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1.1

editorial
número 56 - desembre 2016

David Abril Hervás

Co-coordinador de MÉS per Mallorca

Un any després de la primera 
convocatòria d’eleccions, ja hi ha govern a Espanya. Els 
«mercats» estan contents, sobretot de què aquest govern 
sigui novament del PP, que C’s li  doni  suport, i que el PSOE 
l’acompanyi, com ja s’ha vist amb les primeres mesures 
anunciades, entre d’elles la supressió de les revàlides o la 
usurpació de la negociació als agents socials amb una 
pujada del salari mínim més efectista que efectiva mentre la 
reforma laboral es mantén «atada y bien atada».

El «nou» govern de Rajoy és un govern ranci, el més ranci de 
la història recent, si més no des del 1978, amb ministres 
entre continuistes i retrògrades, amb poques «novetats» 
com Dolores de Cospedal al capdavant d’un Ministeri de 
Defensa que ja us podeu oblidar de què en retalli el 
pressupost, segurament el més prescindible de tots. És un 
govern que se’ns ha volgut vendre com de «gent dialogant», 
però que ja cerca fórmules per botar-se el control del 
Parlament i sobretot, perquè no es modifiquin les lleis i 
«reformes» de Rajoy.

El quid de la qüestió és en si el PSOE li seguirà el joc i serà 
capaç de resistir el primer envit fort, que seran els 
pressuposts generals de l’Estat, baix l’amenaça d’un Rajoy 
relativament còmode a l’hora de convocar noves eleccions, 
fet que no li convé gens als socialistes. També aquí entra en 
joc la democràcia interna d’un PSOE on al meu parer ni la 
gestora ni la gent que s’ha carregat Sànchez disposen de la 
legitimitat per prendre decisions tan transcendents com 
acabar fent de comparsa del PP, a no ser que el full de ruta 
del partit sigui el de l’autoaniquilació. Una situació que 
només pot canviar si la militància socialista té veu i la deixen 
decidir.

Pel que fa a les nostres Illes, com ja he escrit reiteradament, 
un govern del PP a Espanya és un mal escenari per a una 
terra castigada pel menyspreu, el mal finançament i els 
greuges històrics. No obstant, i més enllà de resistir com 
l’aldea gala d’Astèrix davant un imperi (això sí) decadent, 
s’obrin noves oportunitats, com ara l’altre dia al consell de 
política fiscal i financera, on els governs de Catalunya, País 
Valencià i les Illes es varen plantar davant la proposta del 
límit de dèficit. 

Necessitam més que mai fer front comú i aliances diverses 
no sols per preservar el que queda d’estat de benestar, sinó 
per introduir també elements de qüestionament i ruptura 
d’un Estat que ja s’ha demostrat a més de poc comprensiu, 
ineficaç per fer front als reptes que té la societat en ple segle 
XXI. I això només ho farem des de les perifèries, i predicant 
amb l’exemple, fent veure com diria Chomsky que sí que hi 
ha alternatives, i que les polítiques transformadores les 
lideram els territoris alliberats del jou d’una dreta que encara 
beu del franquisme sociològic.

Serà una batalla a mig i llarg termini, perquè el context 
europeu i americà, o occidental si voleu, apunta a un cicle 
neoconservador on d’entrada, un dels principals problemes 
és la dificultat per fer visible una alternativa coherent i amb 
cara i ulls a l’hegemonia de la dreta i la ultradreta. Si no és 
amb un procés de rearmament ideològic i d’acció de les 
esquerres i els moviments socials a tots els nivells, serà mal 
de fer. 

Aquell vell fantasma que recorria Europa i del qual Marx i 
Engels ens advertien fa més de 150 anys és més viu que 
mai.
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Quan l’esquerra fa de 
dreta, guanya Trump

Pere Sampol Mas

Director de la Fundació Emili Darder

S’ha atribuït la victòria de Trump al votant blanc 
conservador i racista. Tot i ser veritat, aquest segment de 
votants no és suficient per guanyar unes eleccions 
presidencials. La realitat és que molts dels votants 
tradicionals dels demòcrates s’han abstingut o han votat 
candidats testimonials. I, encara més, bona part dels obrers 
de zones industrials, que tradicionalment votaven els 
demòcrates, han votat Trump, el qual ha sabut canalitzar el 
vot del descontent amb un sistema polític que ha provocat 
la pèrdua de poder adquisitiu de les classes mitjanes i 
baixes. Però, més que per mèrits propis, Trump ha guanyat 
per demèrits de Hillary Clinton, massa identificada amb 
l’"establishment". Per molt que la gran majoria de mitjans 
de comunicació l’hagin volgut presentar com una dona 
progressista, no s’ha pogut desfer de la imatge de política 
de carrera al servei dels grans poders econòmics i de la 
indústria de l’armament, que donà suport a la guerra d’Iraq, 
que contribuí a la creació de l’Estat Islàmic i que ha 
provocat el caos a Afganistan, Iraq, Líbia, Síria... 

Contràriament, Trump ha denunciat les relacions de poder 
entre el sistema polític i Wall Street. I ha anat molt més 
enllà: ha promès restablir la Llei Glass-Steagall, aprovada 
l’any 1933 a instàncies de Franklin Roosevelt per prevenir 
catàstrofes financeres com la del crac del 29. Primer Ronald 
Reagan i després Bill Clinton, l’any 1999, acabaren per 
derogar aquesta normativa que establia greus regulacions 
al sistema financer i bancari —pocs anys bastaren perquè 
tornàs esclatar la bombolla immobiliària i financera, amb els 
resultats catastròfics que tots coneixem—. També portava 
aquesta mesura en el seu programa Bernie Sanders 
(candidat demòcrata), que presentava un programa 
realment progressista i que va estar a punt de guanyar, 
malgrat no disposar dels grans recursos abocats en la 
campanya per Clinton. 

Trump encara ha anat més enfora en l’atac a les grans 
corporacions multinacionals en prometre la derogació dels 
tractats internacionals de lliure comerç. Per desgràcia, cau 
en contradiccions en tenyir els seus discursos de racisme i 
xenofòbia, com si els culpables de la pèrdua de llocs de 
feina dels nord-americans fossin els grups ètnics que 
conformen la immigració als Estats Units, i no les polítiques 
que provoquen l’explotació dels treballadors.

En definitiva, la victòria de Trump, així com la del Brexit al 
Regne Unit, responen a causes molt complexes, entre les 
quals hi ha una rebel·lió contra el sistema neoliberal, que 
provoca la pèrdua de sobiranisme dels pobles davant les 
grans multinacionals. Són les mateixes causes que han 
provocat el descrèdit dels socialistes espanyols o francesos, 
que han claudicat o abraçat de manera entusiasta la 
doctrina neoliberal. Són les mateixes causes que provoquen 
el desencís europeu, en deixar en mans de tecnòcrates, 
seguidors de la doctrina de Chicago, la política econòmica i 
monetària de la Unió europea. La lliçó és prou clara, 
l’esquerra no aprofita electoralment el fracàs del 
neoliberalisme perquè els electors no la veuen diferent de la 
dreta. Aleshores, qui sap posar el dit a la nafra se’n du els 
vots, per molt Trump que sigui.
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Crisi del règim polític 
espanyol

Antoni Alorda i Vilarrubias

President de la Comissió de Medi Ambient

Quan el PSOE decideix que el seu principal nord polític deixa 
de ser que la dreta no governi, trasbalsa el sistema del 
turnisme bipartidista que ha caracteritzat la neorestauració 
borbònica. Que la Presidència fos cosa de dos partits 
nacionals antagònics, irreconciliables, cara i creu dels únics 
governs possibles, empenyia a prendre partit entre els dos. 
El cleavage dreta-esquerra esdevenia el debat polític 
decisiu, esmorteint el cleavage d'adscripció nacional. Això ha 
canviat.

El PSOE és plenament conscient que hi ha una majoria 
parlamentària que no vol Rajoy President (180 diputats front 
a 170), però considera prioritari tancar files en un front 
nacional “constitucionalista”. Prefereix la comunió patriòtica 
amb la dreta, al servei de la sagrada unitat de la nació 
espanyola, “patria común e indivisible”, etc; que no forjar 
aliances per a polítiques progressistes. I això que aquest 
PSOE que ara abomina d'enteses amb forces polítiques que 
admetin el dret de les comunitats a decidir el seu futur, 
havia assumit històricament aquest dret (per exemple a 
Suresnes), en la tradició de l'esquerra clàssica, i, sobretot, 
l'havia “tolerat” sempre en organitzacions federades com el 
PSC. 

Les conseqüències del nou escenari són males de calibrar. 
D'entrada, no és fàcil que cap partit obtengui una majoria 
sòlida que permeti restablir l'anterior paradigma. Però 
sobretot no ho és per al PSOE, les majories del qual sempre 
s'han sustentat en magnífics resultats a Catalunya i el País 
Basc, on festejava, de manera deliberadament  equívoca, 
amb una Espanya federal i plurinacional. 

Si el PSOE es referma en la posició de no participar mai en 
governs progressistes plurals i, en cap cas, amb partits que 
admetin el dret a decidir, podria no haver-hi més governs 
progressistes a Espanya. Ho assumiran les seves bases? 
Sacrificaran els seus ideals d'esquerra a l'altar de la pàtria 
espanyola? O és que, com ara comencen a confessar, un 
dels motius del seu nacionalisme espanyol és precisament 
que les polítiques socials, a les que honestament aspiren, 
perillarien a Espanya sense la sagnia de doblers catalans (i 
balears)?

L'abstenció del PSC, el PSIB i alguns diputats socialistes, a la 
investidura de Rajoy ha estat un gest polític rellevant, amb 
conseqüències de cohesió interna significatives. Tanmateix, 
si els abstencionistes comparteixen amb Susana Díaz la 
impossibilitat d'acords amb Podem i les forces sobiranistes, 
l'abstenció no és gaire més que això, un gest, de limitada 
substància política. Certament Sánchez hagués pogut 
provocar unes terceres eleccions, però, i després? Unes 
quartes? Tenia algun sentit? El bessó és un altre: o l'esquerra 
espanyola assumeix la legitimitat democràtica dels 
referèndums d'autodeterminació, o es condemna a acords 
sistemàtics amb la dreta.  

De totes maneres, tampoc sabem (ni sé si ho saben a cal 
PSOE) quin és l'abast, la radicalitat, d'aquest canvi. Per 
mostra, l'acord al País Basc amb el PNB, que contempla 
explícitament un debat obert sobre el dret a decidir. La 
gestora no sap cap on prendre i mira d'encaixar-ho en una 
estratègia de recomposició espanyola. En altres paraules, el 
PSOE sí pot pactar amb els que afirmen al dret a decidir... 
sempre i quan no se'ls passi pel cap de pretendre exercir-lo 
mai. És significatiu que l'acord arribi en el País Basc, on PP i 
PSOE experimentaren una entesa per fer lehendakari a Patxi 
López. Deuen haver reparat que en el moment d'aquell 
pacte els dos partits sumaven 38 diputats a Euskadi, avui 
són 18. El daltabaix és encara major a Catalunya: dels 52 
diputats que obtingué Maragall han passat als 16 d'Iceta.  

A les Illes Balears, l'actual tesi de pactes del PSOE duta a 
l'extrem, ens hauria pogut emmenar a governs Bauzá per 
anys, perquè MÉS és un partit sobiranista i Podem admet el 
dret d'autodeterminació. 

A Catalunya, la triple aliança espanyola, PP-PSOE-C's, 
il·lumina el passadís cap a la sortida (on també s'hi congrien 
tenebroses amenaces de repressió).
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Ara que fa 10 anys
 Les autovies d'Eivissa

Fanny Tur Riera

Llicenciada en Filosofia i Lletres

Ja han passat deu anys de la major mobilització que han 
vist les Illes Balears en la seua història recent. No exageram 
si deim que Eivissa va estar en estat d’excepció durant uns 
mesos: la presència de més d'un centenar d'agents 
antiavalots procedents de tots els cantons de l’Estat n’és 
una prova. Reunions a domicilis particulars vigilades. 
Només érem ciutadans afectats -tots- i propietaris 
expropiats -més de 500 famílies-, mobilitzats de manera 
solidària per tractar d’impedir el major atemptat territorial 
que hem patit a les Pitiüses -i n’hem patit uns quants-. 
Ciutadans i expropiats tractats com a delinqüents quan els 
delinqüents eren els que, des dels despatxos, havien 
dissenyat o acatat el projecte de les autovies d’Eivissa per 
enriquir-se una mica més. Mai l’avarícia personal d’uns 
havia posat un preu tan alt a la terra. 

La gran excusa per a la gran estafa va ser per un costat la 
perillositat de la carretera d’Eivissa a Sant Antoni i la 
necessitat de connectar millor la capital de l’illa amb 
l’aeroport, per l’altre. A partir d’una veritat a mitges,  -és 
cert que la carretera de Sant Antoni tenia punts negres- es 
va dissenyar des d'Eivissa, però amb la complicitat de 
Palma -ja els anava bé- un projecte d'agressió territorial 
sense precedents. Per refrescar una mica la memòria: 

Legislatura 2003 - 2007. El primer Pacte de Progrés havia 
perdut les eleccions i la dreta poderosa  de tota la vida 
estava eufòrica per recuperar el que considerava era seu 
per dret natural. Creien que una legislatura de forces 
progressistes amb el PP a l'oposició havia estat tan sols un 
malson que no es tornaria a repetir. Podien actuar amb total 
impunitat mentre les forces d'esquerres es preguntaven què 
havia passat. Mentrestant, un projecte de camp de golf a 
platja d'en Bossa, en el municipi de Sant Josep, en els 
terrenys propietat d'una de les empreses del Grup Matutes, 
necessitava prop de 400.000 m3 de terra per ser una 
realitat. La norma ja s'adaptaria. El projecte, en exposició 
pública en el consistori josepí, reconeixia sense cap tipus de 
maquillatge que la terra vendria del sobrant de les obres de 
la futura autovia -ells en deien desdoblament- de l'aeroport. 
Mentrestant, ja s'estava redactant un projecte amb tres 
fases: segon cinturó de ronda, autovia a l'aeroport i a Sant 
Antoni.

