renúncia a formar govern formant part 
d’una Gran Coalició  i, la segona,  encertar amb un projecte 
obert i un líder que rompin amb el passat més recent, que 
les permeti seguir essent pedra angular per consolidar una 
alternativa d’esquerres que porti Espanya al canvi. Entenc 
que qualsevol de les dues alternatives pugui crear inquietud 
entre els militants socialistes, però si no trien una o altra el 
desert que els quedarà per davant serà tant vast que no em 
sento capaç ni d'entreveure la seva travessia.
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Balanç i perspectives de 
la Conselleria de 

Transparència, Cultura i 
Esports

Ruth Mateu Vinent

Consellera de Transparència, Cultura i Esports del Govern 
de les Illes Balears

La feina feta durant el primer any i mig a la Conselleria de 
Transparència, Cultura i Esports respon, especialment, a les 
ganes i l'impuls de la gent que en forma part, i que amb 
pocs recursos tant econòmics com de personal, ha 
aconseguit tirar endavant amb els principals objectius 
marcats dintre de cada àrea: Política Lingüística, Cultura 
(dintre de la qual s'inclou l' IEB, compartit amb Política 
Lingüística, i l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears), 
Participació i Transparència, i Esports i Joventut, que 
engloben l'IBJove, la Fundació per a l'Esport Balear i el 
Consorci del Palma  Arena, edifici seu de la Conselleria.

Aquesta diversitat d'àrees fa necessari un balanç per parts. 
Però sí que podem destacar, per damunt de la gestió, la 
recuperació de la Direcció General de Política Lingüística i 
les polítiques de Joventut, dues àrees totalment malmeses 
durant l'anterior legislatura i que ara tornen a funcionar.

Comencem per l'àrea de llengua. Només la recuperació de 
la Direcció General de Política Lingüística ja és una molt 
bona notícia i un objectiu prioritari dintre de la Conselleria. 
Recuperant l'àrea s'han retornat també drets a la 
ciutadania, impulsant el canvi de la Llei de Funció Pública 
per tornar el català al lloc que correspon dintre de 
l'Administració, tornant a reactivar el Consell Social de la 
Llengua Catalana -que ha elaborat un Pla d'accions que 
posarem en marxa en breu amb la resta del Govern i els 
sectors implicats-, o implicant-nos en el retorn del senyal de 
TV3 a les Illes i la d’IB3 a Catalunya. També hem celebrat el 
30è aniversari de la Llei de normalització lingüística, de la 
qual hem recuperat el text i l'esperit original i hem convocat 
diverses ajudes per a publicacions en català, com la 
subvenció per premsa local i especialitzada o la de premsa 
diària en català, amb l'objectiu de consolidar un espai 
comunicatiu a les Illes en català. És suficient? Evidentment 
que no.

 Hem de seguir treballant per la recuperació dels drets 
lingüístics dels ciutadans de les nostres illes, i fer que viure 
plenament en català a Balears sigui possible. Per açò ens 
hem marcat com a prioritats pel 2017 la creació del decret 
d'usos lingüístics i el desplegament del Pla d'actuacions en 
matèria de Política Lingüística del Consell Social de la 
Llengua Catalana, les actuacions del qual s'aplicaran de 
forma consensuada amb cada sector implicat.

L'objectiu general de l'àrea de cultura és fer arribar la 
cultura a tothom i per tot. Tant des de la Direcció General de 
Cultura - amb la participació en fires de caràcter divers, 
l'augment de la programació de Viu la Cultura, les activitats 
de l'Any Llull, que n'hem fet més de 500, o el retorn a 
l'Institut Ramon Llull -com des de l’IEB- amb la implantació 
de jornades de professionalització dels sectors culturals, la 
projecció exterior dels artistes a fires de fora o a casa a 
través de Fira B i Talent IB-, com des de l'OSIB- amb la 
posada en marxa dels abonaments de proximitat, la 
Simfònica en petit o els concerts a hospitals, presons, etc, 
sense deixar de banda els grans concerts a espais 
consagrats com el Teatre Real de Madrid o la sala 
Musikverein de Viena - han obert les portes de l'accés a la 
cultura de la ciutadania de les Illes. 

Però hi queda molt per fer. S'ha de seguir apostant pels 
sectors professionals de la cultura, amb els quals 
elaborarem un Pla que pugui anar més enllà de la 
legislatura i que es consolidi en un Pacte per la cultura; 
farem possible l'apropament de la cultura a tots els 
ciutadans de totes les edats, des de Viu la Cultura, des dels 
concerts socials de la Simfònica i programant un Fira B que 
enguany hem consolidat, entre altres actuacions.  I també 
millorarem la gestió dels nostres centres propis - 
biblioteques, arxius i museus - donant un millor servei als 
ciutadans.
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La transparència és una àrea totalment nova dintre de 
l'administració, creada per la necessitat social de rendir 
comptes davant d'una ciutadania que, a causa de flagrants 
casos de corrupció, no confia en les seves institucions. La 
tasca de la Direcció General de Participació i Transparència, 
en aquest sentit, no és fàcil. Hem de consolidar un canvi de 
mentalitat i de procediments de feina dintre de 
l'Administració, donant compte de què es fa amb els diners 
públics. 

A poc a poc hem fet passes durant el primer any, en el qual 
hem aprovat un Codi ètic d'obligat compliment per tots els 
altres càrrecs del Govern, hem fet pública informació com 
les agendes setmanals dels consellers, les retribucions, les 
despeses, les declaracions de béns o els regals que es 
reben. Hem posat en marxa eines de consulta, com el Dret 
d'accés a la informació, per facilitar la tasca de control de 
Govern de la ciutadania. Hem redactat el projecte de Llei de 
l'Oficina de lluita contra la corrupció, actualment en tràmit 
parlamentari. 

I hem iniciat la ronda amb entitats locals per redactar la 
futura Llei de consultes i processos participatius. Posar en 
marxa aquesta darrera llei és l'objectiu que ens hem marcat 
per l'any 2017, dintre del qual també volem crear un nou 
portal de transparència per garantir un millor accés a la 
informació per part del ciutadà i seguirem gestionant, a 
més, les competències incloses dintre de la Direcció 
General: qualitat, atenció a la ciutadania, administració 
electrònica, etc.. 

Les dues darreres àrees que ens queden per parlar són la 
Direcció General d'Esports i Joventut. Dos blocs que arriben 
a gran part de la ciutadania i que serveixen per transformar 
la societat en positiu. Des de Joventut, polítiques que hem 
recuperat després d'una legislatura totalment oblidades, 
hem aprovat del decret del Consell de la Joventut, el màxim 
òrgan de participació d'aquest col·lectiu. També hem tornat 
a posar en marxa el programa Art Jove, del qual hem 
organitzat 8 certàmens, així com els camps de treball, que 
durant l'estiu han tingut entretinguts a 80 joves de tot 
l'Estat.

Pel que fa a Esports, hem iniciat el programa de Posam 
Valors a l'Esport, hem impulsat la regulació del sector 
professional esportiu i hem aprovat el decret d'esportistes 
d'alt nivell. Des de la Fundació per a l'Esport Balear s'ha 
modificat el model de tecnificació, aplicant criteris nous per 
a l'elecció dels tècnics que entrenen als futurs Rafels Nadals 
i Marcus Copper de les Illes. Cal mencionar també la feina 
que s'ha fet des del Consorci del Velòdrom del Palma Arena, 

per omplir d'activitats - com la recuperació del Campionat 
d'Espanya de Ciclisme en Pista, el Microteatre i  altres,  - un 
espai tan peculiar com és l'edifici que acull la nostra 
conselleria.

 I per 2017? Impulsarem la participació a través del Consell 
de la Joventut, així com diferents espais on els joves han de 
poder desenvolupar la seva vida social, política, educativa, 
etc. Consolidarem les ajudes que enguany hem donat als 
nostres esportistes, des dels destacats fins als més menuts. 
Posarem a prova el programa de Valors, del qual en 
recollirem els primers fruits i desenvoluparem el programa 
de foment d'esport i integració i esports i dona. I iniciarem 
la construcció del nou institut de Prínceps, perquè no 
podem permetre que els nostres esportistes no tinguin unes 
instal·lacions que estiguin al nivell dels seus èxits. 

En definitiva, seguirem apropant les nostres àrees a la 
ciutadania de les Illes, seguirem retornant drets, deixarem 
de retallar en sectors estratègics per la consolidació d'una 
nova economia i iniciarem el camí cap a una concepció de 
l'Administració per part de les autoritats que en formam 
part, diferent, molt més social i oberta.
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   3.1
El poble té la veu

Lliga Feminista UIB

La Lliga Feminista UIB sorgeix arran de la necessitat d'un 
mitjà creat per i per a alumnes que transmeti les idees 
d'igualtat entre gèneres per les quals  el feminisme porta 
lluitant des de fa dècades. Si bé és cert que són conscients 
de l'existència d'una Unitat de Gènere a la Universitat i 
certament elogiem no només la seva existència sinó la seva 
gran tasca, d'altra banda sentim que cal un nexe entre els 
continguts que treballa aquest departament i l'alumnat. 
Abans de l'existència de la Lliga, tot es quedava en un àmbit 
que era massa acadèmic i formal com per cridar l'atenció de 
les alumnes i involucrar-les. Aquest és precisament el buit 
que la Lliga intenta ocupar.

Per això, des de la nostra constitució hem emprat el que 
creiem són els mitjans de comunicació més usats i 
accessibles per a tothom: les xarxes socials. Informem dels 
nostres esdeveniments i compartim informació que ens 
sembla rellevant sobre feminismes en l'actualitat a través de 
Facebook (Lliga Feminista UIB) i Twitter (@FeminUIB), a més 
de dur a terme enquestes anònimes sobre temes diversos. 

Pel que fa als esdeveniments, intentem organitzar un cada 
dues setmanes -en la mesura del possible dels nostres 
horaris personals- amb temàtiques molt diverses, consistint 
en presentacions de caràcter informal i contingut rellevant 
en els quals les assistents són les principals partícips, essent 
el debat una de les nostres principals eines per conscienciar i 
arribar a conclusions més o menys encertades- de manera 
conjunta. Fins ara, hem organitzat dues assemblees: la 
primera, que va complir amb la funció de donar-nos a 
conèixer de manera més personal als qui van assistir i la 
segona, que va consistir a fer una anàlisi de la representació 
de la dona en el món dels videojocs , en la qual a més va 
intervenir telemàticament la nostra convidada d'honor: 
Marina Amores (Twitter: @blissy), autora dels documentals 
"Dones + Videojocs" i "Homes + Videojocs". 

A més d'organitzar assemblees de manera regular, i per 
aportar el nostre granet de sorra a la visualització del paper 
de la dona en el món, cada dimarts vam pujar al Facebook 
un àlbum que hem titulat "Dimarts Feministes" una 
publicació en la que us recomanem una figura femenina 
-tant d'actualitat com històrica- afegint les raons de per què 
hem triat a aquesta figura juntament amb una cita seva i un 
autoretrat. 

Fins ara, entre les dones que hem destacat estan Clara 
Campoamor, ChimamandaNgoziAdiche o Malala Yousafzai. 
Per acabar, en aquest cas per visualitzar el masclisme latent 
en la societat, vam decidir crear a la mateixa plataforma 
abans esmentada una secció titulada "Música d'ahir i avui: 
masclisme de sempre," on vam pujar lletres de cançons que, 
més objectivament o subjectivament, inciten a 
comportaments masclistes, tals com el control de la dona, la 
seva violació i fins i tot el mateix feminicidi.

Especial menció finalment al que va ser la gota que va fer 
vessar el tassó pel que fa a la nostra decisió de crear la 
Lliga. Davant d'un cas de terrorisme masclista esdevingut en 
la nostra illa, la Universitat va decidir promulgar un minut de 
silenci. No definim com a   incorrecta aquesta mesura, però 
certament no serveix de res si no s'acompanya d'un diàleg 
intra-universitari que sacsegi la societat. 

Que el masclisme mata és una cosa que totes tenim clar, 
però això és només la punta d'un iceberg que cal analitzar 
des de la base si volem avançar com a societat i eradicar 
aquests comportaments.

Sobre la creació de la Lliga 
Feminista UIB a la

 Universitat de les Illes 
Balears
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EL CETA:
 Les mobilitzacions fan

 forat
Josep Valero 

Coordinador d’activitats de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

El 15 d'octubre a Mallorca la Plataforma contra el TTIP va 
organitzar una concentració davant la Delegació de Govern 
contra el CETA. Les sigles amb anglès del tractat de lliure 
comerç i inversions entre la UE i el Canadà. Una cadena 
humana d'unes 300 persones acabà enrevoltant la mançana 
de l'edifici de la Delegació amb els sons del “Tambors per la 
Pau” i el suport de la resta de concentrats, que feren ben 
present als vianants del Born i carres adjacents, del que es 
protestava. Abans els dos portaveus de la Plataforma, 
llegiren els arguments dels manifestants.

A tota Europa s'havia organitzat pel dia 15 d'octubre una 
jornada de mobilitzacions, dintre de la campanya genèrica 
anomenada “Tardor en resistència”. A Menorca els companys 
de la Plataforma havien organitzat una manifestació des de 
l'Esplanada a la Delegació de Govern, amb una participació 
de més de 500 persones. El Consell Insular de Menorca havia 
animat a la participació ciutadana per aquest acte. A Eivissa 
sembla que també es realitzaren alguns actes explicatius.

Diversos Ajuntaments i Consells han aprovat mocions contra 
el TTIP. I dues comissions del Parlament de les Illes Balears 
han aprovat  Proposicions no de Llei (PNL) rebutjant les 
formes i els actuals continguts del TTIP. La darrera ja feia 
esment a un rebuig explícit al CETA, un tractat que ha passat 
més silenciosament en la seva tramitació, però que té el 
perill de que moltes coses allà acordades, obrin el camí a 
temes fins ara aturats al TTIP.

A Europa les mobilitzacions populars contra aquesta “nova 
generació” de tractats ( CETA, TTIP, TISA) ha estat força 
important. No són tractats de lliure comerç. Són tractats que 
modifiquen, condicionen, anul·len, legislacions estatals, 
regionals i locals. Creen unes condicions de joc “ad hoc” als 
inversors internacionals i es boten els principis bàsics de la 
sobirania política vigents. 

Les negociacions secretes i tan sols amb els lobbys 
empresarials, la creació de tribunals especials per a protegir 
inversions en lloc d’anar als tribunals dels estats  on es fan 
les inversions, que els dictàmens d’unes anomenades 
 «comissions reguladores», condicionin les futures 
legislacions dels estats, o introduir el lucre cessant com a 

indemnitzacions obligatòries en cas de voler recuperar les 
administracions públiques les privatitzacions de serveis 
públics decidides per les forces neoliberals, són alguns dels 
perills més evidents.

O que els interessos dels inversors i dels fabricants 
multinacionals estiguin més protegits que la seguretat 
alimentària, els drets mediambientals, els drets laborals, les 
produccions autòctones o les sobiranies competencials dels 
poders municipals, regionals, estatals que suposadament i 
pel principi de subsidiarietat, hauria de fer respectar i fer 
complir la pròpia Unió Europea.

La no aprovació temporal per part del Consell Europeu del 
tractat CETA amb Canadà és una molt bona notícia. No ha 
estat tan sols mèrit del Parlament de Valònia, que 
evidentment en té. Ha estat fruit de la lluita i la pressió 
d'una opinió pública europea cada vegada més 
conscienciada. I que des de les Illes també hi venim 
contribuint des de fa ja un bon grapat d'anys. 

No podem deixar sol al Parlament való amb el seu 
posicionament. Les nostres institucions també haurien de 
mostrar la seva solidaritat. Malgrat no tenguin les 
competències que el model federal belga permet als seus 
parlaments regionals. La indignació dels governants 
europeus i canadencs front aquesta oposició valona ha estat 
prou significativa. La pressió del pal i la pastanaga que haurà 
de suportar el parlament való serà enorme. 

Però qualque cosa ha canviat amb aquesta suspensió 
temporal del CETA i l'estancament negociador del TTIP. Les 
coordinacions de les lluites a la Unió Europea cada vegada 
ens fan més forts. Les mobilitzacions comencen a fer forat. 
No cal badar ni menysprear la capacitat de reacció dels 
governants europeus. Però al manco sabem que ja els 
 podem fer mal. I per això no podem descansar ni baixar la 
guàrdia.