Comissió d’Investigació del Parlament de les Illes Balears

Casualment, el tram de l'aeroport contemplava en el seu 
traçat, un  clot de tal envergadura que havia d'alliberar 
400.000 m3 de terra vermella i bona i que no tenia cap 
justificació tècnica. En el cas de l'autovia de Sant Antoni 
també estava pensat construir un fals túnel. Forats 
inexplicables a les entranyes de l'illa. Cases, negocis 
familiars, finques i tota una vida vinculada a un lloc caurien 
per mor de la cobdícia de qui mai te prou.

Les obres eren urgents i així es varen tramitar. Una UTE 
participada per una de les empreses del Grup Matutes i 
l'adjudicatària del tram de l'aeroport, era copropietària de la 
pedrera que subministrava material per a les obres. Una 
consellera de carreteres del Consell amb lligams familiars 
en les empreses beneficiades. Un exministre que formava 
part del Consell d'Administració de FCC, adjudicatària del 
tram de Sant Antoni. Un director general al qual 
l'adjudicatària de l'autovia de Sant Antoni ha reconegut ara 
que li va reformar la seua casa de Formentera. El mateix 
director general que feia comprar a un amic seu estàtues 
per decorar les rotondes,. Milers d'euros públics per 
comprar tres màquines llevaneus per a una illa on no neva 
mai i que no se sap on son ni si es varen comprar. Tot 
casualitat. Així ho degué entendre la Fiscalia Anticorrupció 
de les Illes Balears quan, ni va actuar d'ofici ni va fer cas de 
les nombroses denúncies presentades des d'Eivissa per 
diferents col·lectius. Poc després, un exdirector insular de 
carreteres de Mallorca entraria a la presó per haver-se 
beneficiat d'uns quants camions de terra procedents d'unes 
obres viàries, demostrant que, des de totes les instàncies, 
el que passi fora de Mallorca importa menys i que som el 
botí que cal entregar perquè la bèstia mengi i deixi la resta 
en pau. Però en aquesta ocasió els eivissencs varem dir no.
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El negoci tenia moltes branques i continuava. Mentre a 
petits propietaris se'ls escatimava el preu just i se'ls 
retardava el pagament si no retiraven els recursos, alguns, 
els de sempre, veien expropiades a preu d'urbà propietats 
qualificades com a rústiques, o que havien comprat a preu 
de sol rústic. 

Mentre el monstre anava prenent forma, la indignació 
augmentava: una casa pagesa amb segles d'història 
s'enderrocaria per mor d'una corba de l'autovia de 
l'aeroport que s'havia dibuixat així per no perjudicar una 
empresa que, en paraules del seu propietari, s'havia de 
salvar perquè "donava llocs de feina". Ca na Palleva es 
convertia en l'epicentre de la resistència mentre els 
expedients d'expropiacions es tramitaven malament, sense 
ni tan sols respectar els pocs drets que contemplava una 
llei d'expropiació franquista que cap govern democràtic 
havia canviat. 

Mesos de matinades, fred, 
cafè, indignació, 
espentes, detencions, 
difamacions, multes, 
recursos, assemblees, 
però també solidaritat i 
esperança d'aturar-ho. 
Solidaritat dels vesins, 
dels amics i de molta gent 

desconeguda. I el suport d'una colla d'advocats que 
treballaren gratis. I també la decepció davant la tèbia 
actuació d'alguns càrrecs suposadament progressistes 
-afortunadament, no tots, bona part va estar a l'alçada- que 
pretenien estar, com altres vegades, a la missa i a la 
processó.  I les màquines començaren a entrar a les finques 
per la força i protegides per qui hauria d'haver estat del 
costat dels vesins que veien expropiada mitja vida. Calia 
arribar a les eleccions amb les autovies acabades perquè la 
gent oblidàs i votàs com sempre. 

Però la gent no va oblidar. Deu anys després, des del propi 
Govern s'ha impulsat una comissió d'investigació en el 
Parlament, dipositari de la sobirania del poble, per tractar 
de saber més coses. Gràcies.
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Ara que fa 10 anys   Les autovies d'Eivissa
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L’auditori de Ses Cases des Mestres de Santa Maria va ésser  
l’escenari de celebració de la primera assemblea de dació de 
comptes dels càrrecs de MÉS per Mallorca al Govern de les 
Illes Balears, Consell de Mallorca i Parlament, el  dissabte 12 
de novembre. L’acte, que va comptar   amb la participació 
d’un centenar de persones, serví  per exposar a militants i 
simpatitzants les polítiques dutes a terme durant aquests 
primers 18 mesos de legislatura a les institucions de la nostra 
comunitat autònoma. 

Durant l’assemblea, els militants i simpatitzants de MÉS per 
Mallorca han demanat als membres dels equips de govern del 
Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears, així com 
també als diputats i diputades de la formació al Parlament, un 
total de 30 qüestions relacionades amb la gestió a les àrees 
d’agricultura, territori, cultura, sanitat, turisme, mobilitat, 
igualtat, educació, hisenda i esports. Vos traslladam la 
Resolució aprovada per unanimitat al final de la mateixa:

Un fantasma recorre Europa, un fantasma liberal, xenòfob, 
racista, ultranacionalista: des del FPÖ austríac al FN francès, 
passant pel AfD  alemany i el Brèxit  britànic, van guanyant 
terrenys partits i tesis que suposen un perill a la convivència 
en els respectius territoris i en el conjunt del continent i del 
món. La recent victòria de Donald Trump a les presidencials 
dels EUA és una passa més en aquest sentit.

L'esquerra tradicional, la socialdemocràcia                                
institucionalitzada,  pateix una crisi que li impedeix plantar 
cara a l'auge d'aquesta extrema dreta i s'està convertint en 
un simple puntal dels partits de la dreta i del centredreta: és 
el cas de l'SPD alemany o del PSOE espanyol. En aquest 
darrer cas, és especialment dramàtica l'actuació dels 
socialistes mesetaris el passat mes d'octubre, perquè tenien 
la possibilitat d'oferir una alternativa que passàs per 
l'acceptació de la pluralitat de l'esquerra i de l'Estat; 
l'abstenció del PSOE a Rajoy i el seu programa, possibilitant el 
govern del PP, és una errada històrica que no fa sinó 
aprofundir i agreujar la crisi de la socialdemocràcia.

Des de MÉS per Mallorca ja vàrem aplaudir la decisió dels 
diputats del PSIB-PSOE al Congrés de rompre la disciplina de 
vot del seu grup i votar en contra de la investidura de Rajoy. 
Vénen temps complicats, i demanam als diputats del PSIB-
PSOE que mantinguin aquesta coherència i independència a 
cada votació, molt especialment en allò que afecta les Illes 
Balears i de forma molt especial al seu finançament.

MÉS per Mallorca deixa clar, idò, que el compromís amb els 
diferents acords signats amb el PSIB-PSOE, Podemos, MÉS per 

Menorca i Gent per Formentera segueixen més vigents que 
mai. Els governs d'esquerres a quasi la totalitat de les 
institucions de les Illes Balears són una excepció que hem de 
conservar i potenciar: per això hem proposat i proposarem 
blindar i aprofundir en aquests acords i convertir les nostres 
institucions en espai de resistència i lluita.

Cal fer polítiques encara més transformadores, que trenquin 
amb l'hegemonia cultural de la dreta, que demostrin que hi 
ha una alternativa no només de gestió sinó de model. Les 
dificultats administratives, pressupostàries, competencials i 
legals són moltes, però cal posar en tensió  al màxim les 
estructures fetes en contra de la gent.

C

àrrecs públics de MÉS al Consell de Mallorca, Govern de les Illes Balears i el Parlament, 

a l’Assemblea de Santa Maria.

També cal defensar al màxim el nostre autogovern, per a no 
deixar en mans del PP més reaccionari i del PSOE més 
claudicant allò que podem decidir nosaltres en favor de la 
ciutadania. 

Hem d'exigir la transferència i l'assumpció immediata de 
totes les competències de l'Estat a les Illes Balears, i hem de 
demandar totes aquelles que calguin per a què les nostres 
institucions puguin esdevenir un veritable motor de canvi de 
model, un far en la foscor ultraconservadora, neoliberal i 
depredadora que ens rodeja. 

També reiteram l'exigència d'un nou model de finançament, 
que durem a terme amb tota la contundència des de les 
institucions de les Illes Balears; aquest nou model de 
finançament ha de ser holístic i incloure el criteri d'ordinalitat, 
un nou REB i les inversions estatutàries pendents però sense 
perdre de vista el veritable objectiu, que és la completa 
sobirania fiscal i financera, fita que no podem situar a la 
llunyania.

Les nostres institucions han de ser, en aquesta lluita 
transformadora, un bastió de l'exemplaritat. Per això també 
hem d'incloure en el blindatge i aprofundiment dels acords 
una millor coordinació i assumpció de responsabilitats entre 
tots els seus membres.

Assemblea de Dació de comptes 
de MÉS: Resolució
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Viure juntes per a viure 
millor

Josep R Balanzat 

 Ja fa molts d'anys que a Estats Units i al nord d'Europa 
grups de gent major es varen ajuntar per decidir 
conjuntament com havien de viure la seva etapa de 
jubilació. No volien dependre dels familiars, ni estar tancats 
a una residència amb gent estranya, on no tenen cap poder 
de decisió i sovint es senten tractats com a mobles. Al món 
anglosaxó, aquesta forma alternativa de compartir temps i 
espai es diu COHOUSING SENIOR i ja ha arribat a l'Estat 
espanyol. En el darrers anys s'han posat en marxa diversos 
projectes a Catalunya, Madrid, Cantàbria, Andalusia,...

La idea és senzilla: un grup de persones relativament 
pròximes a la jubilació o recentment jubilades i -això és molt 
important- amb inquietuds similars, decideixen viure juntes 
per passar els darrers anys de la seva vida de manera 
activa, col·laborativa i solidària. Decideixen on volen viure, 
com volen que siguin els seus habitatges, els espais 
comuns, com volen organitzar la vida comunitària. Volen 
viure a un lloc on es combinen els espais de privacitat amb 
les activitats i espais comunitaris.

L'eina legal per aconseguir aquests objectius és la 
cooperativa de cessió d'ús. Cada membre n’és soci i la 
propietat de tot és de la cooperativa. Quan un membre vol 
deixar la cooperativa pot vendre l'ús de la seva part a un 
tercer recuperant així tota la inversió feta o cedir-la en 
herència als seu fills, per exemple.

Els avantatges d'aquest model de vida comunitària són 
enormes: abarateix molt els costos ja que es comparteixen 
les despeses, els membres es senten implicats en un estil de 
vida del qual en són coresponsables; aporten una acció 
decidida de protecció ambiental ja que els habitatges solen 
ser bioclimàtics, sostenibles; es fa una aposta clara per les 
energies renovables, l'agricultura ecològica i el comerç just; 
no viuen en solitud sinó acompanyats de gent amb la que 
podem fer moltes activitats interessants i divertides,... 

I perquè no ho feim a Mallorca? La idea que es proposa és 
engegar un projecte de cohousing senior a Mallorca. Si vols 
viure una jubilació alternativa, que sigui activa i divertida, on 
tot ho decidim entre tots, en companyia de persones amb 
inquietuds similars a tu, contacta’ns i en parlarem.

Més informació:

http://viurejunts.blogspot.es/

Un projecte d’habitatge 
col·laboratiu a Mallorca
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Què està passant?

Antoni Ramis Caldentey

Soci i voluntari del GOB i membre del Secretariat de Les 
Fundacions

Congrés “Felanitx, com el veus”

Entitats organitzadores: Federació d’Associacions de Veïns de 
Felanitx, Agrupació Abeniara,Amics dels Closos de Can Gaià 
(Amalia Salas), Ateneu deFelanitx,Felanitx per la igualtat, 
Setmanari Felanitx, Obra Cultural Balear i Es Puput Cultural.

Els passats dies 31 d’octubre i 1 de novembre, organitzat per 
les entitats indicades, va tenir lloc, a Felanitx, el congrés 
“Felanitx, com el veus?” L’objectiu d’aquest Congrés és 
reflexionar sobre Felanitx, passat, present i futur, per a des 
dels seus punts forts i les seves àrees de millora, planificar i 
refer un Felanitx millor. No basta “repensar” Felanitx per a 
fixar-nos en les seves qualitats passades perdudes, en el seu 
esplendor, ni per a lamentar les perdudes sofertes (una de les 
ponències parlava sobre el “dol” ocasionat per la consciència 
de les mateixes). El que interessa és, reflexionant sobre el 
Felanitx passat i present (el Felanitx que veiem), els seus 
valors i defectes o problemes, i posar les bases, i les accions 
corresponents, per  fer el Felanitx que volem. 

El Congrés, que va tenir lloc a la Casa de Cultura ubicada a la 
Plaça de la Font de Santa Margalida, va començar el dilluns 
31 d’octubre a les 18.30 hores amb l’acreditació dels 
ponents, moment que es va aprofitar pels reencontres de 
vells amics i amigues felanitxers, ben estimats però poc 
freqüentats. Immediatament Joan Mestre Ramis, president de 
la federació d'associacions de veïns de Felanitx, va fer la 
presentació institucional del Congrés i va donar pas a la 
conferència inaugural “Felanitx, tanmateix. Reflexió de tot 
plegat”  (“Existeix encara, realment, Felanitx?”)  a càrrec 
d'Andreu Manresa, director d'IB3, un felanitxer enamorat de 
Felanitx, estudiós del seu poble i autor de vàries publicacions 
felanitxeres. 

A continuació es va passar a la presentació del projecte "De 
les arrels cap al futur" d'Àngels Cerro, Aina Puig, Judit 
Duaigües i Joan Aznar, vídeo estrenat a la passada Nitx de 
l'Art. Amb aquesta presentació va concloure la jornada del 
dilluns 31 d'octubre. 

La segona jornada, dimarts 1 de novembre, va començar, 
conduit per Amàlia Salas (membre de l’organització), amb la 
presentació de les ponències:                               

        

1 Felanitx vist a través dels records d'Antoni Ramis Caldentey.

Toni Ramis exposant la seva ponència. 

2 Felanitx de fa uns quants anys d'Àngels Pascual de Sants 
llegida per Llum Mestre. 

3 Resum de cartes al director al Setmanari  Felanitx d'Antoni 
Vicenç Massot, Director.

4 Es dol de Felanitx de Maria Mascaró. 

5 Mou-te amb cap. Participació dels nins/es al Congrés Cívic, 
Ajuntament Felanitx. Treball presentat per Xisco Coll i realitzat 
per ell i varis treballadors i treballadores de l’Ajuntament de 
Felanitx. En aquest cas s'ha donat veu als nins i nines en el 
congrés “Felanitx, Com ho veus?”on contestaven a les 
preguntes què millorarien de Felanitx i què estimen del 
municipi, entre d'altres.

6 Felanitx per la igualtat enfront les desigualtats entre dones i 
homes, presentada per Carme Vidal en representació de 
Felanitx per la Igualtat.

7 Model d'Oci, presentada per Llorenç Pocoví Rigo en 
representació de la Comissió Festes Alternatives de Felanitx.

8 Per una acció cultural felanitxera auto-centrada de 
Bartomeu Mestre.

9 Façanes del terme de Felanitx de Fulgencio Vera Dávilla.

10 Felanitx, turístic i cultural d’Antoni Martorell.

11 Restauració del centre d’Antoni Martorell.

12 L'aplicació de la Llei de Patrimoni a Felanitx, presentada 
per Amàlia Salas, d’Amics dels Closos de Can Gaià. 

13 Felanitx centra’t. Propostes per a una visió urbana de 
conjunt de Pere Bennàssat

14 Indrets model de planificació i participació ciutadana 
d’Andreu Bennàssar

Refent Felanitx 
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15 Quina mobilitat és possible a Felanitx? de Margalida 
Rosselló Pons, antiga coordinadora de Els Verds i ex-
Consellera de Medi Ambient. 

16 Es Port – Es Port de Felanitx – Portocolom de Pedro Soler 
Bordoy (que va venir ex-profés de Galícia per al Congrés)

17 Salvem Portocolom, presentada per Miquel Àngel Lobo de 
la Plataforma Salvem Portocolom.  

18 Portocolom de Pep Mesquida

Al mig dia es va fer un descans per a anar a dinar al 
Restaurant L’Estació del Passeig Vell (Ramon Llull) just veïnat 
de Can Ramis on vàrem anar a dinar i debatre en animat 
col·loqui, pràcticament la totalitat de membres de 
l’organització i ponents i assistents del Congrés. 

L’horabaixa es va reprendre el programa. En primer lloc Joan 
Mestre va presentar la seva ponència com a president de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Felanitx, Pere Estelrich 
el seu projecte de fer una Viquipèdia de Felanitx o una 
Felanitxpèdia i es varen llegir unes gloses de Rafel Roig:    

19 Felanitx sense rumb de Joan Mestre Ramis, president de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Felanitx  

20 Una Felanitxpèdia? Per què no? de Pere Estelrich

21 Gloses de Rafel Roig

Es va concloure el Congrés amb una assemblea ciutadana 
entre la totalitat dels assistents, a la qual   va assistir (es va 
seure en el públic) el batle de Felanitx, Joan Xamena de MÉS, 
qui va contestar a totes les crítiques i peticions que li varen 
fer com a màxima autoritat i responsabilitat del poble. 

Els organitzadors, del conjunt d’intervencions, trauran les 
corresponents conclusions (jo n’avançaré algunes), fan 
comptes fer una publicació que, presumiblement, veurà la 
llum a mitjans de l’any que ve i, presumiblement també 
(proposta que va sortir a l’Assemblea), constituiran, entre 
totes les entitats organitzadores, altres que es vulguin sumar, 

i ponents i persones intervinents, una Plataforma o 
Assemblea permanent “Felanitx”, amb el mateix objectiu del 
Congrés per a tractar, permanentment, els temes i problemes 
de Felanitx i fer propostes de millora. Temes, problemes i 
propostes que es podran sintetitzar anualment en un congrés 
com el que acabam de viure. 

 

Conclusions més repetides: 

1 És important que els felanitxers deixem de fer 
autocomplaença sobre les figures excel·lents personals i 
patrimonials del passat i ens dediquem a millorar el present 
cara al futur més immediat i mediat.

2 Per a millorar Felanitx és important recuperar les 
característiques identitàries perdudes i mantenir les que 
encara tenim. 

3 És important recuperar el tren (ponència de Margalida 
Rosselló, amplament assentida).

4 És important recuperar el litoral de Es Port per a la 
ciutadania, especialment el passeig Miquel Massutí, durant 
segles de tot el poble i des de fa poc privatitzat en benefici de 
membres i votants del partit popular, els socis del Club Nàutic 
(no confondre “del poble” amb del partit “popular” que ve a 
ser diametralment el contrari).  

5 És important reconèixer com autèntics felanitxers als nous 
felanitxers i aprofitar les seves potencialitats, així com 
reconèixer i respectar la igualtat entre homes i dones i tenir 
en compte els felanitxers i felanitxeres més joves. 

6 És important tenir un Felanitx net i atractiu tant pels propis 
felanitxers com per als visitants tant si són d’altres llocs de 
Mallorca, altres Illes, Península o estranger.

Refent Felanitx 
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XVI Simposi XRB: 
Els costos d'una "no Renda" 

Bàsica Incondicional

Rafael Borràs Ensenyat

"Per saber cal prendre posició. No és un gest senzill" 

Si mal no record, dels setze simposis que la Xarxa Renda 
Bàsica (XRB) ha organitzat des de la seva constitució l'any 
2001 a Barcelona, quatre han estat a Euzkadi i un a Mallorca, 
per cert. No deixa de ser curiós que la reunió anual de la 
secció oficial en el Regne d'Espanya de l'organització 
internacional Basic Income European Network (BIEN) s'hagi 
organitzat tantes vegades a la comunitat autònoma que té el 
més potent, amb diferència, dels sistemes de Garantia 
d'Ingressos Condicionats del Regne d'Espanya. Se sol 
argumentar que la Sarreren Bermeko Errentaren –la Renda de 
Garantia d'Ingressos (RGI) basca- pot esser tant "generosa" 
gràcies al sistema de finançament que gaudeixen les 
institucions basques amb el concert econòmic. Discrep 
d'aquesta opinió. La qüestió clau és que Euzkadi lidera, 
també amb diferència, el rànquing autonòmic de percentatge 
d'inversió pressupostaria en serveis socials, i inverteix en el 
seu sistema de garantia d'ingressos condicionats (la 
esmentada RGI, la Prestació Complementària d’Habitatge, i 
els Ajuts d’Emergència Social) molt més percentatge del PIB 
regional que qualsevol altra comunitat autònoma o que el 
Regne d'Espanya en el seu conjunt.

Però, malgrat les bondats dels serveis socials bascs, 
persisteixen les desigualtats, la pobresa, l'estigmatització de 
les persones pobres (tingueu presents les reflexions de, entre 
altres autors, Albert Sales i Campos a "El delito de ser pobre. 
Una gestión neoliberal de la marginalidad"). I és que 
qualsevol sistema de garantia de renda condicionat és, en els 
millors dels casos, un sistema pal·liatiu temporal que, en cap 
cas, no garanteix la reducció de les desigualtats i l'absència 
de pobresa de manera estructural. Ans al contrari, aquests 
"ajuts" (sic) conviuen plàcidament amb indicadors de 
desigualtats a l'alça mentre que el llindar de la pobresa està 
sota mínims. Hom pot dir que ja no hi ha a la UE, ni a casa 
nostra, persones empobrides; el que hi ha són persones 
extremadament empobrides.

Diguem-ho sense embuts: Les desigualtats i les diverses 
cares de la pobresa: material, infantil, alimentària, 
energètica, tecnològica, etc. començaran a esvair-se quan les 
dones i els homes siguem veritablement lliures. No ho serem 
fins que els Estats garanteixin el dret de la ciutadania a 
l'existència material, és a dir, fins que s'implanti la Renda 
Bàsica Incondicional. La sentència bíblica '"et guanyaràs el pa 
amb la suor del teu front" mai no ha garantit la dignitat de 
l'ésser humà. No hi ha llibertat sense dignitat, i fa molt temps 
que sabem que el treball no dignifica, allò que ens fa dignes 
com espècie és la garantia a una subsistència material digna. 
I, a més a més, el treball reproductiu i remunerat està en una 
crisi polièdrica (robotització, noves formes d'esclavatge, 
revolució neo-conservadora del Dret del Treball, etc.).

D'aquestes coses discutírem els passats dies 18 i 19 de 
novembre en el XVI Simposi de la Xarxa Renda Bàsica, que 
tingué lloc a la Facultat d'Economia i Empresa de la 
Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU) a Bilbo. Val a dir que l'organització del simposi va tenir 
un important suport institucional i econòmic del Govern Basc, 
de la Diputació Foral de Bizkaia, i de la UPV/EHU, per cert, 
amb un envejable compromís militant amb la Renda Bàsica 
del degà de la facultat amfitriona. Malgrat que les institucions 
polítiques i universitàries basques, en comparació amb el que 
hi ha a la resta del Regne d’Espanya, poden bravejar del seu 
sistema de garantia  condicionada de renda, no s'estan 
d'impulsar el debat sobre les seves mancances, i sobre la 
proposta econòmica i de model social que representa la 
Renda Bàsica Incondicional.

Si es pren en consideració que la definició "canònica" de 
Renda Bàsica que fa la XRB és una assignació monetària, 
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Si es pren en consideració que la definició "canònica" de 
Renda Bàsica que fa la XRB és una assignació monetària, 
pagada per l'Estat a cada membre de ple dret de la societat o 
resident acreditat, fins i tot si no vol treballar de forma 
remunerada, sense prendre en consideració si és rica o 
pobre, o, altrament dit, independentment que tingui altres 
fonts de renda, i sense importar amb qui es convisqui, 
s'entendrà que el compromís institucional polític per al debat, 
i universitari per a la recerca i la investigació és força valent i, 
a parer meu, exemplar. Tinc la sensació que, si més no, a la 
Facultat d'Economia i Empresa de la UPV/EHU s'aplica la idea 
de Georges Didi-Huberman que encapçala aquestes línies.

El simposi d'enguany s'articulà entorn de quatre eixos: 1. El 
futur de l'ocupació, la reducció de la jornada laboral, el treball 
garantit i la Renda Bàsica. 2. Els treballs (productius i 
reproductius) i la Renda Bàsica. 3. Experiències internacionals 
de Renda Bàsica. 4. Necessitat i viabilitat social, econòmica i 
política de la Renda Bàsica. El tema del treball -de l'ocupació 
retribuïda- era molt present car, per una banda, cada cop és 
més evident -la discussió científica està només en la 
intensitat- que el procés accelerat de digitalització i 
robotització trastoca el paradigma d'un model social basat en 
el treball productiu i remunerat com a gran re-distribuïdor 
(més o menys just) de la riquesa generada, i en el treball 
reproductiu com a no retribuït ni socialment valoritzat. 

Per una altra banda, hi ha evidències a balquena que els 
mercats laborals actuals han perdut força capacitat -de la 
relativa que sempre han tingut- per a garantir uns decents 
estàndards d'inclusió, justícia social i disminució de les 
desigualtats, i, a més a més, no es pot menystenir que el 
treball reproductiu segueix estant extraordinàriament 
feminitzat, i és, encara ara, un pilar clau del manteniment del 
sistema hetero-patriarcal. Per tant, sembla de tota lògica que 
el debat sobre el futur immediat dels treballs, i sobre el 
present de la turbo-precarietat laboral i social faci aliança 
amb els debats sobre la proposta de Renda Bàsica 
Incondicional. Tot sense perdre de vista que parlar de RBI és 
parlar d’una proposta de política econòmica pre-distributiva 
per a garantir de debò la llibertat a tothom, a partir de la 
garantia del dret de ciutadania a l'existència material.

La relació de persones que varen presentar ponències i 
comunicacions, bona part dels debats, i els materials estan 
disponibles a la plana web de la XRB. Però no vull acabar 
sense anotar una selecció de les idees que van omplir la 
motxilla amb la qual vaig tornar de Bilbo:

1. La Renda Bàsica Incondicional no és una idea còmoda per 
a determinades elits. Hi ha poderoses minories que 
interfereixen en aquest debat amb propostes d'una espècie 
de Renda Bàsica Neoliberal (substitutiva de totes les 
deteriorades institucions de l'Estat del Benestar). Per tant, és 
fonamental tenir clar "quin món volem amb la Renda Bàsica". 
Sens dubte tots i totes els i les participants en aquests 
simposis de la XRB, excepte alguna distracció, defensam el 
que podríem anomenar una Renda Bàsica Emancipadora.

2. La RBI atorga el salari individual que reivindicava 
VirginiaWoolf i, per tant, encara que no sigui el dissolvent de 
l’hetero-patriarcat, si és part d'una política econòmica 
feminista amb un efecte anti-patriarcal. És, en aquest sentit, 
una proposta feminista.

3. El debat sobre la Renda Bàsica Incondicional connecta, ara 
més que mai, amb els problemes de la humanitat i les 
expectatives de la gent. Però hauria de tenir més presència al 
debat i acció dels sindicats, i a les discussions sobre el 
caràcter alternatiu al “tot mercat” del present i del futur de 
l'Economia Social i Solidària.

4. La RBI, potser perquè entorn d'ella hi ha masses falses 
evidències sustentades en autèntics prejudicis, quan entra en 
contacte amb la política institucional, és conflictiva. I, 
tanmateix, és fonamental una gran coalició de forces 
polítiques amb presència a les institucions legislatives, i de 
governs favorables a ella. En ser una idea contracultural i 
disruptiva, el gran consens social es produirà, sens dubte, ex 
post a la seva implantació.

5. No hi ha dubte de la viabilitat econòmica i tècnica de la 
RBI, l'únic problema és de valentia política i, en aquest àmbit, 
bé està recordar que la valentia no és el contrari de la 
covardia, sinó del conformisme.

XVI Simposi XRB: Els costos d'una "no Renda" Bàsica Incondicional
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Per acabar, i arrodonir aquesta selecció d'idees amb la que 
completa la mitja dotzena, vet aquí la per a mi més important 
del XVI Simposi de la Xarxa Renda Bàsica: Ha arribat l'hora de 
plantejar-se amb força quins són els costos d'una no Renda 
Bàsica Incondicional.

i   "Quan les imatges prenen posició", un excel·lent estudi de 
Georges Didi-Huberman sobre l’obra de l’exili de Bertold 
Brecht. Antonio Machado Libros. Madrid.  2013

ii    Vegeu aquí:  http://www.redrentabasica.org/rb

iii   En el Simposi vam poder gaudir de la presència de 
Rudy Gnutti qui presentà la seva recent pel·lícula"In 
The Same Boat". Una bona reflexió -amb una factura 
cinematogràfica esplèndida- d'aquests problemes de la 
humanitat. Tràiler de la pel·lícula aquí: https://
www.youtube.com/watch?v=GoaEsKcjmUI

iv   És evident l’increment del poder sindical de negociació 
que suposaria una RBI

XVI Simposi XRB: Els costos d'una "no Renda" Bàsica Incondicional
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LES MOBILITZACIONS 
CONTRA LA LOMCE

Biel Caldentey

 Secretari de relacions intersindicals. Membre de l’executiva 
de l’STEI Intersindical. 