Tardor en resistència No al CETA, no al TTIP
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Manifest
 «PER LA REFORMA DEL

 SISTEMA DE
 FINANÇAMENT»

Maties Bennàssar

Més d’una seixantena d’entitats, algunes d’elles a la vegada 
agrupacions o xarxes de més entitats, signaren el manifest 
«Per la Reforma del Sistema de Finançament» Aquest 
manifest té una redacció inicial del Cercle d’Economia de 
Mallorca que després s’agrupà amb la plataforma que 
diverses entitats formaren abans de les darreres eleccions 
generals. És a dir ha primat la voluntat de voler construir 
una sola i potent plataforma per reclamar aquest necessari i 
just nou finançament. Aquesta voluntat i aquest esforç 
unitari va ser reconegut per Andreu Rotger, president del 
Cercle d’Economia de Mallorca.

L’argumentari central del manifest reclama: Una revisió de 
l’actual model de finançament. Un augment substanciós i 
continuat de les inversions estatals previstes als Pressuposts 
Generals de l’Estat. La posada en marxa del Règim Especial 
de les Illes Balears previst al nostre Estatut, que reconegui la 
nostra insularitat i pluri-insularitat. Que el deute públic que 
ha tingut que assumir la Comunitat Autònoma, per 
infradotació de les competències transferides per l’Estat, 
sigui assumit per ell mateix.

El manifest argumenta de manera raonada i clara el que és 
una veritat que ja ningú discuteix. Som la comunitat que 
proporcionalment més aporta a l’Estat i per contra, som els 
coers en el finançament per capita dels principals serveis 
públics.

La presencia d’un conjunt tan plural d’entitats al Parlament 
de les Illes Balears, evidenciava un fet polític de primera 
rellevància. La batalla pel nou finançament no és una qüestió 
única dels representants polítics. Pintam massa poc a l’Estat 
perquè ens facin cas tan sols des de la justícia dels nostres 
plantejaments. Sols si hi ha una clam unit del conjunt de la 
societat de les Illes, que faci prou renou i que no pugui ser 
emmudit a Madrid, tenim alguna possibilitat de capgirar 
l’actual situació de dependència i espoli.

El Manifest no pot ser simplement una foto  on quedi lleig no 
ser -hi present. El Manifest és tan sols la primera pedra del 
que ara toca fer. Construir des de la realitat específica de 
cada illa, i cal insistir amb la importància cabdal d’aquesta 
base pròpiament insular, una campanya de divulgació i 
sensibilització sobre el finançament que ens cal i del què és 
podria fer amb aquests recursos que ens manquen. Cal 
saber gestionar l'extraordinària unanimitat  social que hi ha 
darrera aquest manifest. Aprofitar l’oportunitat per a 
conèixer-se i dialogar entre les pròpies entitats. Establir 
sinergies i complicitats per poder arribar fins al poble més 
petit, al nucli urbà més allunyat, a la barriada més 
multicultural. Si hi ha una vertadera feina de base, fins i tot 
caldria pensar en la possibilitat de fer accions més rellevants 
a nivell insular, per acabar amb una certa coordinació 
d’accions inter-insulars. 

S’han acabat les etapes dels padrins que se’ns oferien per 
arreglar les nostres coses a Madrid, perquè ells deien que 
tenien «bo» No cal ser massa espavilats per veure que 
padrins de les altres autonomies, també hi són i són més 
nombrosos. No som els coers per casualitat. Sinó perquè 
sempre ens han fet el mateix cas que al xiulet del sereno. O 
reclamam el màxim d’units els que ens pertoca o ningú ens 
ho regalarà. El manifest es prou clar amb aquest sentit. 

Tenim un gran repte al davant. Cada entitat que ha firmat el 
manifest sabrà el que pot i vol aportar per a construir aquest 
necessari esperit col·lectiu reivindicatiu. Una negociació 
política sense força al darrera, quan hi ha interessos 
econòmics i territorials tan confrontats, és una derrota 
segura. Cal aprendre de la pròpia experiència. Un millor futur 
depèn de nosaltres. De la força política i social que com a 
poble puguem aconseguir. Val la pena intentar-ho.

Tardor en resistència No al CETA, no al TTIP

Vegeu  http://lliureimillor.cat/2016/06/22/manifest-illes-financament-just-necessari/
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Bernat Joan i Marí

Professor, escriptor i polític eivissenc

El Partit Socialista Obrer Espanyol es troba immers en una 
crisi profunda. La negativa de Pedro Sánchez a plegar-se 
davant els “barons” que volien que deixàs camí lliure a la 
investidura de Mariano Rajoy l’ha desencadenada, però 
probablement ja feia temps que s’estava larvant. Sigui com 
sigui, la crisi ha esclatat en ple procés de pre-investidura del 
líder del PP com a president del govern de l’Estat, i amenaça 
amb conseqüències arreu on el PSOE té responsabilitats 
institucionals. 

Les baronies han actuat de manera expeditiva i, de seguida 
que han pogut fer-ho, s’han tret Pedro Sánchez d’enmig. La 
tasca de Felipe González, Alfonso Guerra, Susana Díaz, 
Fernández Vara i companyia ha estat dura però exitosa. Els 
seus criteris han acabat prevalent. Ara, no ho hauríem de 
perdre de vista, tenim al davant un perill claríssim: que el 
PSOE es consolidi com un partit regionalista andalús (amb 
algun toc extremeny i castellà) amb aparença de partit 
d’àmbit estatal. El pes polític dels barons andalusos i 
castellans així ho certifica. 

El president del País Valencià, Ximo Puig, que ni per cultura 
ni per tradició política no forma part del PSOE jacobí i 
espanyolista que representen les baronies 
castellanoandaluses, s’ha apuntat al descavalcament de 
Sánchez per possibilitar la investidura de Rajoy perquè 
considera que “més val tenir un PP governant en minoria 
que no patir-lo governant amb majoria absoluta”. Aquesta és 
la confiança que un dels líders socialistes més clarividents té 
en la reacció electoral de les Espanyes si es va a unes 
terceres eleccions consecutives. 

En aquesta guerra, Francina Armengol, líder socialista balear 
i presidenta de la comunitat (dita) autònoma de les Illes 
Balears, s’ha posicionat al costat que ha sortit clarament 
derrotat. Això, no pot ser d’altra manera, afebleix les seues 
posicions davant Ferraz (tret que finalment Pedro Sánchez 
opti per intentar tornar i, valent-se de la militància, ho 
aconsegueixi, cosa que a hores d’ara tampoc pens que no 
resultaria del tot descartable). De moment, emperò, 
Armengol no té bo amb els que remenen les cireres allà per 
Madrid, després de la caiguda en desgràcia del seu líder. 

Malauradament, a un país amb tan poca consistència política 
diferenciada com és el nostre, els atxems de Madrid es 
converteixen de vegades en autèntics refredats a ca nostra. 
Per tant, no hauríem de descartar que la crisi del PSOE a 
Espanya pugui revertir en diverses crisis possibles, ben 
albirables ara mateix, a les illes Balears. 

No hi ha dubte, per començar, que, si finalment els 
socialistes es decideixen per l’abstenció i fan possible la 
investidura de Mariano Rajoy, això aixecarà butllofes entre 
amplis sectors de la seua militància. Molts socialistes 
tendran mal de pair que el seu partit, teòric antagonista del 
que lidera Rajoy, es plegui a fer-lo president del govern 
sense comptar amb la majoria (aparentment) necessària per 
poder governar. Però també n’aixecarà als renglers dels socis 
de govern i, per descomptat, d’aquells que donen suport al 
govern sense haver-s’hi implicat directament. Fins a quin 
punt es pot permetre la presidenta del govern de les Illes 
Balears d’incomodar fins a tal punt els correligionaris de MÉS 
i de Podem? 

D’altra banda, és evident que les baronies castellanoandaluses 
faran per manera d’atiar el foc (de vegades colgat, de 
vegades no tan colgat) que nia en els fons de calaix del 
Partit Socialista de les Illes Balears –PSOE. Governar la nau, 
per al PSIB, no implica només mirar de mantenir unes 
relacions mínimament suportables amb les forces polítiques 
implicades en la governabilitat de les nostres illes i amb el 
suport al govern progressista que presideix Francina 
Armengol, sinó que implica, sobretot, no trabocar a causa de 
les sotragades que es poden provocar des de dins mateix del 
partit. I aquestes sotragades poden ser automàtiques (a 
causa de la dinàmica interna existent a cadascuna de les 
illes) o poden ser induïdes des de Madrid (tenint en compte 
l’estructura d’aquest partit polític). 

Possible impacte polític a 
les Balears de la crisi del 

PSOE
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Ni una cosa ni l’altra no són positives per al futur del govern 
de les illes Balears. Crec que el nostre país s’hi juga molt, en 
l’actuació d’aquest govern, i en les seues possibilitats de 
continuïtat. L’alternativa, ara com ara, és retornar a un 
govern del PP. I resulta impossible deixar una obra de govern 
mínimament consolidada si ens trobam amb un canvi de 
color polític cada legislatura (com està ocorrent des de finals 
del segle passat). Per tant, és més evident que mai que, ara, 
en aquest moment històric en què vivim, el govern de les 
Illes Balears necessita el màxim d’estabilitat, per poder 
realitzar projectes propis. 

Des del meu punt de vista, tenen tota la raó les veus 
socialistes baleàriques que defensen que s’ha de veure més 
el PSIB que no el PSOE, que els socialistes han d’optar més 
pel PSIB que no pel PSOE (per molt que, en qualsevol cas, el 
PSIB no és més que una federació socialista del PSOE i no un 
partit independent, com presumeix de ser el PSC). El PSIB 
necessita dotar-se de la força suficient per prioritzar el nivell 
polític de les illes Balears, enfront de l’estatal, per defensar 
les polítiques que es decideixin a les Illes enfront del que 
disposi Ferraz, per marcar el rumb –juntament amb els socis 
de govern – de l’acció política al nostre país, si fa falta 
oposant-se a la direcció (suposadament) federal del seu 
propi partit polític d’àmbit estatal. 

També pens que els socis de govern i els que li donen suport 
des de fora no haurien d’aprofitar l’ocasió per fer llenya de 
l’arbre pretesament caigut, més i més si tenim en compte 
que a hores d’ara tothom és imprescindible perquè el govern 
de les Balears pugui tirar endavant. Per tant, s’hauria de fer 
un acompanyament responsable del soci dolent, mentre fa el 
que pugui per recuperar-se de la dolència. Ajudar a 
desballestar el PSIB-PSOE, aprofitant l’avinentesa de la crisi 
estatal dels socialistes, contribuiria a afeblir el govern, i, de 
rebot, tothom qui s’hi trobi implicat. Per tant, la prudència 
resulta del tot imprescindible per mantenir la força 
ascendent d’aquells que volen unes Balears més lliures, més 
justes i amb més capacitat de decidir per elles mateixes.

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE
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1229: La fita clau

Antoni Marimon Riutort

President de la Fundació Emili Darder

Ja fa més de quinze anys que l’escriptor Damià Huguet va 
escriure que “no som un poble nascut del no res ni fruit de 
cap improvisació. Tenim unes fites històriques que ens 
atorguen una personalitat indiscutible”. 

I des d’un punt de vista estrictament històric, la fita més 
rellevant, sense cap dubte, és la Conquesta de Mallorca que 
protagonitzà Jaume I, rei d’Aragó, comte de Barcelona i 
senyor de Montpeller. Com és ben sabut, aquesta empresa 
militar es desenvolupà entre el 1229 i el 1232 i va tenir el 
punt d’apogeu en l’assalt a Madina Mayurqa (ciutat de 
Mallorca, és a dir, Palma), el 31 de desembre del 1229.

Fou llavors quan nasqué un poble integrat en el món 
occidental, és a dir, feudal, cristià i català. Els anys de 
ruptura, de trencament brutal amb el passat són els de la 
Conquesta i les fases inicials del posterior repoblament. Però 
són els anys en què neix el poble de Mallorca més o manco 
com avui l’entenem, amb la llengua catalana com a tret 
identitari fonamental. Ben cert que hi havia també 
conqueridors (i després repobladors) aragonesos, occitans i 
italians, però sempre foren minories que s’integraren 
lingüísticament en la majoria catalanoparlant. També hi va 
haver jueus, i esclaus sobretot musulmans, però eren 
considerats grups totalment a part de la majoria cristiana i 
catalana.

Ara bé, també és cert que aquest nou poble, que inicialment 
és considerava de “nació catalana”, tot d’una formà part 
d’una entitat política, una ciutadania política i 
administrativa, diferenciada, el Regne de Mallorca. I, amb el 
temps, el gentilici mallorquí, anà desplaçant el de català de 
Mallorca, en un llarg procés que ha explicat l’excel·lent 
medievalista Antoni Mas i Forners.

El naixement del poble de Mallorca aquell 31 de desembre 
de 1229 fou un acte violent que suposà la destrucció de la 
societat andalusina, de religió musulmana i llengua àrab (i 
segurament també berber), que aleshores habitava l’illa. La 
sort dels vençuts fou terrible: mort, exili, esclavatge i, només 
per a una petita minoria, la integració a la nova societat a 
costa de perdre els seus trets identitaris.

Per tot això, la fita més important en la història de Mallorca 
és el 1229. Sens dubte som un poc hereus dels talaiòtics, 
púnics, romans, jueus, vàndals, bizantins, àrabs i berbers 
que ens precediren. Posteriorment, hem rebut contingents 
humans espanyols, europeus, llatinoamericans, nord-
africans, subsaharians i asiàtics. Però la fita fonamental, la 
data de sorgiment del nostre poble és el 1229. La nostra 
identitat actual prové d’aquella implacable Conquesta. Fou 
aleshores quan assolirem la nostra identitat diferenciada.

En un món globalitzat i ple de no llocs sense personalitat, és 
més necessària que mai la continuació i la consolidació dels 
nostres trets identitaris més importants. Hem d’estar oberts 
al món, però sense renunciar ni al que som ni al que hem 
estat. Esbrinar els fets més transcendents ens pot ajudar a 
acomplir aquesta tasca. I la fita fonamental, l’inici de la 
nostra història com a poble, fou aquell 31 de desembre del 
1229.

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE
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Pressupost i PIB-Producte 
Interior Brut

Antoni Reus

Diputat per MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes 
Balears

Aquests dies s’inicia al Parlament de les Illes Balears la 
tramitació del pressupost de la comunitat per a l’any 2017. 
Una tramitació que s’ha iniciat amb retràs degut a que el 
Ministeri d’Hisenda no ha complert en temps i forma amb la 
seva obligació de trametre a les comunitats autònomes les 
previsions necessàries per formular els pressuposts. Fins al 
darrer moment, el Partit Popular ha emprat de forma grollera 
l’excusa d’estar en funcions com a eina de pressió política 
per aconseguir la investidura de Rajoy dificultant a les 
comunitats autònomes l’elaboració dels seus pressuposts. 
De fet, l’Estat encara no ha aprovat formalment els límits de 
dèficit acordats amb Brussel·les i el seu repartiment entre les 
diferents administracions.

A diferència d’altres comunitats autònomes, que n’han 
retardat l’aprovació, el Govern de les Illes Balears ha tirat 
endavant en l’elaboració d’uns pressuposts per 2017 que 
permetran consolidar i aprofundir en les línies iniciades 
enguany, de dotar de més recursos destinats a recuperar la 
dignitat dels nostres serveis bàsics, com l’educació i la 
sanitat.

Són uns pressuposts amb un augment de despesa que ja 
han estat criticats per la dreta, que reclama una disminució 
d’imposts, i per tant una rebaixa dels recursos destinats a 
serveis públics. Això ens pot dur a demanar-nos, tenim una 
administració «cara»? Pagam massa imposts per mantenir 
els serveis públics del govern autonòmic?

Un sistema per estimar-ho és posar la despesa prevista per 
la comunitat autònoma en relació al nostre Producte Interior 
Brut. D’aquesta manera podem tenir una idea de quina és la 
«càrrega» que suporta l’economia Balear per mantenir els 
serveis públics de la Comunitat Autònoma. 

Agafant les darreres dades oficials de Producte Interior Brut 
per una banda, i de despesa no financera de cada comunitat 
autònoma, ens dóna que Balears està a la coa, amb entorn 
un 12,6 %. Per darrera només tenim Catalunya amb un 
11,5% i Madrid amb un 8,3%. Si bé el cas de Catalunya pot 
ser comparable al nostre, el cas de Madrid és especial, ja que 
l’efecte de la capitalitat fa que s’hi domicilii bona part de 
l’activitat econòmica, i això repercuteixi amb un producte 
interior brut més elevat. 

Mentre, la resta de comunitats autònomes estan a una 
mitjana d’entorn del 15,64%. Una diferència de més de 3 
punts amb les Balears. Estar en aquesta mitjana suposaria 
elevar el pressupost de la comunitat autònoma amb prop de 
1000 milions d’euros més.

Sembla evident que des d’aquest punt de vista, el nostre 
govern autonòmic suposa una càrrega lleugera sobre la 
nostra economia, en comparació a la resta de comunitats.

Aquestes dades són consistents amb els estudis sobre 
nombre d’empleats públics autonòmics per habitant, on altra 
vegada, Catalunya i Balears estam a la coa, juntament amb 
València. També Madrid torna estar a la coa, però cal dir que 
si hi sumam els empleats públics de l’Administració general 
de l’Estat, nosaltres continuam estant a la coa, mentre que 
la comunitat de Madrid es dispara a les primeres posicions.

Per tant, no podem dir que a Balears paguem massa imposts 
per sostenir l’administració autonòmica, en qualsevol cas, si 
pagam massa imposts és per sostenir un Estat que ben poc 
ens aporta.

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE
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entrevista

Biel Pérez i Pep Valero

Ens enfilam pels tranquils vials de La Bonanova. Ens 
rep na Guda Thomàs, la seva esposa i ens convida a 
pujar al pis i repicar fort perquè en Joan comença a 
tenir problemes per sentir els sons. Però, és veu que 
en Joan estava atent a la nostra arribada i tot d’una 
ens rep amb tota amabilitat. Cercam un lloc on poder 
conversar sense renous i anam a parar a la sala dels 
pianos. Mentre en Joan ens toca unes improvisacions, 
aprofitam per fer-li un parell de fotos. Se’n tem de 
què no du les ulleres, i mostra un punt de coqueteria: 
es sent millor retratat amb ulleres. Repetim les fotos i 
empatam la xerrada.

Vaig néixer el 8 de març de 1936, un any especial, a Palma, 
a l’edifici que hi ha entre Ca el Bisbe i La Seu; abans vivíem 
allà. He complit ja els 80 anys...

Fites importants de la teva vida?

El més important... Professionalment, la música...

I en Joan abans de la música?

Vaig fer el batxiller i, durant una temporada me vaig deixar 
engrescar pels “Cursillos de Cristiandad” i la idea de 
salvar ànimes. Quan acabava el batxiller jo volia seguir fent 
piano; dedicar-me a la música. I mon pare em va dir: “Amb 
això no podràs viure! Primer has d’estudiar una carrera i 
llavors ja estudiaràs música”. Però, si ara pas cinc anys 
estudiant una carrera, sense fer intensament piano, quan 
acabi la carrera ja serà molt tard... Total; que ell insistia i jo, 
com que estava tocat d’això de salvar ànimes, vaig dir: “Idò 
res, me’n vaig al Seminari!” I vaig passar dos anys i mig en 
el Seminari. Vaig inaugurar el Seminari Nou, amb en Bernat 
Cifre, en Joan Pla, en Joan Vidal, el Baltasar Coll... Allà m’ho 
vaig passar molt bé, realment i la qüestió de la música va 
tornar a agafar força. Allà varen fer l’equivocació 
d’encomanar-me la qüestió de la música: durant el dinar o 
els dies de festa posaven música en el menjador i a mi 
m’encarregaren d’anar a comprar els discs. 

Vaig comprar els que m’agradaven i, entre ells, el Concert 
Nº 1 de Brahms. I, quan en el menjador no hi havia ningú, jo 
hi anava i escoltava Brahms... Vaig dir a mon pare: “Vull 
sortir i fer música...” I mon pare acabà cedint: “Fer música... 
i serà el que Déu voldrà!” I així va esser.

 Vaig anar a Barcelona, vaig estudiar dos anys allà, 
“virtuosisme”, que deien. Vaig treure el Premi d’Honor de 
Virtuosisme, al final, i després me’n vaig anar a viure a 
Alemanya amb una beca de tres mesos del Ministeri. Per 
estudiar, primer, amb na Margot Pinter, una pianista que 
havia vingut per aquí una sèrie de vegades i havíem fet 
amistat. Me’n vaig anar a viure allà on ella vivia, a 
Wuppertal i aquells tres mesos es varen convertir en dotze 
anys. Vaig trobar feina per allà.

Al cap de tres anys d’esser per allà em vaig casar i na Guda 
va venir a Alemanya i vàrem viure nou anys allà, a un altre 
poble,  devora uns boscs de vets. Les passejades pel bosc 
eren una meravella!

Al final, vàrem decidir tornar, sobre tot perquè els al·lots, 
dos nins i una nina, havien anat creixent  i ja havien de 
començar a l’escola. Un d’ells va fer tot un curs a 
Alemanya. I, quan li tocava a la nina, vàrem dir: “I ara què 
hem de fer?” Mentre érem allà vàrem rebre la notícia de la 
mort de Mossèn Joan Maria Thomàs, un oncle de na Guda. 
Un dia també ens havien escrit que mon pare havia estat 
molt malament, però ho havia superat. Vàrem pensar: 
“Qualsevol dia ens diran: ara ho mort ton pare, ara ha mort 
ta mare...”. En principi, la feina que feia allà, podia seguir 
fent-la des de Palma, però després vaig pensar que no, que 
el millor era tornar a Palma.

Quina feina feies allà?

Endemés de donar concerts, a la ràdio de Colònia i d’altres, 
feia feina a una editorial de música: arranjaments, 
correccions, etc.

JOAN  MOLL  MARQUÈS
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I tornau

Quan vaig tornar, vaig fer feina a l’Editorial Moll. Un dia vaig 
trobar a Don Josep Font i Trias, que havia estat professor 
meu a l’Institut. Ell m’havia escoltat a concerts on jo, 
moltes vegades, explicava les obres que havia de tocar al 
públic. Em va dir: “Joan, tu tens un caire pedagògic que el 
podries aprofitar. I ara, a l’Institut Ramon Llull, han de posar 
un professor de música. De moment el posaven a dit, el que 
trobava el Director. “Tu ho podries fer molt bé...”. Així vaig 
entrar en el Ramon Llull; després vaig esser PNN durant 
molt de temps -també vaig fer vaga de PNNs- i, quan varen 
convocar oposicions, les vaig guanyar i vaig esser Professor 
Titular. He passat vint-i-set anys a l’Institut Ramon Llull: 
entre els deu anys que hi vaig estudiar (perquè primer hi 
havia tres anys de Preparatòria; jo hi vaig entrar als sis 
anys) i vint i pico que vaig esser professor... Més de trenta 
anys lligat a l’Institut!

I, mentre, concerts...

També! El Ministeri, vaig parlar-ne amb el Delegat, feia una 
excepció perquè jo pogués posar un substitut -pagant-lo jo- 
quan anava a donar concerts. Era una excepció ”por ser 
vos quien sois...”. A mi la docència m’agrada molt. Això de 
transmetre la música a la gent jove i infantil m’ha agradat 
sempre molt. I, un moment donat, amb el Director vàrem 
tenir la idea de demanar al Ministeri un pianet de coa. Va 
escriure al Ministeri que tenia un professor que era 
concertista i que tocava les peces als al·lots perquè jo, a la 
Història de la Música, no la feia a base d’estudiar dades i tot 
això; sinó, dades il·lustrades amb música. Les peces de 
piano, les tocava jo, però tenien pantalla i posàvem ballet... 
Un bon dia, mentre estava donant una classe, toquen a la 
porta, obrim, i es presenten amb el piano de coa. Va esser 
una gran sorpresa per a mi i una festa pels al·lots: el vàrem 
inaugurar en aquella mateixa classe. Encara hi és aquest 
piano a l’Institut. Ara no l’utilitzen tant, em sembla.

Com s’encén dins tu l’espira musical?

Neix escoltant mon pare tocar el piano. Mon pare tocava 
balades d’en Chopin, prou difícils. Havia estudiat amb en 
Miquel Capllonch, el compositor pollencí. Jo tenc un parell 
d’obres d’en Capllonch dedicades a mon pare. A la primera, 
posa:  “...a mi discípulo Francisco de Borja Moll”. I a les 
altres posa: “...al eminente dibujante Francesc de Borja 
Moll, y a mi eminente discípulo y pianista”. Idò sí, 
escoltant-lo. I, quan ell se n’anava, jo provava peces i les 
anava tocant d’orella... I mon pare va veure que tenia 
condicions i em va dur al Conservatori, que ha fet una 
peregrinació per no sé quants llocs diferents. 

En aquell temps estava en el 
que anomenaven “El Salón 
Mallorca”, una sala de 
cinema que tenia un parell 
d’habitacions on feien la 
classe de solfa. La professora 
era donya Conchita Vileya. 
Amb sis anys em va dur allà! A 
estudiar solfa, perquè en 
aquell temps hi havia aquella 

cosa absurda que, si un volia estudiar piano, abans de 
començar a estudiar i tocar el piano, havia d’estudiar tres 
anys de solfa! I, dins aquests tres anys, no sols hi havia la 
clau de sol i la clau de fa, que has de menester per a les 
dues mans del piano, sinó que hi havia clau de do en 
primera, etc. Necessitats molt superiors a les que l’al·lot 
necessitava i, endemés modulacions rítmiques i solfístiques 
molt complicades... Molta de gent va deixar d’estudiar 
música per culpa d’aquesta norma absurda. I jo, en un 
moment donat, també ho vaig deixar. Mon pare va veure 
que jo no volia anar a classe i va dir: “Bé, ho deixarem i més 
envant ja ho tornarem provar”. I, realment, quan ja tenia 
deu o onze anys: “ara podries anar a classes particulars”. 
Amb donya Conxita, precisament, i vàrem començar en el 
carrer de Sa Calatrava. Anava a classe amb ella i allà em 
vaig engrescar amb el piano i d’aquí em ve la gran afició...

Recordes alguna peça que et captivàs especialment?

Una concreta, ara... és mal de dir. De Capllonch hi havia 
“Diàleg”, en estil neoclàssic; la tocava mon pare, 
m’agradava molt. En general, no sé si tocava la Marxa 
Turca... i moltes coses. Mon pare, moltes obres difícils que 
havia tocat abans, com que no tenia temps d’estudiar, les 
tocava davant mi i, un moment donat: “els dits no hi van... 
ho he de deixar córrer...”. Més tard, quan jo ja tocava molt, 
tocava aquelles obres senceres i ell em deia “el dimoni 
ets!!” Per a ell va esser un goig veure que donava concerts i 
veia que la cosa anava endavant.

Has tengut, també, vena de compositor?

Sí, en un moment donat, quan tenia dotze o tretze o catorze 
anys, vaig compondre una sèrie de coses; en aquell 
moment també estava enamorat d’una al·lota veïnada... 
Però, quan vaig començar a conèixer les obres de Debussy, 
de Ravel i coses més modernes, vaig dir: “el que jo faig és 
romanticisme antiquat...” i ho vaig deixar córrer; no vaig 
compondre més. Ho conserv, però no ho he tornat provar; 
en absolut. O has de dir coses noves o , per repetir el que 
altres ja han fet, no ho val la pena. I, sobre tot, que mai 
m’ha tornat la dèria de fer-ho.

JOAN  MOLL  MARQUÈS
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El teu ha estat difondre la música...

He disfrutat fent concerts, sí; he viatjat molt, he donat 
concerts a nou o deu països europeus, Estats Units, Mèxic... 
A la televisió d’Alemanya hi he tocat tres vegades, una 
d’elles amb un recital de tota una hora, amb entrevista i tot 
això. També em va fer un programa sobre compositors 
mallorquins (ens mostra el llibre que té sobre el piano de 
coa). A la Radio Nacional de  España hi havia, en aquells 
moments, en Tomás Marco, que tenia una política de gravar 
el màxim de compositors espanyols. I era quan jo vaig 
començar amb els compositors mallorquins: primer en 
Capllonch, després Mossèn Thomàs, en Torrandell, Noguera, 
Jaume Mas Porcel... Anava visitant les famílies, o els 
mateixos autors, i vaig anar fent aquesta labor que em 
semblava importantíssima: retrobar la música pianística; 
que no es tocava, llevat de les obres de Torrandell, que les 
tocava na Colette Truyol, que era l’esposa del fill d’en 
Torrandell. Ella, de tant en tant, el tocava. Igual que 
l’orquestra tocava la “Suite Mallorca” d’en Samper.

 La música pianística estava oblidada; i jo em vaig proposar 
com a missió recobrar tot això. Vaig anar cercant obres de 
tots aquests compositors i telefonava a en Tomàs Marco: 
“Tomás, ya tengo material!”. “¿Cuándo vienes?”... Ni 
em demanava el que era. I, d’aquesta manera, a Radio 
Nacional de España hi ha devuit hores de música tocada 
per mi! Unes gravades allà directament, que jo investigava i 
tot això, i altres de concerts que vaig fer a Barcelona i altres 
ciutats. Aquest interès per la música desconeguda dels 
mallorquins també em va dur, per una banda, als 
compositors gallecs. Un compositor gallec, amic meu, em 
va dir: “Hombre, Juan, esto podrías hacerlo con 
compositores gallegos que están olvidados...!”. Vaig 
dir: “bé”, i em va donar música de Andrés Gaos, la vaig 
enregistrar i vaig treure un disc de vinil d’aquest Andrés 
Gaos, que té coses super belles, i llavors en Marcial del 
Adalid, en Santiago de Masarnau... Llavors, més tard, la 
televisió alemanya, després que m’havia demanat una 
emissió de compositors mallorquins, em va dir: “ens 
agradaria fer-ne una sobre compositors bascs...” Jo, 
curiosament, no havia tocat mai res de bascs, però vaig 
telefonar a Musikaste, que és una institució musical basca, 
en varen enviar un caramull de música pianística i em vaig 
passar un parell de mesos llegint-ho i vaig gravar una hora 
de música de compositors bascs per a la televisió 
alemanya. Jo tenc les còpies d’aquestes coses.

Molta activitat...

L’apostolat que cercava 
jo per salvar ànimes, 
llavors el vaig orientar als 
compositors oblidats. A 
salvar música de 
compositors oblidats.

Quins compositors   mallorquins destacaries?           

Ara fa cinquanta anys, precisament, que varen morir 
Baltasar Samper i Joan Maria Thomàs. A més d’en Capllonch 
hi ha en Toni Torrandell, en Jaume Mas Porcel, amb gran 
sensibilitat, en Toni Noguera, n’hi ha algun més que ara no 
record... són tots realment bons! Encara que són 
estilísticament diferents. En Capllonch havia estat molts 
d’anys a Alemanya i feia una música del Romanticisme 
alemany, però ben hermosa. En canvi Mossèn Thomás i Mas 
Porcel eren més avançats estilísticament. Torrandell també 
era neo-romàntic. Abans d’aquests, de piano hi ha molt 
poca cosa.

Existeix una “Escola Mallorquina” de música?

No, hi ha autors de diferents estils. Tenen la característica 
de fer música ben feta i agradable d’escoltar. En quan a la 
“música nacionalista” de finals del denou i començaments 
del vint, a Mallorca en Toni Noguera va fer música inspirada 
en la música popular mallorquina. I el que més ho va fer va 
esser en Toni Torrandell. En Samper va fer la “Suite 
Mallorca”, magnífica. Jo tenc la correspondència de Mossèn 
Thomàs amb altres compositors, i, en un moment donat, en 
Baltasar comenta que, “per una obra que vaig fer d’estil 
nacionalista, ja em varen posar el segell de nacionalista”. És 
l’obra que es va difondre més, però en Samper també va fer 
obres de creació pròpia independentment del folklore. 
Mossèn Thomàs també en va fer qualcuna, “Bolero del 
dimoni i el Nadal trist”, cançó de bressol d’aire balear, però, 
sobre tot, va escriure música coral.