Maria Antònia Font

Secretària de Normalització Lingüística de STEI Intersindical 

Des de l'avantprojecte de Llei orgànica de la millora de la 
qualitat educativa proposada pel govern de Mariano Rajoy i el 
ministre José Ignacio Wert les organitzacions més 
representatives del sector educatiu varen denunciar la 
proposta de contrareforma educativa durant tot el procés en 
que va ser un esborrany i fins i tot després de ser aprovada i 
publicada: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE) BOE de 10 de 
desembre de 2013.

L’octubre de 2012 la famosa frase del ministre Wert “Hay que 
españolizar a los alumnos catalanes” va encendre totes les 
alarmes. Una frase incendiària per fer contents els sectors 
més reaccionaris de la dreta espanyola i molestar 
profundament els qui, des dels seus territoris, treballaven per 
la normalització de les llengües i les cultures pròpies. Les 
declaracions suposaven una clara amenaça al model 
d’immersió que des del 1983 està implantat a les escoles de 
Catalunya i que és model de referència al món per la seva 
contribució a la normalització lingüística i pels èxits assolits 
en la integració i la cohesió social de la població al territori on 
està implantant.

La resposta a les declaracions del ministre -des de Galícia, el 
País valencià, el País basc, Catalunya i Illes Balears- no es 
feren esperar. Manifests, concentracions i campanyes 
conjuntes de tots els territoris de l’estat amb llengües 
pròpies. Recordarem a Mallorca la concentració de tota la 
comunitat educativa davant el Consolat de la Mar dia 6 de 
desembre de 2012 i la concentració unitària convocada 
davant la delegació del govern dia 19 de desembre a favor de 
les llengües pròpies al sistemes educatius de l’estat.

La LOMCE té molts d’aspectes regressius respecte de la Llei 
anterior. És una llei no consensuada i rebutjada per la majoria 
de sindicats representatius del professorat, les federacions i 
associacions de pares i mares, les administracions educatives 
d’alguns territoris de l’estat que han presentat fins i tot 
recursos d’inconstitucionalitat i han estat admesos a tràmit i 
encara no s’han resolt. Per tant sabem que hi ha hagut una 
oposició clara i manifesta contra aquesta llei.

Els principals punt que han estat contestats i rebutjats són la 
recentralització de les competències que teníem les 
comunitat autònomes, la recentralització curricular i de 
control de resultats amb les famoses revàlides, la 
desvaloració del treball docent... ja que atorga el paper 
avaluador dels coneixements adquirits pels alumnes a una 
avaluació externa basada únicament en una prova i no en tot 
un procés d’ensenyament aprenentatge, l’atac a la 
democràcia interna dels centres i al model lingüístics escolar 
que poc a poc i amb el consens de tots s’havia arribat a les 
diferents comunitats amb llengua pròpia... de fet el TIL va ser 
el laboratori de la LOMCE en aquesta comunitat. 

A les Illes Balears hi va haver durant la legislatura 2011-2015 
una mobilització important a favor de l’ensenyament i el dret 
a l’educació en un servei públic de qualitat, inclusiu, en català 
i per a tothom, de manera que es pogués garantir així, la 
igualtat d’oportunitats a totes les persones del nostre sistema 
educatiu. Hi va haver mobilitzacions per les retallades de 
pressuposts i de recursos als centres, l’augment d’hores 
lectives del professorat, l’augment de ràtios d’alumnes dins 
les aules, la qual cosa dificultava el poder atendre les 
necessitats educatives de l’alumnat i de les seves famílies, 
també hi va haver la supressió d’ajudes de menjador, de 
transport escolar... I les diferents associacions, sindicats, 
entitats i moviments socials veient que les retallades en drets 
socials i laborals venien tant del govern de l’estat, com del 
govern de les Illes Balears, decidiren crear el Consell de la 
Societat Civil de Mallorca per tenir més força davant les 
retallades i més poder de convocatòria amb les 
mobilitzacions que inevitablement s’havien de dur a terme. 
En aquell moment, i ara també, existia la consciència que 
amb l’excusa de la crisi ens volien prendre els drets i les 
llibertats que tant de temps i esforç, ens havia costat 
aconseguir.

XVI Simposi XRB: Els costos d'una "no Renda" Bàsica Incondicional
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Ha quedat molt clara l'oposició frontal a la LOMCE i el suport 
a totes les accions proposades. Concretament dins el sector 
educatiu la mobilització contra la LOMCE, les retallades i a 
favor del català foren molt grans. Des de l’inici de la 
legislatura la Plataforma Crida de l’Embut i la camiseta verda, 
organitzada en Assemblees de pares, mares i docents, 
realitzaren tancades als centres acompanyades de debats i 
reflexions conjuntes per tal de prendre consciència i 
denunciar el que estava passant. Els sindicats de la Junta de 
personal docent no universitari convocaren, el juny de 2012, 
la primera Assemblea de docents a l’IES Marratxí. Les 
mobilitzacions de l’Assemblea de mestres i professors en 
català, motor dels llaços i impulsors dels Enllaçats per la 
Llengua a les Illes i a la resta del territori dels Països Catalans. 
El juny de 2013, l’Assemblea de docents, gestionada pels 
propis docents, va començar a anunciar la necessitat i la 
decisió ferma de convocar una vaga indefinida per a l’inici del 
curs 2013-2014.

Finalment STEI Intersindical, FE CCOO per una banda i 
l’Assemblea de Docents per l’altra convocaren la vaga 
indefinida, contra la LOMCE, les retallades, el TIL i a favor 
d’un ensenyament de qualitat, inclusiu i en català, que va 
tenir un seguiment massiu per part dels docents i que es va 
dur a terme amb l’ajuda de les famílies que feren la 
campanya “Aules buides”. Al mateix moment i per donar 
continuïtat a la vaga indefinida -que va durar tres setmanes- i 
donar continuïtat a la mobilització històrica al carrer de més 
de 100.000 persones, a totes les illes, al mateix moment i 
amb el mateix lema, es va formar un front anti-LOMCE per 
lluitar conjuntament des de la unitat d'acció amb la FAPA, els 
sindicats presents a la Junta de personal docent no 
universitari: STEI, FETE-UGT, FE-CCOO i ANPE, l’Assemblea de 
Docents... les Associacions de directors, d’inspectors, les 
Cooperatives d’ensenyament, la Plataforma Crida... i que 
anomenàrem GRUP DE TREBALL UNITARI i que va funcionar 
fins a finals de 2014, moment en què l’STEI i algun altre 
sindicat aconseguírem tombar el TIL als tribunals. Una 
victòria compartida entre tots i totes i que satisfeia a la 
immensa majoria de la població de totes les Illes. Diàleg, 
mobilització i tribunals de justícia, tres eines imprescindibles 
de la lluita organitzada i compartida.

Tenim molt clar i així ho constatam que la imposició de la 
LOMCE -des de la prepotència de la majoria absoluta del PP- i 
la resposta col·lectiva en contra d'aquesta llei fou, i ha estat, 
un model de resistència que ha quallat en les successives 
derrotes electorals del PP, malgrat governi al govern de 
l’estat. Tombar el TIL amb l’esforç de tots i amb la sentència 
guanyada pels sindicats als tribunals, negociar amb 
l’Administració educativa actual, a la Mesa Sectorial 
d’Educació, per revertir les retallades  i ara la rectificació del 
tema revàlides és un símptoma de l’èxit de la comunitat 
educativa, amb especial menció als estudiants, que ens dóna 
aire per continuar la mobilització per tot el que encara ens 
manca.

 La lluita continua i l’hem de fer entre totes!

LES MOBILITZACIONS CONTRA LA LOMCE
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Joan Manera Jaume

Director insular de Cooperació Local i Caça i regidor de MÉS 
per Andratx

Mentiríem si a dia d’avui diguéssim que el canvi climàtic és 
un tema que no preocupa a la ciutadania i als governants de 
tot el planeta. Nota d’això en són l’Acord de París contra el 
canvi climàtic al qual arribaren 195 països, pràcticament tots 
els governs de tot el món, o la XXII Cimera del Clima (COP22) 
que s’està celebrant durant aquests dies a Marràqueix, al 
Marroc, i que té com a tema principals els efectes d’aquest 
greu problema que pateix el nostre planeta.

Pel que fa a les Illes Balears, tenim al nostre abast una eina 
bàsica i imprescindible per lluitar contra el canvi climàtic i 
pal·liar així els seus efectes: el Pacte de Batles i Batlesses. 
Pels que no sabeu que és, es tracta d’una iniciativa sorgida 
el 2008 amb què regula les accions que s’han de dur a terme 
a nivell local per tal de reduir, com a mínim, un 20% de les 
emissions de CO2 de cara a l’any 2020.

A Mallorca la pràctica totalitat dels municipis ja hi estan 
adherits. De moment, 46 dels 53 ajuntaments de la nostra 
illa ja han aprovat la seva adhesió a la declaració dels 
principis que pretenen encoratjar la participació de pobles i 
ciutats a l’hora d’augmentar l’ús d’energia renovable, per tal 
d’anar reduint els gasos d’efecte hivernacle.

Sense perdre de vista l’horitzó i la lluita contra el canvi 
climàtic feim feina des del Consell de Mallorca, i més 
concretament des del Departament de Desenvolupament 
Local. Durant aquest 2016 hem invertit un total de 21,6 
milions d’euros als municipis de Mallorca que potencien 
aquesta dura lluita contra les emissions de CO2. D’aquests, 
1,6 milions es destinen a la compra de vehicles cent per cent 
elèctrics, i altres 20 a inversions que serveixen per reduir la 
despesa energètica dels municipis.

Per molt petit que sigui el municipi, molta és l’aportació que 
aquest pot fer a l’hora de lluitar contra el canvi climàtic. Tres 
són les raons per les quals els municipis s’han adherit al 
Pacte de Batles i Batlesses:

 La primera, per responsabilitat amb les generacions 
presents i futures davant els reptes que planteja el canvi 
climàtic. En segon lloc, per necessitat i economia ja que les 
despeses en matèria energètica són cada vegada més 
creixents i suposen un repte per al desenvolupament 
econòmic local, al mateix temps que graven cada vegada 
més els comptes locals. I finalment i en tercer lloc, per una 
qüestió d’oportunitat ja que el finançament europeu, fins al 
2020, té entre els objectius prioritaris la millora de 
l’eficiència energètica.

En aquest darrer apartat és on es troba la primera 
oportunitat en què els ajuntaments tenen línia directa amb 
la Unió Europea, organisme encarregat de coordinar el Pacte 
de Batles i Batlesses, és a dir, una oportunitat única per 
transmetre les seves necessitats i obtenir finançament 
directe per dur-les a terme.

Pacte de Batles i 
Batlesses:

 una eina imprescindible 
per lluitar contra el canvi 

climàtic
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D’Aurora Picornell al cant
 de l’Ave Verum

Bartomeu Garí Salleras

Historiador

Dia 5 de gener de 1978, el migdia es va organitzar un acte 
del Partit Comunista d’Espanya al Teatre Balear de Palma; el 
capvespre, una bona part dels assistents es desplaçaren a La 
Creu de Porreres, per celebrar un dels primers actes 
d’homenatge, sinó el primer, per recordar la figura d’Aurora 
Picornell Femenias i les roges de Molinar, Catalina Flaquer i 
Antònia i Maria Pasqual Flaquer assassinades en aquest lloc 
feia 40 anys. A la trobada hi va assistir Antoni Gutiérrez Díaz, 
més conegut com “el Guti”, que aleshores era secretari 
general del PSUC, i Pilar Brabo Castells, diputada per Alacant 
pel PCE. També hi va participar Francesca Bosch, que era 
secretària general del Partit Comunista de les Illes Balears. 
Entre els organitzadors hi havia l’escriptor Antoni Serra. 
Entorn a un centenar de persones –entre elles molt pocs 
porrerencs– s’acostaren al lloc on anys després hem sabut 
que també fou assassinada, Belarmina González Rodríguez. 
L’acte fou molt emotiu, però gens fàcil.

El capvespre del Reis del 78, els representants de l’extrema 
dreta porrerenca anaren a veure el batle de Porreres, Josep 
Roig Salleras, perquè aturàs l’acte. Les seves paraules van 
ser les següents: «anirem a cercar les armes del temps de 
Falange», la seva intenció no era d’altra que esbucar 
l’homenatge. El bull de la guerra, el radicalisme de la dreta i 
el caciquisme porrerenc era prou conegut arreu de Mallorca i 
ben present a Porreres. Aquell capvespre, a l’antic camp de 
futbol de n’Hereveta jugava la Unió Esportiva Porreres, el 
resultat no fou el desitjat per l’afició local. Alguns d’ells 
després del partit es van encarar dins els bars de la plaça, 
amb persones que havien participat a l’acte de La Creu. 
Però, sortadament, no va fer falta emprar les escopetes i 
pistoles que tenien guardades els feixistes a una casa molt 
propera al quarter de la Guàrdia Civil, prop de la Plaça 
d’España. Fou un capvespre per oblidar. Era difícil recordar 
a Porreres. 

Molts anys després, el 2002, gràcies a la iniciativa de Partit 
Socialista de Mallorca-Entesa Nacionalista (PSM) de Porreres 
que posà en marxa d’una manera decidida i compromesa un 
cicle d’activitats amb el nom  de «Recuperam la història, 
enriquim el nostre futur» va possibilitar que la gent 
conegués i s’acostumàs a saber el que realment va passar a 
Porreres. 

Aquesta iniciativa amb la qual col·laboraren historiadors i 
familiars de víctimes, es va completar amb les propostes 
polítiques de l’agrupació nacionalista que varen permetre 
consolidar el procés de recuperació dels anys de la República 
i de la Guerra Civil. El camí culminà dia 6 de febrer de 2005, 
amb la proclamació de Fill Il·lustre de Porreres en 
representació de totes les víctimes de la repressió del poble, 
el darrer batle republicà, Climent Garau Juan. En poc més de 
4 anys, el poble sabia de l’assassinat de més de 30 
porrerencs. Va ser el moment en què es va començar a 
parlar de la terrible repressió i de l’existència d’una o 
diverses fosses comunes al cementeri de Porreres.