Actualment hi ha algun autor destacable? 

Hi ha en Toni Artigues, en Toni Caimari, en Xavier Carbonell 
-que viu aquí, però és català, i més, n'Antoni Parera, na 
Carme Fernández, en Joan Valent, n'Antoni Mairata... 

JOAN  MOLL  MARQUÈS
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Creus que s’està potenciant l’educació musical dins 
l’Educació reglada actual o la LOMCE fa marxa enrere?

Per desgràcia, és així. Quan es va introduir la música en el 
Batxillerat va esser una cosa molt positiva. I a l’educació 
elemental també hi era la música, el que passa és que es 
reduïa a tocar el xilòfon o la flauta... El contacte d’aquella 
gent amb la Història de la Música i amb la música escoltada 
va ésser una cosa positiva. Jo he trobat bastanta gent que 
em diu que gràcies a tu vaig al concerts de l’orquestra i 
som aficionat a la música clàssica. Si aquesta assignatura 
es feia bé, era molt positiu. Si pertot s’hi feia, ja és una altra 
cosa. Hi havia professors que anaven més a la cosa 
memorística, més intel·lectual que donar a conèixer, però, 
clar, no tots eren pianistes. Però, vaja, amb discs i altres 
mitjans es podia fer escoltar la música.

Darrerament va haver-hi un retrocés, i s’havia suprimit la 
música. Ara sembla que la volen posar... ja ho veurem! 
 Crec que és important per a formar la sensibilitat i la 
personalitat de les persones; la música té un efecte molt 
beneficiós. Fins i tot per les matemàtiques, diuen. Jo era 
molt dolent en matemàtiques; els Molls érem dolents. Les 
Matemàtiques eren “mataMolls”!

A nivell global, a part de l’educació reglada, creus que les 
institucions podrien fer qualque cosa més per potenciar la 
música i la cultura musical?

Hi ha que dir que es fan coses. Hi ha aquests concerts per 
als escolars que fa l’Orquestra i Joventuts Musicals. Els anys 
 1955 i 56 jo n’era President , la vaig fundar amb un parell 
d’amics de Palma; i va esser molt important. En aquell 
moment la qüestió musical era molt pobra i la missió de 
Joventuts era ajudar als artistes joves a tocar en públic i 
donar a conèixer la música contemporània, que en aquell 
moment havia desaparegut de la programació, llevat de 
Mossèn Thomàs que, en el seu temps en va programar; 
amb escàndol de la gent. Precisament Joventuts Musicals, ja 
amb aquesta idea de fer arribar la música al jovent, vàrem 
crear els concerts per a escolars. Fèiem concerts a la Sala 
de l’Estudi General Lul·lià que, en un moment donat, era la 
nostra seu, i vàrem anar a les escoles directament. Record 
que un any jo vaig fer vuitanta-cinc concerts a escoles. Això 
sempre m’ha encantat.

Com veus el moment musical actual. Hi ha un 
floriment de corals...

Sí, el moviment coral ha estat una gran cosa. Sobre tot la 
Coral Universitària. Per la qualitat que té; el seu prestigi 
internacional, etc. També perquè han creat altres corals: hi 
ha la Coral de Joves, la Coral Infantil, la Coral de Gent Gran,

 la Coral de Professors... Tot això englobat dins la Coral 
Universitària. Altres corals han anat més a lo seu... Jo no sé 
si citar la Capella Mallorquina famosa. Quan va morir 
Mossèn Joan Maria Thomàs, la Capella Clàssica era molt 
famosa a tot el món; havia anat als Estats Units, havia 
actuat per la Península. I Mossèn Thomàs era reconegut 
com un gran director coral i com a compositor. I, quan va 
morir, temps abans ja - perquè Mossèn Thomàs tenia 
parkinson, Mossèn Bernat Julià va anar a demanar-li que el 
deixàs ésser el seu successor. I Mossèn Thomàs, que el 
coneixia molt bé, li va dir que no. En Julià no li va perdonar 
mai, quan va morir Mossèn Joan, va anar a conversar amb 
els cantaires, a engrescar-los, i va crear la Capella 
Mallorquina. Només és que, degut a molts de comentaris 
despectius que feia sobre Mossèn Thomàs, molts de 
cantaires el varen deixar córrer, es varen empipar. I la 
Capella Mallorquina s’ha posat com a successora de la 
Capella Clàssica, però, en sentit autèntic, no ho és. Ara, no 
sé si posar tot això o deixar-ho anar... En Bernat Julià ja és 
mort, i al cel sia!. L’obra coral realment important l’ha fet la 
Coral Universitària. També hi ha la Coral de Sant Felip Neri, 
fa bona feina.

Les músiques de pel·lícules serien les noves 
simfonies?

(En Joan somriu) No simfonies, perquè no tenen la forma, 
l’estructura, de simfonia. No sé si dir la música clàssica 
actual. No, perquè és una música absolutament 
programàtica. Té un text concret i va descrivint... En aquest 
sentit la música de cinema és absolutament programàtica, 
perquè s’emmotlla concretament a la situació, a expressar, 
reforçar l’expressió d’allò que està passant. En aquest 
sentit, no és música de concert, encara que darrerament 
s’han posat de moda concerts de música de cinema...
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 Independentment d’això hi ha els compositors que fan 
música per concerts. Precisament ara hi va haver una idea 
molt bona d’en Miquel Estelrich, que està a la Junta del 
Festival Chopin de Valldemossa: Que dins el Festival Chopin 
es tocassin els 24 preludis que Chopin va compondre en 
gran part a Valldemossa. I demanar a 24 compositors 
espanyols, alguns d’ells molt famosos, que componguessin, 
per a cada preludi, una obra corresponent. Es va fer aquest 
concert i va esser un èxit: Tocaven un Preludi i en Tomeu 
Jaume, antic alumne meu, molt bon pianista, tocava les 
versions modernes que havien creat els distints autors. És 
impressionant com varen respondre aquests compositors. 
Va anar tan bé, que s’ha editat un disc amb les obres 
d’aquests 24 compositors.

Música popular, música folklòrica, música clàssica... estan 
separats, enfrontats, aliats?

Enfrontats, de cap manera. Aliats en el sentit que durant un 
cert temps la clàssica es va inspirar en la música popular; 
això del ”nacionalisme musical”. Però s’ha anat perdent. El 
que avui es fa de cara a concerts és música creativa.

La música té ideologia? 

Molt poca, realment. Wagner era d’ideologia nazista, però la 
seva música no tenia un caràcter diguem nazi. La temàtica 
que agafava per a les seves obres era d’enaltir la qüestió 
alemanya, i en aquest sentit es pot considerar que sí. A la 
Unió Soviètica es va intentar; va haver-hi un vertader intent 
d’ideologitzar la música. En els altres països els compositors 
feien el que trobaven que havien de fer, sense imposicions.

També has publicat dos llibres de didàctica musical... 
varen tenir bastant de ressò.

Sí... El primer va esser “La meva amiga la música”, anava 
amb un compacte i un “cassette” (en aquell temps encara 
s’utilitzaven). Després en vaig fer una altre: “Música de 
compositors balears”, també amb compacte i “cassette”. 
Aquest no va tenir tant de ressò.

A Menorca i a Eivissa hi ha compositors destacats?

Sí! Jo he tocat coses d’ells i gravat. A Menorca en Llorenç 
Galmés, el vaig conèixer fa molts d’anys i vaig tenir molt de 
contacte amb ell. Era, sobre tot, pianista, però també va fer 
cançons molt hermoses. Abans hi va haver algun 
compositor que ara no record; la meva memòria... A Eivissa 
també vaig treure Fermí Marí, un home molt senzill que 
venia aquí a Mallorca i el vaig conèixer i vaig tocar coses 
seves. Fins i tot, vaig promoure, a Eivissa, un concert 
d’homenatge a ell. Jo hi vaig participar i vaig tocar.

El Conservatori d’Eivissa et va donar la Medalla d’Or...

Ah, sí...! I el d’aquí, també... més tard. Això sempre 
s’agraeix, clar.

Què és més freqüent entre els compositors 
mallorquins el piano o la orquestra?

El piano sobre tot. En orquestra n’hi ha hagut un de molt 
fecund, en Torrandell. Ha fet moltes obres. També en 
Samper ha fet coses per orquestra: “Suite Mallorca” , 
 “Danses mallorquines per piano i orquestra”, “Cant 
espiritual” també està molt bé. A Mèxic encara s’hi troben 
manuscrits; el Consell els vol comprar i estan en 
negociacions. És la “Suite Mallorca” adaptada per a petita 
orquestra; es veu que a Mèxic no tenia tantes possibilitats 
de trobar una gran orquestra. Mas Porcel té una obra 
lul·liana i “El castell d’iràs i no tornaràs”. Mossèn Thomàs va 
fer “Es Festival de Bellver”, on també hi ha orquestra. Va 
esser una gran cosa, que avui en dia, de cara al turisme 
cultural, podria resultar interessant. Ell va compondre tota 
la música d’una sèrie d’escenes històriques de Mallorca, 
representades, i amb ballet, orquestra i piano. Sé que a 
Mèxic, on era ca’n Baltasar Samper, hi ha una “Festa de 
Sant Joan” per a piano i orquestra, que aquí no la tenim; ni 
la coneixíem, ni la família. De moment no record res més.

Coneixes en Miquel Vicens, com autor?

El conec com autor i també el vaig conèixer personalment; 
cantava amb la Capella Clàssica. Tenc un disc amb cançons 
seves, però d’obres per a piano em sembla que en tenc 
una, però no he arribat a tocar-la mai.

JOAN  MOLL  MARQUÈS
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Era el meu sogre, recorda en Pep...

Ah siii? No ho sabia! 

Havia format part dels “Trashumantes”. Després jo el vaig 
sentir en una audició a l’Auditòrium d’un concert per 
guitarra que va tocar n’Estarellas. La seva filla va recollint 
materials seus, partitures...

Jo no sé si, fins i tot, tenc aquesta gravació...

Ell es va dedicar més a la música popular, va recollir 
cançons. I van coincidir amb Mossèn Joan Maria Thomàs en 
el viatge als Estats Units. Després va estar a Mèxic i va 
viure allà; i tocava amb moltes orquestres. També tocava el 
piano... contava, com anècdota, que, quan cantava, tocava 
el piano i la trompeta a la vegada...

(Esclafit de rialles generalitzat)

Destacaries algun pianista mallorquí actual?

Sí! Hi ha n’Andreu Riera, en Miquel Estelrich, hi ha en López 
Díaz, en Xavier Mut... no voldria deixar ningú important 
defora... esperau... Carles Bonnín. D’aquests n’hi ha quatre 
que han estat deixebles meus. Quan vaig tornar 
d’Alemanya va esser el moment en què vaig donar moltes 
classes.

Entre els personatges musicals i ha en Toni Caimari, creador 
de ACA, Àrea de Creació Acústica, amb seu a Búger. Amb ell 
vàrem crear tot això. Ell en va esser l’impulsor. Tenia un 
gran piano i vàrem organitzar molts de concerts i moltes 
gravacions. Després el vaig deixar i vaig anar fent altres 
coses, però la labor d’en Toni Caimari ha estat 
impressionant en l’ambient musical. Encontres de 
compositors... se’n deuen haver celebrat una trentena, el 
dirigia. També obres pròpies, en contacte directe amb 
compositors actuals. Impulsant els compositors nostres... És 
una persona que ha fet molt per la música.

Ja he parlat d’en Joan Company, que ha fet molt per la 
música coral mallorquina.

Creus que els Conservatoris duen una bona línia? Juguen el 
paper social que es pot esperar d’un conservatori?

Hi ha que dir que, des de fa anys, els estudis de música 
tenen moltes “assignatures complementàries”, com se diu. 
Si un estudia piano, ha d’estudiar Solfa, Història de la 
Música, Estètica, Anàlisi musical... i no sé quantes coses 
més. Això fa que hagin d’anar molt al Conservatori, i això 
dificulta poder compatibilitzar els estudis de música amb 
els estudis normals de batxillerat i demés. Això complica les 
coses.

La funció social crec que hi és. Per si hi ha gent que es vol 
dedicar a la música, crec que sí. Jo tenc més contacte amb 
el Conservatori Superior, però vaig esser professor del 
Conservatori Professional sis o set anys, i ho vaig deixar 
córrer precisament perquè hi havia de Director el senyor 
Bernat Julià. Vàrem tenir molts d’enfrontaments damunt la 
premsa... Quan em vàrem oferir l’Institut Ramon Lull... I els 
professors del Conservatori em deien: “I deixes el 
Conservatori per un institut?!”. Tal com anava el 
Conservatori en aquell moment era bastant desastrós. Ara 
ha millorat molt, crec que fan una bona labor i que el que 
vol fer música la pot fer seriosament.

El teu llinatge està molt lligat a la literatura, t`ha temptat 
també la literatura?

No... Quan estudiava el batxiller, tenia un professor, Rafel 
Ferreres, un valencià que va estar per aquí dos o tres anys, 
estava entestat en què jo em dedicàs a la literatura. Fins i 
tot va escriure a Madrid, a en Díaz Plaja: “¡Te voy a enviar 
un alumno que es una maravilla...!”. I, quan va veure 
que entrava en el Seminari, ell que no era gaire de dretes, 
va quedar...

Sé escriure correctament. I una vegada en Baltasar Coll em 
va dir que, llegint el que jo escrivia, li feia pensar en mon 
pare, en el seu estil. Vaig escriure articles en els diaris i 
això, però en el camp literari no he fet res.

No has estat fidel al “Dura tamen molli saxa cavantur 
aqua”.

Ho he estat en el sentit musical. La goteta aquesta que cau, 
d’acostar la música als mallorquins. L’apostolat musical sí 
que ha estat constant.

JOAN  MOLL  MARQUÈS
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Entre la dictadura i la democràcia, es va notar el 
canvi a nivell musical?

El temps d’en Franco no s’hi ficaven gaire amb la música. Hi 
havia l’Orquestra, la Capella Clàssica... un gran ajut 
institucional no es tenia. No era fàcil la música, però tampoc 
hi havia dificultats. Amb la democràcia va haver-hi una 
certa millora, realment. Però, vaja, la música sempre ha 
estat un apartat un poc desgraciat en l’àmbit de la cultura...

Segueixes el món musical?

Sí, ja ho crec! Ja vaig amb bastó i ja no conduesc, he fet els 
vuitanta anys i surt poc. Darrerament, en tot l’hivern, he 
anat a un o dos concerts de l’Orquestra... M’he fet un poc 
ermità! Endemés, tenc una orella un poc bethoveniana... 
Però, seguesc el món musical; a Palma i a Mallorca hi ha 
molta vida musical: Concerts de l’Orquestra, de les corals, 
d’orgues, festivals de música arreu de Mallorca...

Moltes gràcies, Joan, i que puguis seguir assaborint i 
difonent la nostra música molts d’anys.

JOAN  MOLL  MARQUÈS



Menorquins pel Territori

Menorquins pel Territori és un grup de joves illencs que 
estudiam o treballam fora de casa. La majoria vivim a 
Barcelona, però les nostres arrels romanen fixes als camps i 
les terres de Menorca. Estimam l’illa i l’enyoram, i veim 
amb ràbia i impotència com l’especulació, les amenaces 
petrolieres, el turisme de masses i algunes decisions 
polítiques estan malmetent de manera irreparable el 
territori, sobretot durant els darrers anys. Ens fa mal veure 
com Menorca, encara Reserva de la Biosfera, és ferida per 
totes bandes: des de brutals prospeccions petrolieres fins a 
grans edificacions destinades al turisme de masses. Així, 
com a joves preocupats i compromesos amb la natura i el 
paisatge, ens reunim per afrontar els atacs sistemàtics i 
defensar el que desitjam: una Menorca verda i sostenible.

Ens veim obligats a actuar davant d’una situació que 
acabarà passant factura. No volem ser hereus de 
l’especulació i no volem veure com Menorca es posa en 
mans d’uns interessos privats que no es preocupen per la 
seua integritat. Proclamam la nostra disconformitat davant 
de tots aquells projectes que malmeten la nostra illa. Som 
conscients que des de l’altra banda del mar, la lluita contra 
allò que trobam injust es fa molt difícil, però no podem 
quedar quiets mentre es destrueix el que estimam.

Des que vàrem néixer, ara fa dos anys, sempre hem 
intentat ser un referent i nexe d’unió per a aquelles 
persones que es troben fora de Menorca i volen mantenir-se 
actives i informades de l’actualitat política i social de l’illa. 
Sempre hem estat amb desacord amb l’immobilisme polític 
que fa anys que mana a Menorca i impera dins la societat 
menorquina. Per tant, una de les principals feines fins el 
moment de Menorquins pel Territori ha estat la difusió 
d’informació per a diferents mitjans de comunicació, per tal 
de promoure la reflexió entre els menorquins davant els 
diferents projectes que sorgeixen i els impactes 
mediambientals, socials i econòmics que puguin comportar. 
A part de fer difusió, també treballam per assolir el 
compliment dels nostres ideals, intentant fer obrir els ulls a 
aquelles persones que des del nostre punt de vista no són 
prou conscients del que poden suposar alguns projectes i 
accions. Per tot açò, creim que és bàsic i imprescindible una 
mínima formació dels ciutadans. D’aquesta manera sempre 
intentam proporcionar-los les eines necessàries i mantenir-
los al dia de tot tipus d’esdeveniments interessants que 
tenguin lloc a Menorca i a Barcelona. 

Pel que fa al nostre funcionament intern, ens basam en un 

model assembleari. Així disposam de la pròpia assemblea, 
d’uns òrgans encarregats d’executar les tasques del dia a 
dia i d’unes comissions que treballen en projectes de 
diverses temàtiques. Inicialment Menorquins pel Territori 
sortí per fer front a la modificació de la carretera general de 
Menorca, la Me-1, en la que es preveia una ampliació 
considerable de la carretera. Una altra temàtica que tocam, 
són els projectes de prospeccions petrolieres que es volen 
dur a terme al mar Mediterrani. Ens hi oposam perquè no 
s’adhereixen als principis de l’ecologisme i van en contra 
de la direcció que defensam, la que hauria d’agafar el món 
en aquest segle XXI. 

Per altra banda, entenem que projectes d’aquestes 
dimensions, a part d’abocar al desastre mediambiental, 
tenen greus repercussions sobre la societat i l’economia 
dels llocs on es fan. A més, els projectes no es duen a 
terme si qualcú no els ha ideat i aprovat, i avui dia ja està 
demostrat científicament que el canvi climàtic és causa 
directa dels éssers humans. D’aquesta manera la 
conscienciació politico-social és bàsica, i és un dels temes 
més importants en què treballa Menorquins pel Territori. 

Ara per ara, i de cara al futur més proper, tenim pensat 
dedicar els esforços a impulsar les energies renovables a 
l’illa. Com s’ha dit fins ara, apostam per un canvi de model 
energètic el màxim respectuós amb el paisatge, que a més, 
entenem que hauria d’anar acompanyat d’un canvi politico-
social. Per açò també tenim dins el cap, pressionar a les 
institucions de l’Illa perquè facilitin la implementació de 
petits projectes d’energies renovables. En conclusió, volem 
acabar amb el monopoli elèctric que patim i baixar les 
quantitats d’emissions que actualment emetem a 
l’atmosfera.

El futur és incert, però no ens agrada cap on s’està dirigint 
Menorca. Per aquests motius, necessitam la mobilització de 
tots els menorquins i és que tenim molt clara una cosa: qui 
estima Menorca no la destrueix!

Salut i lluita!
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Maties Bennasar   

Membre del col·lectiu Alternatives

El passat 20 d'octubre tingué lloc la segona sessió de les 
Jornades de debats per iniciar una reflexió estratègica dins 
el marc de la recerca i innovació per a la sostenibilitat, 
organitzades per la Vicepresidència i Conselleria 
d'Innovació, Recerca i Turisme. A la sessió del matí els 
ponents Ricard Pié, Jaume Rosselló i Joaquim Tintoré, 
parlaren respectivament sobre el turisme com a base d'un 
futur pacte per a la innovació; una simulació de l'impost 
turístic a l'hora de regular les puntes d'estiu i sobre la 
gestió intel·ligent del turisme i el sistema d'indicadors per a 
la sostenibilitat de les Illes Balears. Sobre la qualitat dels 
treballs presentats els podreu analitzar si entreu a l'enllaç

En el mateix enllaç podreu trobar la ponència que el 
Col·lectiu Alternatives entregà a les Jornades i la 
presentació que realitzà Celestí Alomar en representació del 
Col·lectiu en la sessió oberta de la tarda. Aconsello la 
lectura de la mateixa, però com a petit resum del seu 
contingut, enumero algunes de les propostes que allà es 
suggereixen: 

Les Illes Balears han de tenir una planificació econòmica 
estratègica de cara als reptes difícils de les properes 
dècades. Com a màxim aquest Pla hauria d’estar tancat 
l’any 2017... 

L’elaboració de la nova Llei General del Turisme Sostenible, 
hauria de ser una primera passa per incentivar des de 
l'Administració Pública el sentit cap a on s’ha d’anar... 

També sembla clau establir ja un consens sobre els 
indicadors de sostenibilitat que mesurin la capacitat de 
càrrega real del territori...

No podem deixar d’analitzar el fenomen de l’economia 
globalitzada i la seva incidència directa sobre el nostre 
model turístic. Cal passar de l’etapa de submissió de 
l’oferta empresarial hotelera a les condicions dels TTOO i de 
recerca dels seus guanys sobre els baixos salaris, a una 
etapa d’estratègia compartida sobre el nous tipus de 
producte turístic que es vol vendre i promocionar...

Creiem que és una línia estratègica clau de treball, el 
 passar de l’estratègia d’expansió de l’oferta actualment 
existent a una de contracció de la mateixa,... Es tracta, 
bàsicament, d’eliminar l’oferta obsoleta i inadequada, 
contenint amb mesures fiscals i d'ordenació el lloguer 
vacacional per dies i per setmanes, i controlant l’oferta de 
llits il·legals en habitacions d’establiments controlats per la 
Conselleria de Turisme.

També ens sembla important evitar les possibilitats de 
concentració de noves formes d’oferta vacacional a través 
dels lloguers d’habitatges... S’haurien de poder establir 
unes facilitats per llogar habitatges familiars de curta i 
llarga estada, però al marge dels canals turístics 
convencionals. Tal volta un canal públic de comercialització 
de lloguers, ajudaria a controlar alguns dels excessos 
actuals, sense necessitat d’incrementar les figures d’oferta 
turística, que podrien afavorir sense que es vulgui, una 
nova concentració d'oferta pels operadors turístics. Al 
mateix temps podria afavorir l’accés al lloguer d’habitatges 
a la majoria de la població que ho necessita.   

Finalment es suggereixen algunes propostes d’accions 
immediates per començar la transició cap al nou model que 
creiem necessari. 

- Establir a nivell d'Administracions, d’empreses, habitatges 
i usuaris, plans concrets de reducció i estalvis d’aigua, 
energia i generació de residus. Ajudar a les administracions 
i a les empreses a establir uns plans globals de 
sostenibilitat ambiental.

- Compromís de les Administracions i els col·lectius 
empresarials i socials, amb l’agenda europea del 20-20-20 
per a l’any 2020. Es a dir, millorar l’eficiència amb una 
reducció del 20% del consum energètic; implementar un 
20% d’energia de procedència renovable; reduir un 20% les 
emissions de CO2 de la nostra comunitat a l’atmosfera. 
Establir uns marcs de cooperació estables públics i privats, 
per tal de fer un seguiment i avaluació pública de l’estat de 
la situació, propostes d’actuació de millora i mitjans de 
finançament que ajudin a fer-ho possible.
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- Establir normes clares de protecció i límits de càrrega 
d’usuaris dels espais naturals, platges, costes, etc. Vigilar 
els abusos de privatitzacions del litoral i dels bens comuns.

- Potenciar les formules d’associacionisme i col·laboració 
entre empreses hoteleres i el sectors de I+D+i per tal 
d’augmentar el nivells de comercialització directe i 
d’especialització de producte.

- Exigir el Règim Especial Balear i un finançament just per a 
la nostra Comunitat Autònoma, per a poder tenir els 
recursos adients i exercir la pròpia sobirania, per avançar 
cap a un altre tipus de model turístic.

- Aconseguir el grau de cogestió dels nostres ports i 
aeroports, reconeguts a l’Estatut d’Autonomia.

- Apostar per invertir en una millora dels serveis públics de 
la nostra comunitat. En primer lloc i de manera estratègica 
amb l’educació i la seva millora quantitativa i qualitativa.

- Que cada Administració pública, ja sia autonòmica, insular 
o local, crei en els seus propis territoris, un marc de debat 
cívic sobre com afavorir en el seu àmbit d’actuació, una 
transició cap a un model turístic i econòmic més sostenible. 

Les dades absolutes de l’atur segueixen essent molt 
elevades. La qualitat del treball disminueix. Els ritmes de 
treball són més elevats i manco remunerats. Les persones 
aturades que tenen sort i troben feina, van rotant la seva 
situació amb contractes temporals de curta durada, a 
temps parcial o fent més hores de les que realment són 
retribuïdes. El treball fixe i de qualitat al sector de 
l'hoteleria, en lloc d’augmentar disminueix. 

El mateix passa amb la resta d’oferta complementària. 
Augmenten les persones i les famílies que ja arriben als 
límits dels llindars de la pobresa. Els aturats sense subsidi 
 van augmentant la seva proporció sobre el conjunt 
d’aturats, el mateix que els treballadors pobres que no 
guanyen lo suficient i els autònoms dependents que han de 
subsistir en jornades de treball esgotadores. Són l’altra cara 
de la moneda que ofereixen les xifres macroeconòmiques 
més optimistes.

El paper dels sindicats i la seva força són del tot 
necessàries en les negociacions col·lectives. 
Malauradament les reformes laborals  i les noves 
legislacions contractuals, afavoreixen les maniobres a la 
baixa salarial per part de la patronal.

El Col·lectiu Alternatives proposa en el seu document de 
presentació, la necessitat d’encetar un debat social sobre el 
significat econòmic, social i mediambiental, que podria 
tenir el aplicar a les Illes Balears una Renda Bàsica de 
Ciutadania. 

Com veis cada proposta dur al darrera molt de debat i 
molta de feina per aconseguir la seva aplicació. El Col·lectiu 
Alternatives intenta aportar a la intel·ligència col·lectiva 
que ens farà falta construir, el seu granet de sorra.

           5.3

construint alternatives

La ponència sobre Turisme del Col·lectiu Alternatives



PENSAM A LA INVERSA
Carme Verdaguer I  Christoph Hafner

El més interessant d’haver creat Pep Lemon, és que ens 
permet pensar a la inversa. 

Així duim dos anys i mig al mercat local, pensant com NO 
ho faria la competència i cercant un lloc diferenciat. Pensar 
a la inversa dins un món globalitzat, té tot el sentit del món 
perquè, ben mirat, per un petit és l’única possibilitat 
d’existir. 

Pensar a la inversa significa per nosaltres fer llimonada 
amb llimones, compartir enlloc de posseir, pensar que el 
futur és local i no sentir la necessitat emprenedora 
d’exportar per conquerir nous mercats, quan 15M de 
turistes ja ens conquereixen a nosaltres! Pensar a la 
inversa és treure al mercat el producte que ens agrada i no 
necessàriament el que serà més comercial.

Però arriba una multinacional, paradigma de la 
globalització, i ens desmunta amb només 3 lletres. Suposa 
que Pep Lemon, per Pep, es vol aprofitar d’una marca re-
nombrada i que un consumidor mitjà es pot confondre a 
l’hora de comprar una Pep o una Pepsi. S’entén per 
consumidor mitjà aquell que té un mínim d’informació i 
intel·ligència. Però el pitjor de tot, un Tribunal de Palma li 
dóna la raó.

Pensar a la inversa vol dir deixar de banda el mite de David 
contra Goliat i carregar contra l’Estat qui és el que fa les 
lleis.  Com la Llei 17/2001 del 7 de desembre, impulsada 
per ANDEMA i el Foro de Marcas Renombradas i que 
exerceix el principi de discriminació positiva amb una 
especial protecció per a les marques transnacionals. Una 
llei feta a mida de les grans i que garanteix el poder 
d’exercir d'apis sonadora amb cobertura legal. Perquè no 
els basta amb dominar el mercat controlant les vies de la 
distribució i comercialització, la qual cosa fa que cada 
vegada sigui més complicat arribar al consumidor. 

La sentència del TSJIB no és menys decepcionant. Per 
començar, els advocats de la defensa i acusació, 
coincideixen a dir que fonèticament, en català, Pep Lemon 
i Pepsi es pronuncien diferent. Pel TSJIB, tot es diu igual. Per 
tant, no hi ha discussió possible. I no només això, quan una 
part presenta peritatges de professionals rellevants 
argumentant perquè Pep Lemon i Pepsi no es confonen i el 
Tribunal ho nega, potser hauria d’argumentar, de la 
mateixa manera, perquè considera que sí es confonen. O 
potser la Llei 17/2001 és suficient per fer-nos callar sense 
més explicacions? En aquest cas, no trob un pensament a 
la inversa que sigui possible…

Pep Lemon sempre ha cregut que negociar amb Pepsi és 
la millor sortida, però una negociació real, no una imposició 
unilateral que és la que ells proposen. Al poc de fundar-se 
Apple, el 1981 va haver de negociar amb Apple Records, 
propietat dels Beatles. I gràcies a aquesta negociació avui 
dia Apple encara es diu així. Evidentment, als 80 no existia 
la Llei de Marques Renombrades. Pepsi, no podries ser un 
poc més Beatles?

Pep Lemon arriba arreu perquè és una llimonada excel·lent 
i un projecte amb personalitat i tot l’enrenou que s’ha 
generat no és una campanya de marketing. Canviar el 
nom hauria estat senzill, però no per algú que pensa a la 
inversa.
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T1

trinxera municipal

Neus Truyol

Regidora de MÉS per Palma

Des de MÉS per Palma vàrem entregar el passat 7 d’octubre 
els cinquens premis Sinofós, destinats a aquelles 
organitzacions o entitats que han contribuït a fer de Palma 
una ciutat millor per als seus ciutadans. L’acte es va fer a la 
plaça de la Gruta, a El Molinar, en el decurs d’un sopar que 
va comptar amb la participació de més d’un centenar de 
persones. 

El Sinofós va començar amb un moment molt emotiu: el 
record del nostre company Domingo Morales, que ens ha 
deixat recentment després d’una vida dedicada a la lluita 
per la justícia social i pels drets de la ciutadania. Era un 
gran repte fer-ho al barri on va viure els darrers anys, 
acompanyats dels seus familiars i amics (podeu veure més 
avall les paraules que li vàrem dedicar). Els seus companys 
de MÉS vàrem regalar un garrover a la família que creixi i 
doni fruits que serveixi per recordar Domingo. A més, vàrem 
projectar una sèrie d’imatges sobre la seva vida, sempre 
compromesa amb els més febles. 

Després de sopar va ser el torn de l’entrega dels premis. 
Enguany les votacions dels Sinofós, que agafen el seu nom 
del conegut banc de Cort, han estat, com cada any, ben 
disputades. El premi a la Palma MÉS Habitable ha estat per 
a Som Energia; el Palma MÉS Inclusiva per a Joves de 
Mallorca per la Llengua; el Palma MÉS Democràtica per a 
Flipau amb Pere Garau; i el Palma MÉS Creativa per a l’Obra 
Cultural Balear. A més, José María Rodríguez ha rebut el 
“premi” a la Palma MÉS Indignada. Tots els premis havien 
estat votats prèviament pels militants i simpatitzants de 
MÉS per Palma. 

Per cloure l’acte, el nostre portaveu, Antoni Noguera, 
després de felicitar tots els premiats, va fer un balanç de 
l’actual moment polític.  Va afirmar que “després de 81 
anys, Palma tornarà a tenir una batlia republicana”i la va fer 
extensible a la ciutadania: “No tendrem un batle, sinó una 
batlia, amb la implicació de tots els ciutadans”. Antoni 
Noguera va dedicar unes paraules a l’èxit de les lluites per 
aconseguir que el Molinar sigui Port Petit, i també va agrair 
la feina de tots i cada un dels regidors de MÉS. Va destacar, 
sobretot, que Palma sigui una ciutat més verda, sostenible i 
neta, i que s’hagi acabat amb l’”enxufisme” dins EMAYA.