Paral·lelament al camí porrerenc, dia 24 de febrer de 2006, 
aniversari de l’afusellament d’Emili Darder, Alexandre 
Jaume, Antonia Maria Ques i Antoni Mateu es va constituir 
l’Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 
Mallorca, avui Memòria de Mallorca amb la intenció d’iniciar 
un procés per honrar les víctimes de la repressió. Els 
promotors de l’entitat, Maria Antònia Oliver París, Manuel 
Suárez Salvà i Margalida Capellà Roig, en un context d’acte 
festiu i reivindicatiu, demanaren un enterrament digne pels 
desapareguts de la repressió de la guerra. Entre els presents 
hi havia Francina Armengol, Aina Rado, Margalida Rosselló, 
Lila Thomàs, Miquel Rosselló i diversos historiadors i 
escriptors.

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE
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El passat mes de juny, el Govern Balear va aprovar el 
reglament de la Llei sobre la localització i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la 
dictadura franquista, a més, de la dignificació de les fosses 
comunes. Un text que regula les condicions i procediments 
per localitzar i recuperar restes de persones desaparegudes. 
Sens dubte, una gran fita que s’hauria de complementar amb 
l’estudi del Mapa de fosses de Mallorca que fou elaborat l’any 
2011 per uns vint historiadors i investigadors coordinats pel 
vicepresident de Memòria de Mallorca, Manuel Suárez Salva. 
Estudiar la repressió i identificar les víctimes no és un tasca 
de pocs, requereix la participació de múltiples col·lectius 
d’investigació.

Quatre mesos més tard, arran de l’aprovació d’un subvenció 
de 95.000 euros que atorgà la Comissió de la Llei de fosses a 
l’associació Memòria de Mallorca s’iniciaren les tasques 
d’exhumació de la fossa de Porreres, que comptà amb la 
visita de la Presidenta del Govern Balear, Francina Armengol; 
el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; la 
consellera de de Transparència, Cultura i Esports, Ruth 
Matheu i el conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel 
Barceló, a més de la batlessa de Porreres, Francisca Mora i 
entre d’altres autoritats. També s’acostaren al cementeri de 
Porreres, centenars de persones, entre els quals hi havia 
alumnes dels instituts de Porreres, Son Servera, Porto Cristo i 
Politècnic de Palma. 

Després de tres setmanes d’excavació coordinades per 
Francisco Etxeberria i Lourdes Herrastí, de la societat de 
ciències Aranzadi foren recuperats 55 esquelets que després 
de ser identificats es retornaran a les seves famílies. A més, 
es trobaren nombrosos objectes que facilitaran el procés 
d’identificació i, serviran per interpretar una de les etapes 
més sagnats de la repressió mallorquina de la guerra, aquella 
que correspon a les falses tretes de presons. 

Uns dies després que el responsable de l’exhumació de les 
fosses de Porreres, impartís una conferència sobre els 
resultats satisfactoris de l’exhumació, la Filharmònica 
Porrerenca i la Coral de Porreres interpretaren l’Ave Verum 
Corpus de Mozart. El seu director Ferran Vaquer el dedicà a 
les víctimes de la repressió que foren exhumades uns dies 
abans al cementeri de Porreres. Tot i que una bona part dels 
qui moriren vora La Creu, eren d’idees laiques, estic ben 
segur, que haguessin gaudit de la música i les veus 
reconciliadores del poble de Porreres, això es diu normalitat 
democràtica.

Possible impacte polític a les Balears de la crisi del PSOE

D’Aurora Picornell al cant de l’Ave Verum

Imatge trobada a Internet. No localitzam a l'autor, però hi ha la signatura
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CRISI A EUROPA
 QUINA CRISI?

Sergio Barciela- Francisco Aperador 

Cáritas Española (Equipo Migraciones)

Crisi humanitària en el Mediterrani? Quina crisi? Per ventura, 
hi ha una altra crisi a més de l’econòmica i la social a tot el 
Continent Europeu?  Efectivament, ens ve molt  denou, és 
precís manifestar que ens referim als tràgics successos que 
diàriament tenen lloc a la frontera  del sud de la Unió 
Europea, més en concret, a la Mar Mediterrània, i que ens 
parlen de centenars d’històries amb noms i cognoms que 
s’ofeguen a la mar.

Aquets fets, són tan forts que ens haurien de dur a reflexionar 
sobre les causes per les quals un gran nombre de persones 
prenen la determinació més transcendental a la seva vida; 
que moltes vegades serà la darrera. Malgrat tot, la informació 
que ens arriba ens produeix una certa incomoditat i, a més, 
ens molesta contemplar les escenes tan desagradables. 
Persones desesperades que estan tocant a les nostres portes 
fugint de guerres i persecucions. Totes aquestes situacions 
haurien de qüestionar-nos i angoixar-nos.

Davant tota aquesta situació s’ha de dir amb força i 
rotunditat que  “no podem acostumar-nos als fets de 
destrucció que suposen les guerres actuals. No es pot 
acceptar que aquets fets tan dramàtics siguin tan sols una 
notícia més. Cada persona que s’ofega a la mar és un ser 
humà com nosaltres, únic i irrepetible.

En els llocs d’on vénen aquestes persones hi estan passant 
fets molt greus. La dissolució de Líbia, ja és un estat 
pràcticament inexistent; la guerra civil a Síria; els nombrosos 
conflictes armats que estan ocorrent en el Corn d’Àfrica, ens 
situen en un moment històric únic. Diversos responsables 
polítics en organismes multilaterals han reconegut que “més 
del 80% de la immigració que arriba a Europa és una 
potencial beneficiària de la protecció internacional”. Això no 
obstant, l’enfocament i l’estratègia davant aquesta crisi 
humanitària, històrica, per part dels governs europeus és 
continuar diluint i ignorant les causes i realitats que les  
provoquen. 

Sorprèn, constatar la pobra resposta de la Unió Europea (UE). 
Així les propostes sorgides en el darrer Consell extraordinari 
del Consell Europeu, són poc generoses i posen en evidència 
una deliberada ceguera política. 

Els denominats “10 punts de Luxemburg” no aporten 
respostes eficaces, més allà d’una "securitització" major de

 les fronteres i una quota d’asil a totes llums insuficient.  

Segueixen sense entendre que no importa l’altura de les 
alambrades, ni les concertines, ni l'enfora que les estenguem. 
Ni que internalitzem les fronteres més allà de la Mediterrània. 
Tampoc si es tiren bombes als vaixells perquè no vénguin. La 
realitat és que  d’aquestes persones continuaran arriscant les 
seves vides, perquè les causes que produeixen la seva fuita 
desesperada permaneixen inalterades.

Així, ho ha senyalat el Secretari General de Càritas Europa, 
Jorge Nuño: “Prenem nota de les  conclusions tremendament 
decepcionants  de la reunió extraordinària del Consell (...) No 
importa que la Unió Europea estengui  la seva “fortalesa” 
més enllà de la Mediterrània; les persones mai deixaran 
d’arriscar les seves vides per entrar a Europa, si no s’aborden 
les causes profundes que les motiven. Entenem les 
conclusions del Consell com una declaració de guerra 
inacceptable pels  immigrants i refugiats. L’enfocament  
repressiu sols empenyerà les persones desesperades a 
assumir riscs encara més grans per arribar a Europa, 
generant més morts".

Davant tota la situació exposada, demanam a tota la societat  
que exigeixi respostes més humanes. Més dignes per a tots/
es aquests/es homes, dones i infants que sols volen viure 
amb dignitat, en pau i llibertat. Això també passa perquè 
cada un de nosaltres intentem ésser  agents pel canvi i 
construir una societat justa i fraterna en el nostre entorn.



E1

entrevista

Biel Pèrez i Pep Valero

Ens trobam amb en Damià, un home de paraula 
fàcil i clara, a la seu del Partit Socialista de Mallorca 
(PSM). És un dels llocs on millor podríem emmarcar 
aquesta entrevista. També podríem fer-ho a 
Campanet. Just aquests llocs ja ens diuen molt del 
seu tarannà. També podríem ubicar-lo devora 
qualsevol element del nostre patrimoni cultural. En 
lloc d’escriure un enfilall de títols com a portal, ens 
ha semblat que seria més interessant que ell 
mateix ens els anàs mostrant.

Efectivament, jo vaig néixer a Campanet el mes d’octubre de 
1950. Vaig néixer en el si d’una família sense cap base 
formativa acadèmica. Mon pare havia anat a escola els 
vespres fins als dotze anys i mumare havia quedat òrfena als 
cinc i va haver d’assumir ben aviat les tasques domèstiques 
familiars. A ca meva únicament hi havia dos llibres: una 
Bíblia, que supòs que havia duit el meu padrí, que havia 
estat emigrat a l’Argentina,  i un altre, La razón de mi vida 
de n’Eva Perón, que va comprar mon pare, perquè, com que 
tenia el sogre a l’Argentina en l’època peronista, un dia que 
va anar a Palma, en passar per davant una llibreria, el va 
veure en el mostrador i el va comprar. A ca nostra no hi 
havia ni tan sols un volum de Rondaies. Tanmateix he de dir 
que mon pare era un home que llegia el diari; anava a la 
barberia de devora ca nostra. De petit, record haver escoltat 
amb ell Ràdio Andorra, moltes vegades,  i alguna vegada 
Ràdio Pirenaica. No diré que fos antifranquista, però  sí que 
sabia intuïtivament que el franquisme era una mala cosa. 
Mon pare va ser això que ara en diuen un emprenedor: va 
passar de manejar un carro i un mul als dotze anys (des del 
vuit ja feia feina a la finca familiar) a ser el propietari d’un 
camió de cinc tones. Ma mare, una dona enèrgica, va tenir al 
seu càrrec una botiga de comestibles. Varen ser molt 
treballadors i sempre immensament generosos amb mi i 
amb la meva germana.

Estudis 

El que mon pare i mumare varen tenir sempre molt clar era 
que els seus fills estudiarien. En aquella època, era freqüent 
que els al·lots de la Part Forana  predisposats per a l’estudi i 
que eren fills de famílies treballadores anassin a instruir-se al 
Seminari Diocesà, a Lluc o a la Porciúncula.

 Jo vaig fer cinc cursos de batxillerat amb els franciscans de 
la Porciúncula. Vaig acabar-lo al col·legi Ramon Llull d’Inca. 
Tot seguit vaig cursar la carrera de Filosofia i Lletres, en 
l’especialitat de Filologia Romànica. Primer a l’Estudi General 
Lul·lià de Palma i després a la Universitat de Barcelona. El 
darrer curs gairebé no vàrem tenir classes. D’una bona 
partida de les assignatures en vàrem tenir el que llavors es 
va anomenar un aprovat polític. La confrontació universitària 
amb el franquisme es trobava en un moment molt àlgid. El 
27 de setembre de 1975 vaig llegir a la UB la meva tesina 
sobre l’avantguardisme literari a Mallorca. El matí d’aquest 
dia vaig arribar a Barcelona i en un taxi me’n vaig anar 
disparat a la universitat. En acabar l’acte de la presentació, 
vaig sortir al carrer i mirant el quiosc que hi havia a la 
cantonada de l’edifici els meus ulls es toparen amb la 
portada del diari Tele-Exprés: hi havia la fotografia dels cinc 
membres d’ETA i del FRAP que el franquisme havia executat 
aquella mateixa matinada. Va ser un impacte que mai no 
oblidaré. Com que tenia el requisit de tenir feta la tesina, 
d’immediat em contractaren per impartir classes de 
literatura a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma. Ja duc 
quaranta anys dedicats a l’ensenyament, a la universitat o a 
secundària, amb la interrupció dels vuit que vaig tenir 
excedència perquè em vaig dedicar a l’activitat política. En 
paral·lel he anat fent i publicant treballs d’investigació 
literària i històrico-cultural i diferents llibres sobre 
temàtiques diverses. 
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Quan i com desperta la teva militància?

Jo començ a tenir inquietuds els anys del batxillerat. Primer 
són sobretot culturals i mallorquinistes; molt aviat també 
antifranquistes. Va ser decisiu el fet que un franciscà del 
meu poble, en Bernat Morell, professor d’història de l’art al 
Col·legi Ramon Llull, ens deixàs al meu cosí Damià Ferrà-
Ponç i a mi un exemplar d’Els Mallorquins d’en Josep Melià. 
El vàrem llegir amb molt d’interès i el llibre ens va inculcar 
una consciència de pertinença a una nació històrica que 
tenia una identitat lingüística i cultural i uns drets polítics 
que havien estat reprimits i negats. També em va influir molt 
la Nova Cançó, el contingut crític i reivindicatiu de moltes de 
les seves lletres, que jo vaig anar copiant en un quadern. El 
“Què volen aquesta gent” que cantava na Maria del Mar 
Bonet era per a mi un himne personal.  Llavors ja escrivia 
poemes i en record un que era una oda dedicada a Alexis 
Panagoulis que havia intentat assassinar el dictador grec 
Papadopoulos. Record que els mesos posteriors al maig 
francès de 1968 vaig elaborar una llista ben extensa dels 
eslògans que havien cridat o escrit els estudiants parisencs. 
Me’n sentia part, des de la meva condició d’al·lot de poble, 
de tot aquell jovent que volia canviar el món a llocs ben 
diferents del planeta. A les darreries del batxillerat –en 
paral·lel a les meves abundants lectures d’obres de ficció-, 
vaig començar a llegir revistes de manera habitual: 
l’Oriflama, el Destino, de tant en tant els  Cuadernos 
para el Diálogo, més endavant Canigó, Serra d’Or, 
Triunfo... Les revistes foren, possiblement, la meva escola 
de formació ideològica més important. De llibres més 
assagístics de caràcter clarament polític en vaig començar a 
llegir ja a les acaballes de la carrera. Una persona que va ser 
decisiva per a la meva formació inicial va ser el cosí Damià 
Ferrà-Ponç  (té un any i mig més que jo; i, endemés, va tenir 
una maduresa personal molt més ràpida que la meva i als 
vint anys ja tenia una gran cultura). Ell al capdavant i jo a 
darrera vàrem participar, essent molt joves, en la creació 
d’un club juvenil a Campanet. Un dia descobrírem que al 
poble hi havia un local del Frente de Juventudes que no es 
feia servir. El cosí Damià va anar a demanar als seus 
responsables de Palma si ens el cedien. Varen dir que sí. El 
vàrem “reciclar” completament: hi férem un Curs de 
mallorquí, exposicions, hi escoltàrem reiteradament una 
cançó molt prohibida –“Je t’aime moi non plus”, de Jane 
Birkin i Serge Gainsbourg-, hi jugàrem a ping-pong i a 
escacs, hi vàrem tenir moltes converses sobre el món i la 
bolla... Com a conseqüència del curs de català, en Damià i jo 
anàrem uns dies a Barcelona i assistírem a xerrades 
impartides per, entre altres, Joan Triadú i  Josep Benet.

 

La figura de Llorenç Riber...

Llorenç Riber és una figura de referència per a qualsevol 
campaneter. El fet que al poble hi hagi carrers, plaques i 
monuments dedicats als seus dos escriptors de renom -Riber 
i Miquel S. Oliver- possiblement acaba essent un estímul per 
aquells que ja tenen una certa predisposició per la cultura 
escrita. A Campanet, a l’època de la meva infantesa, cada 
any se celebrava un dia dedicat a Riber. S’hi llegien els seus 
poemes i es glossava la seva figura. Els nins de les escoles 
del poble hi anàvem i escoltàvem “Galilea, lloc ventós” i “El 
porqueret de la pallissa”. Tot això et donava una certa 
familiarització amb el fet literari, et predisposa a valorar 
certes coses, t’inculcava una certa sensibilitat cultural. La 
minyonia d’un infant orat era una referència mítica per 
als campaneters una mica cultivats. Ja us podeu imaginar 
que en el curs de català ens varen fer llegir La Minyonia.

Eres un bon lector?

De molt prest, m’havia empassat una gran quantitat dels 
anomenats tebeos: vaig ser un entusiasta d’El Capitán 
Trueno, El Jabato, El Cosaco Verde, de les Hazañas 
bélicas, etc. Després, de les Vidas ilustres i de les Vidas 
ejemplares, de l’editorial Novaro de Mèxic. La meva 
setmanada bàsicament anava destinada a la compra 
d’aquests còmics. També vaig llegir molts d’aquells volums 
de l’editorial Bruguera que oferien un resum de l’argument 
de grans obres de la literatura universal alhora amb paraules 
i amb imatges. Els anys del batxillerat a Inca va ser quan 
vaig començar a llegir llibres de bon de veres, encara 
gairebé sempre en castellà. Autors castellans i moltes 
traduccions. Garcia Lorca i Albert Camus varen ser dos grans 
descobriments. Plaza i Janés va ser el meu principal 
proveïdor. I la col·lecció Austral, que el meu cosí va arribar a 
tenir gairebé completa. Crec que la va llegir tota. 
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Coincidint amb l’inici de la carrera, vaig entrar en contacte 
amb la literatura catalana: els clàssics contemporanis 
mallorquins publicats a l’editorial Moll, els poetes catalans 
del realisme històric i els nous narradors mallorquins. Amb la 
lectura de La lluna i el ‘Cala Llamp’ i Els argonautes, 
d’Els carnissers, de L’abisme, de 39º graus a l’ombra, 
de les Cròniques d’un mig estiu, i altres, vaig descobrir 
que la literatura també era un mitjà útil per a descobrir la 
meva realitat sociopolítica. Aquest tipus de literatura també 
em va formar ideològicament i actitudinalment, em va 
inculcar esperit crític i disconformitat vital. Els anys de la 
carrera són els que he llegit més de tota la vida.

I a la militància política, com hi arribes?

Evidentment hi ha diferents maneres i graus d’arribar-hi. 
Pots fer-ho com a participant passiu, assistint a alguna 
assemblea o ajudant a fer munt en alguna mobilització. He 
de dir que a mi les assemblees a què vaig assistir, dins 
l’edifici de la Plaça Universitat assetjat pels grisos i els seus 
vehicles, em semblaren més aviat massa vaporoses, massa 
abstractes. En record una en què la base del debat que es va 
produir va ser el plantejament reforma o revolució a partir 
del llibre del mateix títol de Rosa Luxemburg. Jo tenia una 
particularitat: la gent concreta que jo coneixia era sobretot 
la de Campanet. I a partir d’aquí deduïa que les expectatives 
de fets de realització viable en el postfranquisme difícilment 
es podrien correspondre als grans objectius que els 
intervinents en l’assemblea propugnaven. No acabava de 
sentir-m’hi ben integrat en tot aquell ambient. La veritat és 
que tenia el cap i el cor molt més a Mallorca que a 
Barcelona. Aquell darrer curs gairebé sense classes  sobretot 
em vaig dedicar a anar a la Filmoteca –una mitjana mensual 
de 25 pel·lícules, gairebé tota la millor història del cinema- i 
a visitar moltes exposicions, una vintena al mes. També vaig 
continuar llegint moltíssim, molt majoritàriament literatura o 
sobre literatura. En aquella època per damunt tot jo aspirava 
a ser poeta.

Els anys que vaig estudiar la carrera a Palma, vaig 
continuar vivint a Campanet.  Aquest fet possiblement va 
determinar que no participàs a gaire reunions o seminaris 
promoguts pels grups polítics que aleshores eren més actius, 
sobretot els relacionats amb el PCE. Tot i això, a Campanet el 
meu cosí i jo érem “els comunistes”. Un dia una tia meva va 
dir a mon pare: “M’han dit que el teu fill i el seu cosí són 
comunistes!”. Nosaltres no ens vàrem ni plantejar fer-nos del 
PCE perquè teníem clar que dins l’espai humà en el qual 
nosaltres volíem treballar esser comunistes no seria 
operatiu.

 Anar impulsant una iniciativa darrera l’altra de caràcter 
cultural i implícitament antifranquista i de país podia ser més 
útil. La gent real amb la qual convivíem possiblement va 
contribuir a què no ens deixàssim seduir per les 
organitzacions que feien grans propostes de transformació 
política i social, tot i que en bona mesura les compartíssim.

Quan començ de PNN a la Facultat de Lletres de 
Palma, l’any 1975, la meva situació i posició canvia. Ja visc a 
Palma. Ja hi ha una forta politització general i també dels 
ensenyants. Lògicament hi estic implicat, com tants d’altres. 
A poc a poc, el meu activisme cultural de sempre es va anar 
completant amb un activisme polític paral·lel. Particip en 
algunes reunions que pretenien promoure organitzacions i 
iniciatives de caràcter progressista i nacionalista. En record 
alguna a la seu del Col·legi de llicenciats –amb en Jaume 
Albertí- o a l’Obra Cultural Balear. També assistesc a la 
presentació clandestina del PSI i a alguns dels seus primers 
actes. De bon principi me sent part d’aquest projecte. 
Tanmateix, quan de veritat em vaig implicar a les totes amb 
el PSI, tant a nivell local com insular, va ser en ocasió de les 
eleccions generals del juny de 1977. Vaig ser un dels 
coordinadors de la llista de suports a la candidatura d’Unitat 
Socialista (PSI + PSP) que incloïa un gran nombre de 
persones de diferents pobles de Mallorca. Es varen publicar 
anuncis a tota pàgina amb aquestes signatures. Les 
persones que hi apareixen són en gran mesura les que varen 
donar continuïtat al PSI –ara ja transformat en PSM- amb 
posterioritat al fracàs electoral de 1977. El PSOE s’havia 
quedat gairebé tot el vot socialista i va atreure d’immediat 
una part dels dirigents del PSI. Tan sols aquells que 
consideràvem que el mallorquinisme polític era un element 
molt rellevant i irrenunciable vàrem continuar en el partit, 
ara transformat en el PSM. 
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Què creus que has aportat al mallorquinisme 
polític?

Bé... he aportat bastants d’escrits i un bon nombre de 
conferències. Per ventura el que sobretot he aportat és una 
visió política de la història cultural de Mallorca. A la meva 
tesi doctoral sobre la Mallorca d’entre els dos segles crec 
haver demostrat que a la nostra terra la modernització i la 
nacionalització cultural i política són dues aspiracions que es 
manifesten conjuntament. Els nostres millors intel·lectuals 
d’aquell moment, en contra del liberalisme doctrinari 
d’encuny francès i en contra del nacionalisme castellano-
espanyol de l’estat borbònic, establiren el principi que 
l’afirmació de la identitat i l’accés a la universalitat i a la 
modernitat no tan sols eren compaginables sinó que es 
potenciaven mútuament. No és gens casual que el primer 
teòric de l’autonomia política sigui alhora qui propugna la 
creació d’una indústria turística i una modernització dels 
costums socials. M’estic referint a Miquel S. Oliver, un 
referent fundacional indiscutible de la Mallorca 
contemporània.  A més dels meus treballs acadèmics, he 
publicat nombrosos articles sobre qüestions ben diverses. 
Per exemple he insistit molt en la idea que un projecte  de 
recobrament de la llengua i la cultura catalanes 
necessàriament requeria el suport, d’una banda, 
d’organitzacions polítiques nacionals illenques i, de l’altra, 
d’una societat civil ben articulada i ben activa. També he 
intentat ser propositiu i pragmàtic a l’hora d’establir la 
terminologia i la conceptualització del discurs del 
mallorquinisme polític. He propugnat obertament que era un 
error mantenir en el llimb de la indefinició quina era la 
naturalesa nacional de les Balears. La meva aposta és 
considerar-les una nació concebuda com a subjecte polític i 
jurídic sobirà. Esser una nació comunitàriament i 
internacionalment és esser alguna cosa perfectament 
identificable. És un concepte fort, que per se implica 
quelcom de transcendent i tot un conjunt de trets i de drets. 
I els Països Catalans serien la nostra nació cultural. En 
quaranta anys no hem estat capaços de resoldre la nostra 
particular qüestió de noms. També he estat un ferm partidari 
de l’ús del concepte mallorquinisme polític. Aquesta és la 
nostra tradició. A més, cal entendre les coses talment com 
són: el mallorquinisme o el menorquinisme són la mateixa 
cosa que el catalanisme però a indrets geogràfics diferents. 
Cal barrar el pas a la possibilitat que sectors antimallorquins 
que pretenen la castellanització i la provincianització 
definitiva de Mallorca s’apropiïn d’un terme que pot arribar 
fàcilment al cor de la gent.

 Els qui estimam de veritat Mallorca som els nacionalistes 
d’autodefensa i els sobiranistes, i els qui volen convertir-la 
en una altra província castellana més en realitat odien 
Mallorca talment com de veritat és i en reneguen. Per als 
meus escrits sobre el fet nacional dels mallorquins sobretot 
m’han estat especialment útils els llibres i els articles del 
valencià Joan Francesc Mira, l’intel·lectual de més categoria 
que en aquests moments hi ha als Països catalans.

Tu has estudiat i analitzat la nostra realitat des de 
jove, per tant, era inevitable que tu entrellucassis 
un futur. Ara, que ja tens la perspectiva de bastants 
d’anys, estàs sorprès de com han anat les coses? 

Jo tenc una particularitat: el meu pensament polític és 
bàsicament el mateix que el que tenia devers l’any 1975. He 
canviat ben poc. I no dic que sigui una virtut! Evidentment 
n’he anat fent adaptacions a les noves realitats que han anat 
sorgint. Sempre he estat una persona que ha tengut molt 
clares unes determinades coses i uns determinats objectius. 
He tengut l’instint pragmàtic d’intentar convertir en realitat 
allò que podia ser possible, segons el meu parer, és clar.  El 
fet de viure i conèixer la gent de Campanet m’ha condicionat 
molt. Crec que conec bastant bé com són els votants 
concrets del mallorquinisme polític progressista, què estan 
disposats a jugar-se, quin és el seu grau de compromís 
permanent... Sé que llegeixen, o no, i quines televisions 
veuen... 

En qualque moment no t’ha fet témer que es 
perdi això; aquesta fidelitat?

Donar el vot a un partit polític cada quatre anys és molt fàcil. 
Són vint minuts d’un diumenge. El que és difícil és esser 
coherent amb tot el que implica triar una determinada opció 
política. 
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Caldria assumir a nivell personal i traslladar a l’àmbit de la 
vida quotidiana els plantejaments programàtics del partit 
que hem votat. En el cas de MÉS això significaria que cada 
votant hauria de personalitzar en el seu àmbit vital i 
professional les bones pràctiques de l’ecologisme, la igualtat 
social, la solidaritat, l’adhesió activa a la llengua i la cultura 
que ens són pròpies, l’autocentrament polític i cultural, el 
compromís amb l’entorn pròxim, el rebuig d’un Estat 
espanyol que és enemic de les Balears, la irritació davant 
l’espoli fiscal que patim, etcètera, etcètera.

Això és un camí d’anar i tornar: això ho voldries de 
les bases, i també ho voldries de les elits.

Encara molt més, és clar. Si les elits ja no són coherents amb 
el programa i amb l’opció electoral que suposadament 
defensen i voten, aquí sí que ja falla tot! Hi ha hagut un fet 
recent que m’ha “traumatitzat” molt. Quan es va fer la gran 
manifestació de cent mil persones pels carrers de Palma, fa 
uns tres anys, el fet lingüístic era un component substancial 
de la mobilització. Llavors, el diari Ara va oferir dos mesos 
de subscripció gratuïta als ensenyants que la volguessin. Se 
n’hi apuntaren uns 700. Però, els dos mesos s’acabaren, i 
d’aquests 700 en quedaren una trentena, ara ja pagant. 
Clar, un país que vol normalitzar la seva cultura i la seva 
llengua i que tan sols compta amb una base humana tan 
mínima que està disposada a destinar unes desenes d’euros 
anuals a fer possibles els objectius que hipotèticament creu 
desitjables per a la comunitat difícilment se’n sortirà. La 
responsabilitat i el compromís individual, amb peatge 
econòmic inclòs, són requisits imprescindibles per a la 
normalització lingüística i cultural, juntament amb polítiques 
institucionals de suport que siguin potents i encertades.

I aquesta trentena ja no són base...

No, són referents professionals en determinats àmbits. Tenc 
una visió poc autocomplaent, tant de la societat mallorquina 
com del món que podríem dir progressista i mallorquinista. 
Pens que tenim moltes mancances, moltes limitacions i un 
grau de compromís massa poc intens. I també m’hi incloc a 
mi, evidentment. 