Homenatge a Domingo - paraules pronunciades per Neus 
Truyol

Voldria que aquestes paraules que pronunciï siguin la veu 
de tanta gent que apreciàvem i que enyoram el nostre amic 
i company Domingo. Aquest estiu en Domingo ens ha 
deixat, ja no és avui entre nosaltres, però el tenim ben 
present, aquí i ara. Ens ha deixat un llegat humà immens. 
Avui hem vengut al Molinar per estar més a prop dels seus 
carrers, de la seva gent, del seu barri. 

En Domingo ha estat un lluitador incansable per la justícia 
social i ambiental. Un home amb el cor calent i el cap ben 
alt, carinyós i combatiu. Des de ben jove va militar contra el 
franquisme en diferents plataformes anticapitalistes. Va 
formar part de nombroses organitzacions, moltes amb 
sigles impossibles de pronunciar, en les quals la 
clandestinitat i la valentia eren un binomi inseparable. En 
Domingo exigia, com milers de persones durant la 
dictadura, una ruptura. Tant de jove com de gran, sempre 
va ser un radical, una d'aquelles persones que volen 
transformar la societat d'arrel. Però a més ho feia des de la 
vivència, era un lluitador vital i vitalista... Vivia la seva vida 
com un acte polític i revolucionari. La política en 
majúscules, la que es viu cada dia, a ca nostra, a les 
escoles, als carrers, als llocs de feina.... per això va ser un 
sindicalista de primera línia: els drets laborals i la dignitat 
del món de l'hoteleria eren el seu dia a dia. 

MÉS per Palma homenatja 
Domingo Morales al 

Sinofós 2016
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Era un gran defensor de la Revolta, però en poc temps va 
veure que no hi hauria Revolta si no era Verda. I així la seva 
militància va arribar a Els Verds de Mallorca, i naturalment 
va formar part d'IniciativaVerds i de MÉS. Perquè en 
Domingo va defensar sempre la unitat d'acció. En Domingo 
era teixit social en ell mateix. Estava i enllaçava totes les 
lluites: sindicalisme, anticapitalisme, antifeixisme, 
feminisme, ecologisme, sobiranisme, pacifisme... i 
qualsevol -isme que avançàs en la justícia, la igualtat i la 
llibertat.

Una de les coses que ens ha meravellat sempre d'en 
Domingo ha estat la seva perseverança en la lluita durant 
tota la seva vida, com també la seva fiabilitat. Sempre va 
ser previsible, sabíem que podíem comptar amb ell, i mai 
ens va defraudar. Sempre hi era per penjar cartells, muntar 
una taula informativa, portar el seu cotxe amb els megàfons 
davant les manifestacions, defensar els companys a la 
feina, impulsar campanyes de solidaritat, reivindicar els 
drets pels més desfavorits o la defensa del territori i del 
medi ambient.

Però si aquesta lluita constant ja és de lloar.... el que el 
supera és que tot això ho feia des del somriure, amb 
l'optimisme per bandera. En Domingo deia que el 
pessimisme és una arma a favor dels poderosos. Ens deia 
que necessitam l'optimisme per no perdre mai la utopia. I 
tanta raó que tenia! I a més, ho aplicava cada minut.

En Domingo era qui ens animava quan pareixia que no hi 
havia motius per seguir, ens recordava els ideals que 
perseguíem, i ens proposava accions per superar els 
obstacles. Amb ell ens ha fuit una part important de l'ànima 
dels moviments socials.... Com diu n'Amàlia: si todos 
fueramos un poco Domingo el mundo sería un paraiso para 
. 

Totes les companyes, les que el vàreu conèixer de jove i les 
que l'hem conegut de més gran, el definim de la mateixa 
manera... senyal que ha estat un home sincer, perseverant, 
lleial i company de veres durant tota la seva vida. Quina 
vida tan intensa!... com la de tanta gent que sempre, 
sempre, heu estat en peu de pau per construir llibertat, 
igualtat i felicitat! 

Nosaltres seguirem lluitant amb la seva força i energia, que 
és pel que ell va viure. En Domingo serà present en tots 
nosaltres quan tornem a sortir al carrer, quan continuem 
amb el nostre compromís per transformar aquesta societat. 
En Domingo lluitava per un món més just i habitable, aquí i 
ara. No esperem a demà per construir el que podem fer 
avui. Aquesta és una de les coses que ens ha ensenyat. 

Moltes coses hem compartit i après amb en Domingo, ara 
ens toca seguir amb la seva saviesa i coratge. En Domigo 
ha cultivat moltes lluites i ha recollit molts fruits. Una de les 
seves darreres victòries és la del Molinar Port Petit. 
Seguirem lluitant amb les fites que ens has deixat! I quan 
finalment tombem sa feixina, perquè la tombarem!, moltes 
pensarem en Domingo, una altra victòria seva, de totes i 
tots!

Sinofós per en Domingo... Hem volgut fer-li un petit 
homenatge en el marc del premis Sinofós, ja que ell 
encarnava totes les lluites justes que ens puguem imaginar. 
Ell ha estat implicat en totes les lluites que hem premiat 
durant aquests anys als Sinofós. Per això.... Sinofós per en 
Domingo... Palma li deu molt! Ell ha estat un d'aquests que 
són imprescindibles. Però ens ha deixat un gran regal: 
l'exemple de la seva pròpia vida.

Gràcies Domingo. No t’oblidarem.

MÉS per Palma homenatja Domingo Morales al Sinofós 2016
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EMAYA, preparant el 

canvi...
Imma Mayol Beltran
Gerent d’EMAYA

foto:reunió Consell d’Administració d’EMAYA

L’any 2017 serà un any important per la nostra ciutat per 
començar a visualitzar les polítiques de  sostenibilitat 
aplicades a la gestió dels residus. 

En aquests moments malauradament costa girar la cara i 
trobar a tot l’Estat ciutats de les dimensions i rellevància de 
Palma que tenguin les condicions que nosaltres tenim. Tant 
en els nivells de reciclatge: un 18% del total dels residus -en 
un any i mig de govern d’esquerres i sense encara tenir les 
condicions adequades hem pujat 3 punts,  com en l’estat 
dels contenidors - la immensa majoraria extraordinàriament 
deteriorats-  o la maquinària de neteja, en la majoria de 
casos obsoleta i insuficient.

Hem de capgirar la situació i ho farem. 

Hem hagut d’invertir 18 mesos en preparar aquest 
capgirament. No està essent senzill. 
Hem trobat moltes coses bones que ens han permès estirar 
del fil i construir: una plantilla de vora 1300 persones en la 
seva gran majoria motivades, compromeses amb l’empresa i 
desitjoses de projecte, lideratge, honestedat i coherència, 
una situació econòmica solvent que permet fer inversions, 
sustentada però en injustificades retallades de personal i 
inversions dels darrers 4 anys , i una ciutat desitjosa de tenir 
polítiques reals de gestió de residus i major eficàcia en la 
neteja. 

Així mateix, hem trobat una societat poc vertebrada, amb 

escassa vinculació emocional amb l’espai públic, i amb 
malfiança en relació a la nostra empresa. També hem hagut 
de revertir una situació de descapitalització professional en 
la gestió dels residus i unes practiques laborals poc 
transparents i rigoroses tant en la contractació com en la 
definició de responsabilitats. Acompanyades d’una falta 
històrica d’inversió que frega allò grotesc: maquinària d’ús 
intens de més de 20 anys o contenidors absolutament 
romputs alguns d’ells comprats de segona mà.

Quins seran els eixos que vertebraran el canvi i que 
de fet ja l’han començat a vertebrar?

En primer lloc una aposta decidida per la informació, la 
sensibilització i l’educació. Hem de cercar i generar 
moltes complicitats amb la gent de la nostra ciutat. Han de 
saber perquè és important fer la recollida selectiva i el 
reciclatge, han de saber que només amb la seva aposta 
coresponsable aconseguirem el que volem col·lectivament. 
Han de trobar la motivació per ser agents del canvi. Hi 
invertirem energia, recursos i passió...

En segon lloc millorarem la nostra resposta. Els 
nostre serveis.

*Implementarem el sistema de recollida selectiva 
mòbil al Centre després d’un procés intens i profitós 
de participació i consens entre tots els sectors 
implicats:polítics,veïnals, econòmics, ecologistes, 
professionals, personal d’Emaya...
*Renovarem la practica totalitat dels contenidors. I 
aquests seran iguals (només amb el color diferent 
en funció de la fracció), estaran dipositats en àrees 
homogènies - sempre que sigui possible amb totes 
les fraccions, introduirem la recollida de matèria 
orgànica i seran tots accessibles i amables per 
facilitar el seu ús, i no donar arguments perque 
esdevinguin petits o grans abocadors de fems.

*Renovarem en bona part la flota de camions, 
optant per la càrrega lateral (més eficient i 
econòmica), amb gas, per tant amb menys 
emissions i menys renous.

*Modificarem l’actual sistema de neteja, 
intensificant-la en funció del nivell de pressió 
humana i optant de manera decidida per la 
complementarietat entre els sistemes manuals i els 
mecanitzats i incrementant la neteja amb aigua. 

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE
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*Farem recollida porta  a porta en els eixos 
comercials , en el centre i en els grans generadors, 
per diferenciar sempre que es pugui la recollida 
domiciliària i la comercial.

*Renovarem i ampliarem el Punt verd de Son 
Castelló i implementarem progressivament el camió 
de la reciclatge en els barris.

*Invertirem en tots aquests canvis 18 m/€ que hem 
licitat o licitarem abans de que acabi l’any.

En tercer lloc estam en procés de debat i aprovació de la 
nova ordenança de neteja i gestió de residus que ha de 
situar-nos legislativament en l’avantguarda de l’Estat, per 
exemple en la prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús 
o en les sancions als comportaments irresponsables. 
Això acompanyat d’un bon servei d’inspecció que amb 
l’empenta política i la professionalitat que se li està donat ha 
quadruplicat la seva capacitat inspectora i 
sancionadora.

Com veis, un projecte apassionant que serà un dels 
emblemes del Govern de la gent. Projecte que es va fent 
possible per què EMAYA és una empresa pública que depèn 
de la voluntat d’un govern que aposta decididament per la 
sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

Tenim una feinada, però estam encantades de liderar aquest 
canvi!

EMAYA, preparant el canvi...

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A. Carrer de Joan Maragall, 3 · 07006 · Palma · Illes Balears
Registre Mercantil de Palma, Llibre de Societats, Tom 229, Foli 59, Full 4499 · 30 setembre 1974 · N.I.F A07000029
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Joan Carrero

President de la Fundació S’Olivar

En tractar el Club Bilderberg en un marc de 
conspiracionisme  seria caure en un parany. Els fets -ben 
reals, tot i que alguns  pretenguin presentar als que ens 
referim a ells, com a persones propenses al fet conspiratiu, 
són  molt més prosaics que una conjura novel·lesca de la 
qual només  en són conscients uns pocs individus amants 
del misteriós: les elits sempre s'han unit a fi de defensar els 
seus interessos conjuntament. El problema és que massa 
sovint aquests interessos són inconfessables. D’aquí el seu 
secretisme. 

Especialment si es tracta de funcionar de facto en règim de 
monopoli mentre es guarden les aparences legals de lliure 
competència. Com les petrolieres  pactaran preus amb llum 
i taquígrafs? En aquest sentit, el greu atac a la lliure 
competència denunciat per MÉS al començament del 2015 
no és res comparat amb les moltes il·legalitats i fins i tot 
crims duts a terme durant segles per les grans famílies 
financeres anglosaxones a fi d'aconseguir del Govern dels 
Estats Units la increïble concessió del més decisiu  dels 
monopolis: el de l'emissió del dòlar, el de la seva fabricació 
des de zero i el del control absolut de la massa monetària 
circulant, amb tot el que això comporta; concessió que, 
violant la constitució amb nocturnitat i engany, convertí 
aquestes famílies en els dispensadors de crèdit al mateix 
Estat a qui  van prendre la seva  principal prerrogativa.

Lluny de tota conspiranoia, el fet incontestable és que la 
FED (Reserva Federal) produeix dòlars fiduciaris en 
quantitats ingents, quantitats de les quals,  la suma real 
ningú coneix des de l'any 2006, ni encara el mateix Govern. 
Just immediatament abans de la gran crisi-estafa i del 
rescat bancari amb desenes de bilions de dòlars ocultats a 
l'opinió pública (sí, encara que sembli increïble a aquells 
que no s'informen bé, amb desenes de trilions, segons la 
manera nord-americana de comptabilitzar), es va deixar 
d'informar sobre la quantitat de dòlars en circulació. Es 
tracta a més d'un rescat "obert", que autoritza a la FED 
injectar a la banca una quantitat límit de 780.000 milions 
de dòlars, encara que ... quantes vegades calgui! 

D'altra banda, no hi ha gairebé diners reals en l'actual 
sistema financer occidental, tan sols deute. Però, com molt 
bé afirma el professor, ex-analista de Wall Street, Michael 
Hudson - el primer en anticipar el futur esclat de la 
bombolla immobiliària: "El problema és que res d'això està 
inclòs en el currículum acadèmic. I el silenci dels principals 
mitjans de comunicació, la incapacitat dels mateixos per 
informar d'aquests assumptes, o fins i tot per reconèixer-
los, fa que resultin invisibles, excepte per als seus 
beneficiaris, que són els que manegen el sistema ". 

Malgrat tot, molts altres analistes van obrint dia a dia els 
ulls a aquest enorme engany que qualifiquen de "colossal 
espoli" .El Che ja va saber veure no només l'enorme estafa 
que és aquesta colossal transferència de riquesa al sector 
financer sinó també l'increïble engany del Sistema referent 
a això: "Poden [els banquers internacionals] donar-se el 
luxe fins i tot de finançar una 'esquerra controlada' que de 
cap manera ni denunciï ni ataqui  el cor del Sistema: el 
Banc Central i els cicles d'expansió-inflació / recessió- 
deflació. "

La FED, amb la intermediació dels bancs comercials (els 
propietaris són també alhora en la seva gran majoria 
accionistes seus  i membres de clubs com el Bilderberg), 
presta al Govern dels Estats Units les muntanyes de dòlars 
que crea sense cap control. Els deixa a canvi de bons del 
tresor que financen el descomunal deute del Govern 
Federal. Els bancs de la FED, en possessió d'aquests títols 
perceben colossals fluxos d'interessos.

I mentre nosaltres estem aquí i ara absorts en els 
problemes del dia a dia, el Banc Central Europeu, creat i 
dirigit per gent d'aquestes mateixes elits, reprodueix el 
mateix procés de la FED: amb la seva estranya manera de 
funcionar, que segons l'article 101 del Tractat de Maastricht 
impossibilita als estats ésser  finançats directament pel 
Banc Central Europeu, i amb la inestimable col·laboració de 
les corruptes agències de qualificació, ens ha originat en 
uns pocs anys un gran deute sobirà.

Però aquesta és una qüestió que sobrepassa de tal manera 
els nostres limitats horitzons que gairebé no és tinguda en 
compte en el dia a dia de la política autonòmica (ni encara 
en el de la nacional). És una espècie de tabú més gran 
encara que el de l'independentisme. I potser hauríem de 
preguntar-nos de quina   independència parlam quan ens 
referim a uns estats convertits en mers clients submisos de 
"els mercats". Mercats als quals els estats han concedit el 
control dels diners que la societat genera amb el seu treball 
i el pagament dels seus impostos, uns mercats que són 
suposadament lliures però que en realitat estan 
absolutament manipulats i dirigits cap a una concentració 
cada vegada més gran dels diners i el poder. 

Bilderberg, el club de les 
elits
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En paraules d'Alfredo Apilánez: "Els manuals d'economia ni 
tan sols esmenten aquests fets. La funció del banc central 
és embolicada en una 'música celestial' -cerca de 
l'estabilitat de preus, plena ocupació (excepte en el cas de 
l'ultraliberal BCE, que ni tan sols inclou aquest objectiu 
'social' en el seu mandat), operacions de mercat obert , 
emissió de moneda de curs legal, fixació del tipus d'interès, 
ajust dels coeficients de caixa i reserves de la banca 
privada i subministrament de liquiditat per al 'normal' 
funcionament del mecanisme de pagaments- que 
dissuadeix al  llec amb el seu argot pseudocientífic i 
encobreix eficaçment de asèptica neutralitat  la seva funció 
real. 