És gratificant per a tu el camí que es va fent?

Pot ser gratificant de manera puntual. Per a mi ho ha estat 
molt aquest cap de setmana passat (26 i 27 de novembre), a 
Inca, a les Jornades organitzades per les Fundacions Ateneu 
Pere Mascaró i Emili Darder.

 He vist uns joves d’una trentena anys que ja han llegit molt i 
han reflexionat molt. I a la vegada tenen un sentit pragmàtic 
a l’hora d’aplicar totes les seves anàlisis a la realitat del 
nostre país. La veritat és que escoltar-los m’ha estat molt 
gratificant 

Quins aspectes d’aquestes jornades t’han resultat 
xocants, preocupants, i quins han sortit reforçats?

N’ha sortit reforçada la meva confiança en la generació dels 
que ara tenen una trentena d’anys. La majoria d’ells 
comparteixen un mateix tipus de barba, una mena de senyal 
generacional. Hi he vist una formació molt sòlida. Hi he vist 
vocació política. Hi he vist capacitat d’interpretar la realitat i 
voluntat d’intervenir sobre ella. I això és la política. El seu 
discurs presenta nombroses novetats. I metodològicament 
està ben construït. Tot i això, hi ha algunes coses que no em 
convencen i me’n distancien. Deixen massa de banda 
l’element lingüístico-cultural i els elements històrics. Crec 
que això és un error. Sembla que pensen que dins la societat 
demogràficament i culturalment complexa de la Mallorca 
d’ara mateix el sobiranisme tan sols hi podrà fer camí si 
deixa de considerar-los fets prioritaris, a la llengua, la cultura 
i la història. No crec que sigui així. Si el nacionalisme 
espanyol no en prescindeix gens ni mica deu ser perquè 
aquests elements tenen alguna importància. Si ara mateix 
mirau la programació de les televisions madrilenyes veureu 
que emeten contínuament sèries de temàtica històrica, 
sempre sublimant el passat castellà amb l’objectiu de crear 
un sentiment d’orgull en els ciutadans. Les sèries de 
recreació històrica que programen tenen una intenció que va 
més enllà  del propòsit d’entretenir els espectadors. No 
oblidem que Mariano Rajoy i la seva tropa cada dia diuen 
moltes vegades que “España es la nación más antigua del 
mundo”. 
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Em sembla evident que no podem renunciar al coneixement 
de la història. Per exemple, conèixer la d’Espanya pot servir 
per comprovar que es tracta d’un Estat que secularment ha 
estat hostil a la immensa majoria de la seva gent i que, en 
conseqüència, no ha fet cap mèrit ni un per guanyar-se 
l’adhesió dels seus ciutadans. I conèixer quina ha estat la 
relació de les Balears i els Països Catalans amb l’Estat és 
imprescindible per entendre el moment present. Tal vegada 
ara no ens trobam encara en la  mateixa situació que va 
implantar-se després de la Guerra de Successió i de 
l’aplicació del Decret de Nova Planta? A partir de 1715, la 
relació de les Balears amb l’Estat va ser de subordinació i de 
despersonalització política, de minorització lingüística i 
cultural i d’espoli fiscal. Exactament els mateixos mals que 
actualment pateixen les Balears i tots els Països Catalans. 
Quant a la qüestió lingüística, pens que si s’envien 
missatges a la societat dient que la normalització de l’ús del 
català no és un fet central ni un objectiu prioritari el que es 
fa es desactivar el moviment de reivindicació lingüística i 
també les actituds individuals que li són favorables. Aquest 
és un error que no podem cometre en un moment que el 
català està més en perill que en cap altre moment de la 
història. El que determina la continuïtat d’una llengua dins 
un territori no és tant la quantitat total de parlants com el 
percentatge que aquests representen. I a les Balears el 
percentatge va baixant de manera alarmant. De cada 
vegada és més difícil impulsar polítiques lingüístiques 
normalitzadores. I com que de cada vegada és més complex, 
de cada vegada els governants que suposadament en són 
favorables ho deixen més de banda. La gestió de la 
complexitat és sempre difícil i freqüentment genera 
conflictivitat. Per això de cada vegada està més aparcada la 
qüestió de la normalització lingüística en els governs balears 
i insulars de progrés. Anam per un mal camí. 

Com valores la teva etapa de Conseller? Com un 
home de llarga trajectòria intel·lectual assumeix 
unes feines de responsabilitat política concreta. Què 
significa per a tu aquesta experiència?

El primer que vull dir és que jo, de sempre, vaig ser una 
persona molt interessada per les polítiques culturals. Si 
miràssiu el diari Baleares de finals dels anys setanta, ja hi 
trobaríeu articles meus que parlen de polítiques culturals 
sobre arxius, biblioteques, retolacions de carrers, etc. Tota la 
vida vaig llegir llibres i articles sobre el tema. També 
m’interessava l’educació, però en segon terme; molt més la 
política cultural que no l’educativa. 

Vull dir que molt abans de tenir cap càrrec públic ja havia fet 
molts d’articles, impartit conferències o participat en taules 
rodones sobre política cultural. Igualment havia redactat 
aquest apartat en alguns dels programes electorals del PSM. 
Quan l’any 1995 em nomenaren conseller de cultura i 
patrimoni del Consell de Mallorca jo tenia un coneixement 
profund del sector i tenia molt clar el programa que s’havia 
d’aplicar. Després, és clar, et trobes amb les inevitables 
limitacions. La primera va ser que els primers quinze mesos 
vaig ser l’únic càrrec polític en la gestió de l’àrea de cultura.  
Després s’hi va afegir en Pere Muñoz. Junts vàrem fer una 
feinada immensa. Pensau que en aquell moment el Consell 
ja havia rebut del Govern balear la transferència de la gestió 
de la cultura. El nostre objectiu bàsic va ser doble: treballar 
en la institucionalització i en la nacionalització de la cultura. 
Què vol dir això? Es tractava de crear equipaments i 
infraestructures culturals i de fer realitat que la llengua i la 
cultura pròpies del país ocupassin la centralitat social i fossin 
transversals i d’accés i ús universals. Per anar-ho fent 
possible, duguérem a terme un gran nombre d’iniciatives 
concretes: la Casa Museu Llorenç Villalonga, la Biblioteca 
Lluís Alemany, l’Arxiu del So i de la Imatge, l’Espai Mallorca, 
el suport a l’edició en català, el circuit teatral i d’activitats 
musicals, la recuperació del patrimoni musical amb 
enregistraments i amb edició de partitures... Signàrem 
convenis de col·laboració amb el departament de cultura de 
la Generalitat de Catalunya. Vàrem impulsar campanyes 
sectorials de normalització lingüística. La idea era crear 
institucions culturals, garantir la professionalització de la 
seva gestió, donar suport a les iniciatives culturals de 
caràcter empresarial o associatiu i facilitar i incrementar 
l’accés del públic a la cultura. Convertírem el Teatre Principal 
en un centre de produccions pròpies aportant-hi 
pressupostos suficients i apostàrem pels espectacles de 
qualitat en català.
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 El problema va ser que els pressuposts eren absolutament 
insuficients per a fer les polítiques culturals bàsiques que 
eren necessàries. Un exemple. L’any 1995 ja era 
irrenunciable el deure de crear una línia de suport 
institucional a la creació audiovisual. Idò bé, et trobaves que 
únicament hi podies destinar uns deu milions de pessetes, 
una quantitat ínfima tenint en compte els costos de 
producció que té aquest sector. La gestió institucional de la 
cultura requereix personal tècnic qualificat que faci possible 
treure tot el rendiment social i cultural potencial a cada 
equipament cultural. Idò bé, això gairebé era impossible 
perquè la creació de les places de tècnic que eren 
necessàries era enormement difícil.

I el Servei de Patrimoni històric-artístic?

Hi va haver una enorme limitació de recursos humans i 
pressupostaris però també vàrem fer moltes coses. La 
custòdia, la conservació i l’estudi del patrimoni històrico-
artístic té uns costos elevadíssims. La primera cosa que 
vàrem fer va ser reconvertir la partida que fins llavors 
s’havia destinat al pla de façanes (des del meu punt de vista 
la majoria de vegades implicava una despersonalització de 
la fisonomia externa de les cases tradicionals dels pobles) i 
la destinàrem a donar suport a la conservació i restauració 
del patrimoni veritablement valuós (tafones, convents, 
jaciments arqueològics, casals de possessions, esglésies, 
retaules...).  També vàrem promoure un pla de senyalització 
dels jaciments arqueològics, a més de donar suport 
anualment a un pla d’excavacions. La meva obsessió era 
planificar el que s’havia de fer en els diferents sectors. Així, 
vàrem encarregar mitjançant un concurs públic un Pla de 
castells, per un import d’onze milions de pessetes. Hi 
intervingueren vuit o nou especialistes: arqueòlegs, 
historiadors, biòlegs... Molt bé, ja tenim el Pla de castells. 
Ara necessitam uns set-cents milions per a dur a terme les 
actuacions necessàries. I els set-cents milions no hi eren! El 
castell de Santueri deu estar més o manco igual de com 
estava el 1999: amb la murada que encara es conserva 
dreta sense reforçar i, per tant, en perill d’enderrocament. 

No et desanima això?  

Jo ja fa molt de temps que vaig superar el fet d’estar animat 
o d’estar desanimat. Recordem el gran Gramsci: “El 
pessimisme de la raó i l’optimisme de la voluntat”. 

Ja vos podeu imaginar, però, que som molt escèptic respecte 
a la possibilitat que al meu país algun dia  es puguin fer les 
polítiques culturals que serien necessàries. Tenc la impressió 
que la cultura de cada vegada més és un fet secundari en 
els programes de govern, també en els dels governs de  
progrés.

Aniria en la línia que tu comentaves de les 
noves generacions? I del teu pas per la Conselleria 
d’Educació què ens en podries dir?

No només de les noves, també de les velles. Del 1999 al 
2003 vaig ser el conseller d’Educació i Cultura de les 
Balears. És evident que vaig dedicar el 95% del meu temps a 
l’educació. Una àrea que exigeix una implicació absoluta. 
Més de dotze hores cada dia. Reunions, visites als centres, 
recepció de col·lectius, elaboració i estudi de documents 
normatius, assistències al Parlament, viatges a les altres 
illes.... L’equip de directors generals varen fer una gran 
feina. I també els col·laboradors tècnics i els funcionaris. 
Això ja m’havia succeït abans al Consell de Mallorca. Durant 
el primer govern de progrés crec que es va fer una gran 
feina en la millora del sistema educatiu balear. Es varen 
crear, ampliar i reformar equipaments escolars per un valor 
d’uns vint-i-cinc mil milions de pessetes. Es va ampliar la 
plantilla dels centres amb uns mil dos-cents professors. Es 
va incrementar molt l’oferta de cicles formatius. Varen 
augmentar ben considerablement els recursos humans 
destinats a l’atenció a la diversitat. Es crearen diversos 
organismes de participació. L’ensenyament en català va 
créixer en tretze punts. La filosofia era que l’ensenyament 
en català als alumnes que no el tenien com a llengua 
familiar era l’única manera d’aconseguir que adquirissin la 
capacitat d’ús dels dos idiomes oficials i que, a més a més, 
servia per a potenciar globalment les seves capacitats 
lingüístiques. 
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En dos cursos els tallers de llengua passaren de tres a vint-i-
nou. A la UIB es construïren dos nous edificis i s’implantaren 
sis nous estudis. Es va editar una gran quantitat de material 
didàctic. Es va fer un gran esforç per a la generalització i ús 
de les noves tecnologies. El curs 2003-2004 implantàrem un 
curs d’iniciació de llengua i cultura que es va fer a 87 
col·legis amb la participació d’uns 1200 pares i, sobretot, 
mares, la immensa majoria nous vinguts. El fet més 
important va ser que vàrem ser capaços d’establir una 
relació molt fluïda i mol intensa amb la comunitat educativa, 
especialment amb els professors. Moltes reunions i molt de 
diàleg. Escoltàrem la gent i convertírem les solucions que els 
diferents centres havien trobat per a resoldre els problemes 
de les seves aules en la normativa que va promulgar 
l’administració educativa. Així varen néixer els PIEs. Tot això 
es va fer amb un pressupost d’educació molt insuficient. 
Recordem que l’any 1998 el PP balear havia acceptat la 
transferència per deu mil milions de pessetes manco dels 
que ens haurien correspost en el cas que haguéssim rebut la 
mitjana de les deu comunitats autònomes que també les 
assumiren els anys 1998 i 1999. A causa de la 
irresponsabilitat i la incompetència del PP balear, des de 
llavors hem deixat d’ingressar uns 180 mil milions de 
pessetes per a la nostra educació. Si hi afegim que l’any 
2004 suprimiren el cobrament de l’ecotaxa, podem dir que 
el PP per a les Balears ha estat un partit ruïnós.  

I, a Cultura, què va passar? I a Política lingüística?

En el marc de les competències que corresponen al Govern 
balear, vàrem promoure la promoció exterior de la cultura 
produïda a les Balears, tant cap a la resta dels Països 
Catalans com a altres parts del món. En Pere Muñoz va 
donar-li molt d’impuls institucional, a la cultura. Les Balears 
foren presents a fires internacionals del llibre, del disc, de les 
arts plàstiques, de teatre, de temàtica lingüística. Vàrem 
promoure devers cinquanta traduccions d’obres d’autors 
balears. La cirereta va ser la creació, juntament amb 
Catalunya, de l’Institut Ramon Llull, el primer organisme de 
la història que era compartit per les administracions 
catalana i balear. En política lingüística, en Joan Melià i el seu 
equip, partint de zero, varen fer una feina immensa i molt 
creativa. En tots els terrenys, inclosa la creació de l’emissora 
Som Ràdio que en molt poc temps va tenir més de deu mil 
oients. Per primera vegada en la història de les Balears es va 
poder veure en què consistia l’impuls institucional a la 
normalització lingüística.

Algun mancament?