Com explica Michael Hudson, 'la FED, altres agències 
governamentals, Wall Street i la resta de la banca central 
post-teló d'acer formen part d'un sistema de conjunt. S'ha 
de veure cada agència en el context d'aquest sistema i de 
les seves dinàmiques. I aquestes dinàmiques són 
dinàmiques de polarització social que fan fora la seva arrel, 
sobretot, en mecanismes financers'. Murray Rothbard, 
autor d'una famosa filípica contra la FED, resumeix, en fi, el 
nucli de l'assumpte: 'De fet, aquest és el paper que justifica 
la seva existència: donar suport a la banca comercial 
privada, ajudant-los a inflar diners i crèdits, aportant 
reserves als bancs, i traient-los de dificultats quan es 
troben  amb  problemes'.La funció essencial de la banca 
central moderna -'al fi i la fi, consorcis de bancs privats 
amb la benedicció de l'Estat'-és doncs potenciar 
l'expropiació financera característica de la matriu de 
l'acumulació de la fase neoliberal a través del 'imperi de la 
renda' que sustenta la condició de les finances privades 
com màquina de captura predatòria de la riquesa social. 
Però són només els mamporreros de la gran 'mànega de 
succió' financera: la seva vòrtex real resideix en un altre 
lloc. "

Arribant ja a aquest "lloc" en el qual resideix el vòrtex, que 
no és altre que l'elit constituïda per les grans famílies 
financeres creadores de la FED acabaré amb dues 
constatacions. És impossible, en primer lloc, entendre la 
història recent d'Occident, inclosa l'espanyola, i 
especialment la gran crisi-estafa que es va iniciar el 2008, 
sense conèixer què és la FED; sense conèixer com, quan i 
qui la van crear; sense conèixer els resultats de l'auditoria 
que se li va fer, per fi (l'única que se li ha aconseguit fer), 
gràcies a la iniciativa de Bernie Sanders i altres dos 
senadors en 2010; sense conèixer com es va poder dur a 
terme el descomunal rescat bancari, etc.

 Però, en segon lloc, és igualment impossible conèixer al 
seu torn qualsevol cosa referent a la FED sense conèixer les 
aliances i clubs (sempre envoltats del major secretisme) 
d'aquestes elits. El Club Bilderberg i David Rockefeller 
especialment, són veritablement representatius d'elles. 
Sense oblidar Zbigniew Brzezinski, l'ideòleg-creador de la 
Comissió Trilateral (fundada per David Rockefeller el 1973), 
ex-director del Consell de Relacions Exteriors i membre 
rellevant del Club Bilderberg - els altres dos grans clubs en 
la creació, el 1921 i el 1954 respectivament , els 
Rockefeller van tenir també un paper fonamental- creador 
dels mujahidins (o almenys el que els va fer realment 
temibles), membre del Consell d'Administració d'Amnistia 
Internacional, etc. etc.

Zbigniew Brzezinski és un personatge excepcional per 
arribar a entendre el complex i enganyós món en què 
vivim, així com l'enorme control que aquestes elits han 
aconseguit . Control que va des de l'àmbit d’ "els mercats" 
fins el de les hordes de mujahidins, passant per  les 
agendes de les grans ONG quan aquestes toquen les 
qüestions realment "sensibles". De fet, la seva figura 
s’articula en el meu llibre  La hora de los grandes 
"filantropos", és el seu eix vertebrador. En ell comparo all 
club Bilderberg, o més aviat a l'exclusiva elit que conforma 
aquest i altres clubs semblants, amb els forats negres: han 
cuidat tant el seu secretisme que són pràcticament 
invisibles, però els seus efectes gravitacionals delaten la 
seva presència. 

Ja fa anys que vaig descobrir que en tot càrrec clau en les 
institucions occidentals sempre hi ha un Bilderberg. Alguns 
d'ells són espanyols. Com Bernardino León, representant de 
la UE en la seva  criminal missió a Líbia i la Mediterrània 
Sud. O com Javier Solana al vèrtex de l'OTAN. Sense parlar 
del dany immens que han fet en la nostra mateixa Espanya 
molts altres d'aquests nefastos personatges, entre els 
quals cal destacar pel seu pes en aquest club a Juan Luís 
Cebrián i un llarg etc., molt més llarg del que hi  cap en 
aquest article.

Bilderberg, el club de les elits
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altres veus

La III Conferència 
del Partit Comunista

 de les Illes a Formentera
Artur Parron i Guasch

Coordinador d’Esquerra Unida d’Eivissa i Formentera

Entre els dies 21 i 23 d’octubre de 1976 el Partit Comunista 
a les Illes celebrà la seva 3ª Conferència a Formentera. La 
importància d’aquesta trobada no és menor; basta recordar 
que la primera s’havia celebrat a Menorca durant la guerra 
civil i la segona l’any 1945, en plena voràgine repressora 
franquista, a Palma. A més, la seva rellevància radica en el 
fet que es celebrà en uns moments de màxima 
efervescència política, uns mesos després de la mort del 
dictador i uns mesos abans de la legalització del PCE per 
part del govern d’Adolfo Suárez.

Cal, però, conèixer en quines condicions arribava el Partit a 
aquesta cita formenterera. Assitia a un moment evident de 
creixement des d’inicis dels anys seixanta, després d’un 
primer franquisme caracteritzat per la duríssima repressió i 
que provocà la caiguda successiva de les direccions. 
L’aposta decidida del règim per la industria turística 
evidencià les contradiccions socials d’aquest model –exitós 
només en aparença-. A més, l’arribada de milers 
d’immigrants des de la península facilità la presència 
antifranquista a les Illes i a les institucions sindicals del 
règim.

L’impuls definitiu arribarà a primers anys setanta. A Eivissa, 
de la mà i la tasca de Joan Calvera i la cooperativa agrícola 
Es Nostro Camp; a Mallorca amb la incorporació d’un nou 
tipus de militant –més lligat a les professions liberals- i la 
presència de  nuclis de Comissions Obreres. La tasca 
prioritària en aquests anys finals de la dictadura, apart de 
la consolidació i extensió organitzativa, serà la de col∙laborar 
en organismes unitaris d’oposició al règim. Primer, la Mesa 
Democràtica de les Illes –amb la presència del PC, el Partit 
Carlí, Comissions Obreres i el Partit del Treball- i el juliol de 
1974 la Junta Democràtica –que aplega els anteriors actors 
més el Partit Socialista Popular-. Quan l’abril de 1976 es 
conforma arreu de l’Estat la Coordinació Democràtica –la 
coneguda com a “Platajunta”- s’inicia a les illes la creació 
de les corresponents assemblees insulars

Aquest mateix any es produeix la sortida definitiva a la llum 
del Partit Comunista a les Illes. La presentació del Partit al 
Teatre Balear el 2 de juliol, amb les intervencions de 
Francesca Bosch i Ramón Tamames no feu més que 
confirmar el que era una presència pública destacada dels 
comunistes illencs.

Foto :arxiu Pep Vilchez   De dreta a esquerra: Toni Vich-Caballito, 
d’Esporles, Guillem Gayà- El Mestre, Joan Boyeras .Muro, Miquel 
Rigo, Palma. Darrera Colau Alzina  de Capdepera i Francisca Bosch 
Palma

Serà en aquest context que la III Conferència a Formentera 
es plantegi com el moment adequat per a actualitzar 
l’ideari i l’estratègia del PC a les Illes, un partit que 
aleshores encara no era legal però tampoc clandestí.

La Conferència es celebrà a un establiment hoteler d’un 
conegut empresari eivissenc i hi assistiren cent vint-i-vuit 
delegats en representació d’uns set-cents militants arreu 
de les Illes. Entre tots els assistents sumaven 30 processos 
judicials i 89 anys de presó durant el franquisme. L’informe 
polític –redactat per Francesca Bosch, Josep Valero i Miquel 
Rosselló- era profundament crític amb el projecte reformista 
de Suárez i exigia la tornada al país de tots els exiliats 
polítics. A més, emfatitzava la necessitat de la unitat d’acció 
de la oposició democràtica.

Però l’aportació principal de la Conferència foren les “Bases 
per a un avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes”, 
on es defensava la necessitat d’un nou model territorial 
federal i el concert econòmic de les Illes amb l’Estat, així 
com un pacte autonomista que recollís la realitat de 
cadascuna de les Illes i la creació d’un Gran i General 
Consell com a màxim òrgan de govern.

Aquests plantejaments provocaren un profund debat en el 
qual s’evidenciaren dues postures: d’una banda el sector 
més “oficialista”, que defensa la línia del PCE que prioritza 
la recuperació de les llibertats democràtiques, i per altra 
banda un sector més proper als postulats del PSUC que 
conjuguen la lluita per les llibertats i l’autogovern de les 
Illes.

Amb aquest bagatge històric i amb aquestes tensions 
internes –que eren reflex d’un debat de fons que existia al 
sí del propi PCE- el Partit a les Illes afrontà els propers 
mesos la seva legalització el 9 d’abril de 1977 i les 
eleccions del 15 de juny.

Bilderberg, el club de les elits



Aurora Picornell (1912-1937)
 De la història al símbol 

(David Ginard i Féron)

Maties Garcias

Professor d’EOI

“Lucha por una vida feliz, sin hambre, sin fascismo y sin 
guerras”, recomanava Aurora Picornell a una jove de Pina, 
Maria Jordà, que s’havia compromès amb la causa de 
l’esquerra. Les dues dones no es coneixien personalment, 
però la jove pinera admirava la que era la militant 
esquerrana més activa i coneguda de Mallorca i una de les 
icones més victorejades en els nombrosos actes en què 
participava en temps de la República. “Camarada, nunca te 
sentirás tan feliz como cuando veas que con tu esfuerzo 
contribuyes a la noble causa de los oprimidos”, també li 
confessava la que ja anomenaven Pasionaria mallorquina.

Aurora Picornell (1912-1937) era la sisena filla d’una família 
humil i polititzada del Molinar de Palma; més en concret, 
d’un primer Molinar que ja no existeix, desaparegut amb els 
canvis urbanístics de la zona i que ara situaríem entorn de 
Can Pere Antoni i l’autopista. Son pare era ebenista i ella, 
amb 14 anys, es va posar a fer de sastressa. Mai va deixar 
la militància i de tot d’una ja va impactar la gent. En 
paraules de l’escriptor valencià Gonçal Castelló, “era una 
noia molt maca, petiteta, molt graciosa, amb la paraula 
mallorquina característica, molt simpàtica”. Segons altres 
testimonis, “tenia una gran voluntat i el cap molt clar”.

El darrer llibre del Dr. David Ginard té la voluntat de fer “una 
actualització dels coneixements sobre la trajectòria 
biogràfica d’Aurora Picornell i de les persones que integraren 
el seu entorn més pròxim” i per això, a partir de fonts orals, 
documentals i hemerogràfiques, ressegueix la biografia 
d’Aurora Picornell i l’emmarca en el desenvolupament 
històric de l’obrerisme i l’esquerra dels anys 20 i 30. Com a 
conseqüència de tot plegat, l’obra de Ginard també fa 
l’anàlisi del “procés de simbolització” de la figura d’Aurora 
Picornell per a tot l’antifranquisme i, en particular, per als 
sectors comunistes illencs.

No sempre, però, la figura d’Aurora Picornell ha estat 
directament lligada al moviment comunista –al capdavall un 
posicionament marginal i sovint rebutjat per l’esquerra 
majoritària–, sinó que ella mateixa té un inici en l’activitat 
pública marcada pel laïcisme i el feminisme. 

Palma:Edicions Documenta Balear, 2016

No debades els seus mentors inicials són l’activista anti-
catòlic Ateu Martí i l’escriptora feminista Margarita Leclerc, i 
les primeres col·laboracions de la jove Picornell apareixen a 
Ciudadanía, òrgan dels republicans federals. 

És l’adveniment de la República el que marcarà el seu pas 
cap a les joventuts comunistes, cosa que la durà a defensar 
l’URSS com a model per la dona obrera. El fet d’unir-se 
sentimentalment amb Heriberto Quiñones –nom fals d’un 
agent moldau del Komintern que arriba a Mallorca per 
impulsar i controlar l’activitat comunista– i amb qui té una 
filla, Octubrina Roja, no farà més que intensificar aquest 
compromís ja començat en el clos familiar. Sens dubte, la 
parella representa les dues cares del comunisme: si Aurora 
és activa, clara, simpàtica i lluita a favor de causes justes, 
Quiñones és misteriós, autoritari, violent i autèntic 
professional de la revolució, a la qual s’entrega sense 
escatimar sacrificis i disposat a viure en la misèria.

L’activisme de tots dos, després de múltiples peripècies que 
els mantenen separats i que els fan passar per la presó ja 
abans de l’esclat del 18 de juliol, és tallat de soca-rel pel 
franquisme. Aurora Picornell és empresonada devers la Casa 
del Poble just quan es produeix l’aixecament franquista. 
Després d’uns mesos d’empresonament als Caputxins i a 
Can Sales, és una de les víctimes femenines d’un fals 
alliberament comunicat després del sopar carcerari del 5 de 
gener de 1937. Ella i altres companyes del grup conegut 
com a les “Roges del Molinar –més una al·lota que ningú 
coneix, Belarmina González– cauen de nit sota les bales 
feixistes a Porreres. Segada la vida, comença el mite 
d’Aurora Picornell mantingut primer en silenci i després 
recuperat per l’esquerra. És el mite que manté la memòria 
d’aquesta lluitadora per la República, per la dignitat de la 
dona i pels drets dels treballadors.

El llibre de David Ginard ens proporciona les claus 
historiogràfiques per conèixer el personatge i tot l’entorn 
que el va envoltar. És un treball que bé val la pena de llegir.
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La Inquisició contra l’obra 
de Ramon Llull

Pere Joan Planas Mulet

Uns dels aspectes més pocs coneguts de Ramon Llull és la 
persecució que patí la seva obra per part de la Inquisició. El 
fet que algunes de les seves obres estassin classificades 
com herètiques ha frenat el procés de canonització al llarg 
dels segles.

Tota aquesta història s’inicià amb l’inquisidor general de la 
corona d’Aragó Nicolau d’Eimeric (1320-1399), que perseguí 
durament l’obra de Ramon Llull. L’inquisidor s’enfrontà 
obertament al rei Pere “El Cerimoniós”, qui a l’any 1369 ja 
havia dit que Ramon Llull era “mestre de la nació”, expulsa 
Eimeric del regne el 1375. L’any següent, des d’Avinyó, 
publica el Directorium Inquisitorum  i, hi ha bases fundades, 
falsifica una butlla del papa Gregori XI condemnant l’obra de 
Ramon Llull.  La controvèrsia naixia a més en un entorn 
polític i diplomàtic complex per a la corona: el rei Pere 
contra l’Infant Joan, interessos del braç nobiliari i el cisma 
papal d’Avinyó.

El 1387 Eimeric és restituït en el seu càrrec. Però els 
aldarulls de València contra els lul·listes, creant una situació 
que diríem avui dia d’alarma social, provocà que els síndics 
valencians es queixessin al rei, i Joan I tornà expulsar 
Eimeric definitivament el 1392. Però la malanança envers 
Llull no s’aturaria mai més.

El Directorium Inquisitorum  es converteix en un “best 
seller”, i la sospita de l’obra de Llull com herètica s’estén 
per tota Europa. Els llibres de Llull són perseguits i s’han 
d’eliminar, s’havia d’esborrar el rastre de l’heretge. De la 
magna obra lul·liana vint llibres i cent sentències són 
censurats. D’aquests llibres, n’hi ha de perduts i algun 
d’apòcrif, hi figuren el llibre d’Amic e Amat i la Doctrina 
Pueril, com a més coneguts. Un passatge classificat 
d’herètic, capítol 54-10 de la Doctrina Pueril: “...enaixí sens 
caritat no pots aver nulla vertut ni null agradable pler. On 
més amaràs, més porás entendre; e on més entendràs, 
major amor pots aver...” (edició de 1907 a cura de Mateu 
Obrador i Bennassar).

Texts que avui dia ens semblen “normals i innocus”, ja a 
principis del segle XV també s’entenia que Eimeric no havia 
copsat bé la filosofia lul·liana i que per tant el seu atac era 
immerescut. Així el 1419 un llegat pontifici havia declarat 
invàlides les acusacions d’Eimeric. Anàlisis lingüístiques 
fetes en el segle XX han demostrat que Eimeric feu circular 
edicions d’obres de Llull amb texts modificats, forçant la 
interpretació herètica.  Un bon embolic.

Però el fet era que la persecució se seguia estenent. Llibres 
de Llull continuaren sent requisats i mutilats en els 
monestirs i arxius. De forma simplificada es crearen dos 
bàndols, especialment a Mallorca: els dels frares dominics 
antilul·listes i els franciscans lul·listes. La defensa que va fer 
Llull de la doctrina de la Puríssima Concepció fou un dels 
motius intel·lectuals i teològics que Eimeric havia de capolar.

Aquest fet, d’autor prohibit, impulsà en el segle XV que Llull 
fos més conegut pel que no va escriure que pel que 
realment escriví. Tota una legió d’obres apòcrifes s’estengué 
per Europa, relacionades amb temes d’alquímia, càbala, 
ocultisme,... Si Llull era perseguit alguna cosa  interessant 
havia de tenir, l’Europa protestant així ho pensava.  Una 
altra malifeta que feu reviscolar l’antilul·lisme. Els bàndols 
s’estenien per tot arreu. Nicolau de Cusa (1401-1464) des 
d’Alemanya divulgava per Europa el pensament de Llull, a 
París l’any 1524 el dominic Bernat de Luxemburg  editava un 
catàleg d’obres herètiques, Cathalogus haereticorum,  on 
Llull  figurava. La controvèrsia envers Llull i la seva obra 
també hi era present a tot Europa.

L’inquisidor Guillem Caselles (1440-1516), dominic, emprèn 
una persecució fora mida contra els lul·listes a Mallorca. 
Acusa obertament a Pere Daguí, primer catedràtic de 
lul·lisme a l’Estudi General Lul·lià de Mallorca . Daguí s’ha de 
defensar a Roma, però es protegit pel rei Ferran, el catòlic, 
donant-li aixopluc a la cort a Castella. El lul·lisme arribà en 
aquell regne per intermediació del cardenal Cisneros, 
franciscà, que impulsa una càtedra lul·liana a la Universitat 
d’Alcalà. Llull és ensenyat a més a Sevilla i Salamanca. 
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El fet és que, malgrat cap Papa condemnàs l’obra de Llull, la 
Inquisició perseguia els lul·listes. El filòsof italià Giordano 
Bruno és condemnat a la foguera l’any 1600 a Roma, entre 
altres coses per tenir idees extretes del pensament lul·lià, 
tampoc ajudava gens a la seva causa. Professors són 
perseguits contínuament, per exemple en el procés de 1610 
de la Inquisició contra l’ensenyament de Llull a la Universitat 
de Saragossa. En temps de la dinastia de la Casa d’Àustria 
la Suprema no va condemnar ningú, els expedients 
romanien oberts sense sentències definitives, ja que no 
sabien com actuar sense molestar ni al rei ni al papa. Però 
tot plegat motivà que l’ensenyament de Llull anés minvant  i 
ja només es mantenia viu a Mallorca.

La Inquisició anà acorralant i censurant els erudits i 
professors que ensenyaven l’Art a Espanya, i limità la 
propagació de les seves idees, que eren estranyes i per tant 
els inquisidors no arribaren a entendre mai i la qualificaren 
de perillosa i no afluixaren en les seves pretensions 
d’eliminar l’heretgia. 

Tribunal de la Inquisició

El segle XVIII marcà el final. Disputes aferrissades entre 
franciscans i dominics, el canvi polític de la nova dinastia 
borbònica, l’expulsió dels jesuïtes d’Espanya, la persecució 
de cultes locals no aprovats per Roma, les idees de la 
il·lustració, tot plegat feu que la Inquisició perdés força però 
també el culte popular. L’Art i Llull s’estaven esvaint.

Tot aquest complex procés inquisitorial obert durant quatre-
cents anys hagué de conviure a Mallorca amb les ànsies 
populars de canonització de Ramon Llull, on se li rendia 
culte com a venerable i beat gaire bé des de la seva mort 
l’any 1315/16.
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AURORA PICORNELL 
FEMENIAS (1912-1937)

Josep Traverso

1r.  LA LLUITA MAI NO MOR. Som a l’any 1987, l’Ateneu 
Popular Aurora Picornell edita un text que porta aquell títol, 
 la seva autora és Francisca Bosch, hi ha una introducció de 
l’escriptor Miquel López Crespí, l’edició és bilingüe i apareix 
com adreça d’impremta el carrer Lluís Martí número 9, el 
local del partit a Palma, el seu preu són 100 pessetes.

Gairebé trenta anys més tard, el text de na Francisca Bosch 
continua mantenint la seva força, la seva valentia, la seva 
veritat; es tracta segurament del primer text d’una certa 
llargària i profunditat dedicat a Aurora Picornell des del seu 
assassinat al gener de 1937. 

És un text molt ben escrit, amb un inici vibrant, emocionant, 
amb orgull de classe,  la dirigent comunista recull paraules 
de la revista La Nostra Paraula de gener de 1975, ho fa per 
recordar la militant assassinada, “fa temps que la terra la 
coneix. Nua, arrelada a la terra, la humitat i el temps esvaí 
la corba del seu embaràs. Temps i mort tallaren aquella 
joventut. Avui neixen flors als racons del cementiri de 
Porreres. L’any 1937 amb bales i odi es conrava aquell 
indret.”

Però no ens deixem confondre, Francisca Bosch té molt clar 
el sentit històric i polític d’allò que escriu: “Qui era n’Aurora 
Picornell? No hi ha molt escrit damunt ella, el poc que hem 
recollit ha estat esbrinant entre companys de lluita, els pocs 
que restaren! veïnats i parents. Per ventura no estava 
embarassada quan l'afusellaren, per ventura mai no va anar 
a l’URSS com diuen alguns […] Són elements al marge que 
en res desmereixen ni trastoquen la personalitat política, tot 
el que va representar n’Aurora dins aquella societat 
mallorquina, caciquil i patriarcal, dominada per l’Església i 
els botifarres, amb una economia pobra, i una classe obrera 
poc organitzada. Esglaiada per les amenaces de fam, atur i 
misèria.”

Hi queda ben clar el sentit que té la recuperació de la figura 
d’Aurora Picornell, per si d’un cas, gairebé al final del text hi 
trobem aquestes paraules: “N’Aurora ja és part de la nostra 
història perquè aquesta la fan els homes i dones immersos 
en la lluita de classe.” Segurament una idea molt a prop 
d’allò que Benjamin definia com el secret compromís del 
retrobament entre les generacions del passat i la del 
present.

Encara conservo el fulletó que vull 
imaginar la mateixa Francisca 
Bosch em va fer arribar, encara 
recordo la màquina/ciclostil on 
segurament es va editar LA LLUITA 
MAI NO MOR, funcionava amb 
clixés d’aquells de vietnamita i la 
feien anar ella i un camarada que 
nomia Bernat i era de Campos 
(crec recordar).

2n.   Aurora Picornell. Escrits 1930-1936 i altres veus a 
Mallorca en defensa de les treballadores. Introducció de 
Manel Carmona i de Conxa Calafat. Recerca arxivística a 
càrrec de Magdalena Jaume. Edició de Josep Quetglas. 
Fundació d’Investigacions Marxistes. 2012.

Es tracta d’una amplíssima col·lecció d’escrits d’Aurora 
Picornell i altres veus dins l’esquerra en defensa de les 
treballadores i els treballadors. El primer escrit conegut 
d’Aurora és d’octubre de 1928 (en té setze anys) i es tracta 
d’un pròleg al llibre de Margarita Leclerc La mujer ¿es 
superior al hombre?.  Hi ha els seus articles a la revista 
Ciutadania, Òrgan del Partit Republicà Federal durant l’any 
1931; els primers, en defensa de les noves formes de vestir 
de les dones i sobre les anomenades “escoles particulars”, 
“unos tugurios húmedos y obscuros…donde una pobre 
mujer, casi siempre analfabeta, enseña y cuida de una 
docena o más de chiquillos de dos a cuatro años…”

El 17 de gener de 1931 apareix el primer número de Nuestra 
Palabra, la publicació dels comunistes on Aurora escriurà 
sobre molt diverses qüestions però especialment, sobre les 
condicions de vida de les dones treballadores, sobre la seva 
organització, independència i llibertat davant les cacics, els 
patrons i l’església catòlica; sempre a favor de la 
incorporació de la dona obrera i camperola a la lluita per la 
societat comunista. El darrer dels seus escrits és de 16 de 
juliol de 1936 i porta per títol, “Problemas femeninos. Ante 
el Congreso del Partido Comunista.” El llibre es tanca amb la 
declaració d’Aurora Picornell davant el “jutge” on se li 
demana per diferents militants del partit i sobre els seus 
germans.

Llibre imprescindible per tot aquell que vulgui apropar-se al 
pensament, a la lluita social i política d’aquesta militant del 
moviment comunista en temps de la República i que va 
morir assassinada la nit de reis del 37. Imprescindible també 
l’escrit de Josep Quetglas que encapçala el llibre, Els Ulls i la 
Memòria. Per una lectura d’Aurora Picornell.
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Esquerra Unida va publicar l’any 2013 un fulletó on es 
recollien les intervencions de l’Acte públic que va tenir lloc a 
la Casa del Poble, UGT, dia 31 de gener de 2013 : Debat 
sobre el llibre Aurora Picornell. Escrits 1930-1936, i altres 
veus a Mallorca en defensa de les treballadores. Aquesta 
publicació contenia en annex el primer escrit conegut 
d’Aurora Picornell que data de 1928.

3r.  David Ginard i Féron, Aurora Picornell (1912-1937) De la 
Història al Símbol. Palma, Edicions Documenta Balear, 2016.

L’autor obre el llibre amb una proposta d’anàlisi històrica 
que servirà per emmarcar la figura d’Aurora Picornell, és la 
següent: “Durant els anys trenta del segle passat, tingué 
lloc a Europa un fenomen insòlit: la incorporació, gairebé 
sobtada, de milers de dones joves a l’activisme polític 
d’esquerres.” En aquest sentit, “Aurora Picornell Femenias 
(1912-1937) constitueix sense cap mena de dubte, un 
paradigma d’activista comunista juvenil de l’època.” (11/12) 
A la mateixa introducció se’ns explica clarament l’objectiu 
del llibre: “Les pàgines següents pretenen oferir una 
actualització dels coneixements existents sobre la 
trajectòria biogràfica d’Aurora Picornell i de les persones que 
integraren el seu entorn més pròxim, així com una primera 
anàlisi del procés de simbolització que s’ha generat al 
voltant de la seva figura.”(13)

A partir d’aquí el llibre es desplega en un molt  documentat 
estudi des del naixement d’Aurora Picornell a l’octubre de 
1912 fins al seu assassinat la nit de reis de 1937. El treball 
sistemàtic de l’historiador anirà donant vida a les fites més 
important de la biografia personal i política de la militant 
comunista; així, i només a tall d’exemples: 

1.- El seu entorn familiar i social. 

2.- La seva relació amb Margarita Leclerc i Ateu Martí; la 
seva participació a la Lliga Laica. 

3.- L’arribada de la República, les seves col·laboracions  a 
Ciutadania i a Nuestra Palabra; l’inici de la seva militància a 
les Joventuts Comunistes. 

4.- La trobada i relació amb Heriberto Quiñones. La vida de 
la parella a València. 

5.- La intensa activitat política dels anys 1933/1934 a les 
Illes; L’organització del primer Dia Internacional de la Dona a 
Mallorca el 8 de març de 1934; els seus escrits a N.P. en els 
quals -afirma Ginard- “es pot observar que Aurora Picornell 
estava diversificant les temàtiques de les seves 
col·laboracions periodístiques, prova, sens dubte, d’una 
progressiva maduració política i, sobretot, de l’assumpció de 
més responsabilitats dins la petita organització comunista 
balear.” (87) 6.- Des de finals de 1934 i durant 1935, Aurora 
s’implica a fons en l’organització del Socors Roig 
Internacional a Mallorca per tal d’ajudar les víctimes, 
represaliats i detinguts pels fets d’octubre de 1934; primera 
detenció d’Aurora Picornell al setembre de 1935. 7.- “La 
primavera assassinada”, així titula David Ginard el capítol 
que va des de les eleccions de febrer de 1936 fins al cop 
d’estat; l’expansió de les forces obreres i comunistes i la 
consolidació de la figura d’AP “com a símbol per excel·lència 
de l’esquerra mallorquina.” 8.- El cop d’estat, la repressió, la 
barbàrie, l’empresonament d’AP i el seu afussellament la nit 
 del 5 de gener de 1937.

Al desè i darrer capítol, David Ginard estudia el procés de 
mitificació i simbolització de la figura d’AP que “s’inicià en 
l’adolescència i s’accelerà durant els esdeveniments 
compresos entre els Fets d’octubre de 1934 i l’esclat de la 
Guerra Civil,” (208) travessà la llarga nit del franquisme i 
cobrà de nou impuls amb l’arribada de la democràcia …fins 
als nostres dies.

L’autor conclou el seu llibre: “el símbol “Aurora Picornell” ha 
tendit cada vegada més a configurar-se com a patrimoni 
col·lectiu de les ideologies progressistes i de la lluita contra 
el feixisme, més enllà d’adscripcions partidistes concretes. 
Sens dubte, aquesta pot ser considerada la darrera gran 
victòria assolida per l’activista del Molinar. Tant de bo que la 
Història, sempre implacable, li faci finalment justícia.” (227)
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Epíleg  amb extractes de les Tesis Sobre el Concepte 
d’Història de W. Benjamin (en traducció de Bolívar 
Echevarría)

V. […] “La imagen verdadera del pasado es una imagen que 
amenaza con desaparecer con todo presente que no se 
reconozca aludido en ella.”

VI. […] “Encender en el pasado la chispa de la esperanza es 
un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está 
compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a 
salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha 
cesado de vencer.”

VIII. […] “El asombro ante el hecho de que las cosas que 
vivamos sean “aún” posibles en el siglo veinte no tiene nada 
de filosófico. No está al comienzo de ningún conocimiento, a 
no ser el de que la idea de la historia de la cual proviene ya 
no puede sostenerse”.

XII. “El sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida 
misma, cuando combate. […] 

XVIII.  […] “Al pensador revolucionario, la oportunidad 
revolucionaria peculiar de cada instante histórico se le 
confirma a partir de la situación política. Pero se le confirma 
también, y no en menor medida, por la clave que dota a ese 
instante del poder para abrir un determinado recinto del 
pasado, completamente clausurado hasta entonces.”
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JORNADES D'ESTUDI I DEBAT

UN ESBORRANY DE PAÍS
CONSTRUCCIÓ NACIONAL

 A LES ILLES BALEARS 
DEL SEGLE XXI

INCA, 26 i 27 DE NOVEMBRE, MUSEU DEL CALÇAT

Inscripcions a www.ateneuperemascaro.org

Organitza: Fundació Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

Dissabte 26 de novembre

- 9:00 Inici de les jornades i benvinguda a càrrec de les Fundacions Emili Darder i Ateneu 
Pere Mascaró

- 9:30/11:30 1a Taula:  Balanç històric del mallorquinisme: encerts, errades i limitacions de 
la construcció nacional a Mallorca i les Balears fins a principi de segle XXI.

- 11:30/13:30 2a Taula: Actualització del discurs de construcció nacional.

- 14:00/16:00  Dinar.

- 16:00/18:00 3a Taula: Estratègies per a construir noves majories socials.

- 18:00/20:00 4a Taula: Quin model de país volem?

Diumenge 27 de novembre.

- 10:00/12:00 5a Taula: Projectes polítics del sobiranisme illenc per a àmbits suprainsulars.

- 12:00/13:00  Acte de clausura de les jornades.

Inscripció a la pàgina a .

Pel dinar de dissabte dia 26 serà necessari a més de la inscripció pertinent fer un 
pagament de 5 euros a l'entrada de les jornades.
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