Sí, en la meva etapa de conseller hi va haver un forat negre. 
I em dol a l’ànima que fos així. Els equipaments culturals de 
referència de cada illa -Arxiu Històric del Regne de Mallorca, 
Biblioteca de Can Sales, Museu de Menorca, Museu d’Eivissa, 
Museu del Puig dels Molins, Biblioteca de Maó...- tenien  unes 
plantilles que no arribaven ni al cinquanta per cent de les 
que haurien hagut de tenir d’acord amb els seus fons i amb 
els serveis que en bona lògica els correspondria donar. No 
disposaven de suficients tècnics qualificats per gestionar de 
manera professional i científica el patrimoni bibliogràfic o 
arqueològic o artístic que conserven. A més, no tenien 
pressupost per a l’adquisició de nous fons o per a la 
restauració o la digitalització dels que ja tenien en propietat. 
Augmentar el capítol 1 per a contractar un personal que era 
del tot imprescindible va ser un objectiu impossible. Ho 
intentàrem contínuament, però es veu que créixer en capítol 
1 per a contractar personal tècnic per als equipaments 
culturals és un deshonor inassumible per als consellers 
d’Hisenda. No hi ha cap comunitat autònoma de l’estat que 
tengui uns equipaments tan mal dotats en pressupost i en 
personal com els de les Balears. El 14% del nostre PIB que 
cada any ens espolia l’estat permet a les comunitats 
beneficiàries de la nostra solidaritat tenir uns museus, uns 
arxius i unes biblioteques en molt més bones condicions que 
els nostres. Una vergonya. I la vergonya en bona mesura 
encara dura. 

Com valores aquests 40 anys del PSM?

La història del PSM sobretot té el mèrit de la continuïtat, de 
la capacitat de resistència contra tot tipus d’adversitats. Res 
feia preveure que a les Balears del postfranquisme es 
consolidaria per primera vegada en la història de Mallorca i 
de Menorca un partit polític autòcton i sobirà. 
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 Abans de 1936 la història sempre havia estat la mateixa. En 
un moment de crisi i d’aparent transformació del sistema 
polític espanyol (el 1898, el 1917, la Segona República...), 
quan semblava que hi havia expectatives de refer el 
sistema, es creava a Mallorca una organització de caràcter 
regionalista o nacionalista. Tot seguit es presentava a les 
eleccions, fracassava i desapareixia. I alguns dels seus 
dirigents s’incorporaven als partits estatals i hi feien una 
certa carrera. L’arquitecte nacionalista Guillem Forteza fou 
batle de Palma pel Partit Liberal.  Per tant, jo crec que el 
primer èxit del PSM és la seva supervivència. Amb algunes 
èpoques  dificilíssimes. Per exemple, la dècada de 1980. El 
PSOE era un vertader engolidor. Semblaves imbècil si eres 
d’esquerres i no t’hi afiliaves. Hi vàrem haver de posar molt 
de voluntarisme per a continuar. Si haguéssim estat 
únicament un partit socialista hauríem desaparegut, 
evidentment. Va ser el component de mallorquinisme polític 
el que va donar sentit a mantenir viu el PSM. Un 
mallorquinisme autodeterminista des de sempre, que ja va 
tenir l’encert de no votar favorablement la Constitució 
espanyola de 1978. A més, ja des de l’inici el PSM va afegir 
la bandera de l’ecologisme al seu socialisme i al seu 
nacionalisme d’autodefensa. I així anàrem fent camí. I 
arribaren els anys noranta i començàrem a tenir un trajecte 
més planer, fins al punt que accedírem novament a 
l’ajuntament de Palma i entràrem per primera vegada als 
govern insular i de les Balears. La nostra presència 
municipal també va anar creixent arreu de Mallorca. Tot això, 
diria jo, en paral·lel a la formació d’una classe mitjana que ja 
tenia una certa base cultural i una professionalització 
mitjana, que s’identificava amb els trets bàsics de la 
mallorquinitat, que se sentia compromesa amb els valors 
progressistes i ecologistes, i que ja tenia una capacitat de 
decisió personal suficient per a neutralitzar l’allau de 
publicitat  favorable als partits estatals que li arribava de 
manera permanent a través de les televisions madrilenyes. 
El PSM a molts de pobles de la Part Forana ha pogut 
competir de tu a tu amb el PSOE i ha reconvertit molts de 
votants del PP en votants progressistes i mallorquinistes. I no 
és que el PSM s’hagi tornat de dretes, és que ha sabut 
alliberar de les urpes del PP uns votants que eren presoners 
de la inconsciència política però que objectivament tenien 
uns interessos que realment coincidien amb els que 
defensava el PSM. L’honradesa, l’eficiència en la gestió, 
l’aposta pels serveis socials i el respecte als ciutadans i a les 
associacions locals expliquen l’èxit del PSM a una bona 
partida de municipis. 

Encara queda per fer

Moltíssim! Encara som ben enfora de la meta, una 
meta que ha de ser la de convèncer la majoria de la societat 
perquè faci costat al sobiranisme d’esquerres i ecologista. 
Hem de tenir la certesa que la nostra és la proposta 
ideològica que li convé a qualsevol ciutadà illenc que cregui 
en l’honradesa, la democràcia, el treball digne, en uns 
serveis públics de qualitat i universals, en una educació 
eficient i inclusiva, en la cultura com a factor d’enriquiment 
personal, en la protecció radical del territori, en la plenitud 
de la llengua catalana com a element d’identificació i de 
cohesió, en la gestió intercultural de la diversitat, en un 
model econòmic diversificat i sostenible, i etcètera etcètera. 
És evident que el PSM com a organització hauria pogut ser 
encara més eficient. Ara com ara la majoria social  no és al 
nostre abast a molts d’indrets de Mallorca. Hi ha moltes 
Mallorques. I n’hi ha que són inaccessibles al sobiranisme 
d’esquerres encara que sigui l’opció que objectivament més 
convendria a la majoria dels ciutadans. A Mallorca hi ha més 
d’un 90% de la gent que només veu televisions madrilenyes. 
Voleu dir que una gran part d’aquests ciutadans saben que 
existim? I si no saben que existim, com ens poden votar? El 
PSM i MÉS han d’anar alerta amb el perill de 
l’autocomplaença. Els bons resultats de l’any 2015 almenys 
en una tercera part no estan gens consolidats. Sabrem o 
podrem treure rendiment electoral de la nostra presència als 
diferents governs? Tots plegats, jo també, hem de ser més 
autocrítics i més autoexigents. Una cosa que ens fa molta 
falta és la formació i l’autoformació. No és possible que a les 
recents jornades organitzades per l’Ateneu Pere Mascaró i la 
Fundació Emili Darder hi hagués tan poca presència dels 
quadres polítics que gestionen les diferents àrees de govern. 
Un director general ha de tenir una bona formació ideològica 
i política a més de la capacitat tècnica que li és necessària 
com a gestor d’una determinada àrea. El seu discurs tècnico-
polític necessita cobertura ideològica en tot moment.
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 MÉS anirà a més?

Si treballam molt, ens organitzam bé i encertam en 
les polítiques que gestionam des de les institucions, MÉS pot 
anar a més. No serà gens fàcil, però. El bipartidisme es 
refarà. L’electorat de les Balears en un percentatge molt 
elevat és d’al·luvió, això vol dir que per mecanismes molt 
primaris fàcilment pot anar d’una banda a l’altra. MÉS ha de 
ser eficient a les àrees que governa i ha de ser molt insistent 
i molt contundent en una sèrie de qüestions: la denúncia de 
l’espoli fiscal, la insistència en la idea que l’Estat espanyol va 
en contra de les Balears des de sempre i en l’actualitat, la 
lluita al Parlament i als mitjans de comunicació contra les 
mesures de recentralització que aplica el govern Rajoy-
Montoro, la necessitat de la preeminència del poder polític 
per damunt els interessos dels lobbys econòmics, l’atenció i 
la resolució dels problemes quotidians de la gent, l’aplicació 
de mesures de foment de l’ús del català i de la cultura 
pròpia de les Balears, el comentari crític de les polítiques 
que impulsa l’estat, la lluita ideològica contra el discurs del 
nacionalisme castellano-espanyol, l’aposta per un model 
econòmic que opti per menys quantitat i més qualitat... Fa 
unes setmanes el diari Ara deia que el PP ja ha aplicat el 
60% de les mesures recentralitzadores que pretén implantar. 
Com a organització, hem de tenir l’inventari fet d’aquestes 
mesures i hem de ser capaços de desmuntar-les i denunciar-
les una a una i d’informar els ciutadans de com estan 
afectant les Balears. 

Com podem donar suport al procés sobiranista 
català des de Les Illes?

Jo crec que massa coses no les podem fer. Podem compartir 
amb Catalunya un criteri que per a mi és bàsic: el procés 
s’ha de llegir en primera instància en clau de “democràcia sí, 
democràcia no”. I com que a les Balears els mitjans de 
comunicació i les altres forces polítiques no el llegiran 
d’aquesta manera, caldrà que MÉS insisteixi que aquesta és 
la clau correcta. El procés català, sigui quin sigui el seu 
desenllaç, acabarà repercutint sobre les Balears. Si 
aconsegueixen un estat independent, l’estat espanyol 
continuarà encara amb més impunitat i amb més ràbia 
aplicant les polítiques de recentralització i d’espoli fiscal que 
ara ja posa en pràctica. I les Balears previsiblement tendrem 
una escassa capacitat d’autodefensa. A més, l’estat 
espanyol té semblances amb el turc, això significa que pot 
produir-se una considerable minva de la qualitat de la nostra 
democràcia. 

Catalunya com a nou estat de la Unió Europea també pot ser 
un model que estimuli els ciutadans illencs a construir una 
majoria social que sigui partidària de superar el seu statu 
quo actual de país subordinat i espoliat i opti per l’exercici 
del dret a decidir. Des de la fraternitat més absoluta, si 
Catalunya s’allibera del jou de l’estat espanyol a mi em 
produirà una gran alegria. 

 Queda patent que haurem de trobar una 
altra estona per a seguir bevent saviesa. Moltes 
gràcies, Damià, i fins a la pròxima!
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Avui encara, el sistema de ciència i tecnologia de Balears es 
troba baix l’impacte d’una crisi econòmica global i local 
desplegada en diverses fases des de fa més de 6 anys. Des 
de la primavera del 2010 la crisi es va agreujar a la Unió 
Europea, on es fixà com a prioritat solucionar la crisis fiscal 
del sector públic. Aquesta situació es va afrontar amb 
severes polítiques de consolidació fiscal aprovades per la 
troika (FMI, BCE i UE) que tan directament han afectat als 
països del sud de la UE.

Tot això ha afectat directament al Sistema de Ciència i 
Tecnologia (SCT) de Balears d’una forma molt negativa, ha 
suposat un clar descens, dels ja per si mateix pobres, 
indicadors de la inversió en R+D+i des de l’any 2011.

De fet, la crisi econòmica ha afectar de forma molt directa la 
consolidació de projectes empresarials innovadors que ja 
s’havien iniciat abans de la crisi i que per la mateixa, no 
s’han pogut desenvolupar, sobre tot degut a la manca de 
finançament i consolidació de la incipient estructura 
empresarial. I això s’ha produït de manera generalitzada pel 
conjunt de Sistemes Regionals de Innovació (SRI) a l’Estat 
espanyol, no només a les Illes Balears. Amb tot això, si és 
ben cert que Balears es troba al bloc 17/17 respecte al 
conjunt de CCAA en quant a despesa en I+D sobre PIB, en 
canvi, el seu Índex d'eficiència (IE) la situa en el bloc 9/17, 
es a dir, presenta un major grau d'eficiència relativa 
respecte a la mitjana de SRI.

A més, Balears ha anat baixant cada any en el rànquing 
autonòmic de creixement i benestar social. La reacció ha de 
consistir en reorientar els recursos de les activitats 
econòmiques cap al coneixement com a via per avançar i 
garantir que s'assumeix el repte de lligar fortament el 
creixement i benestar present i futur. S'han de buscar 
fórmules amb l'objectiu de produir i vendre amb més 
eficiència, i la clau resideix en la recerca, la transferència del 
coneixement, la tecnologia i la innovació.

La Unió Europea ha definit l'estratègia competitiva per fer 
front a la crisi econòmica internacional amb el pla d'acció 
"Europa 2020. Una estratègia per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador" i amb l'Estratègia

d'Especialització Intel·ligent en Investigació i Innovació RIS3 
(Research and Innovation Smart Specialisation Strategy).

 Aquesta estratègia reafirma en el principi que la Unió 
Europea no pot continuar competint en preus, costos 
laborals baixos i augment de la precarietat laboral. La 
resposta passa per la necessitat d'augmentar la qualitat de 
la producció i la competitivitat de l'economia europea i per 
millorar la productivitat del teixit productiu. Tot això s'ha 
d'aconseguir mitjançant inversions intel·ligents procedents 
tant del sector privat com del sector públic, per tal de fer 
més efectiva la transferència tecnològica, la dotació de 
capital humà i la formació en noves tecnologies.

En aquest sentit, el Govern Balear, resultant de les eleccions 
celebrades el passat 24 de maig del  2015, considera vital 
reforçar l'estratègia RIS3 de Balears, per la qual cosa ha 
iniciat un procés d'anàlisi de la mateixa, del qual es desprèn 
que l'actual RIS3 de Balears té un ampli marge de millora en 
l'apartat de diversificació de l'economia balear, la 
potenciació del sector científic tecnològic, la promoció d'un 
nou model turístic de qualitat d'acord amb el nivell de 
desenvolupament de la regió i que eviti la pressió 
demogràfica a les Illes i l'exportació d'aquest saber fer.

A Balears no podem oblidar el poder tractor que exerceix el 
sector turístic sobre les activitats emergents de noves 
empreses de serveis d'alt valor afegit, a partir de les TIC 
aplicades al turisme, però en un sentit més ampli també 
hem d'aprofundir en dos processos de desenvolupament 
regional que van marcar el nou escenari prospectiu per als 
propers deu anys. Ens referim en primer lloc, al procés de 
descobriment emprenedor potenciat a partir de la RIS-3, que 
ens permeti connectar millor les àrees de coneixement 
científic i tecnològic, on les Balears es mou en nivells 
d'excel·lència destacada respecte a la resta de Comunitats 
Autònomes, amb noves oportunitats de negoci i d'altra 
banda, afavorir al màxim l'actual procés de transformació 
industrial cap a un nou model de servitització.

           5.1
      construint  alternatives



Josep Valero 

De la Fundació Ateneu Pere 
Mascaró i membre del 
col·lectiu Alternatives

El passat 22 de novembre 
acabà la tercera i darrera 
sessió de les Jornades de 
debat per a iniciar un reflexió 
estratègica en el marc de la recerca i la innovació per a la 
sostenibilitat: La necessitat d’un pacte. La documentació 
generada en les dues sessions anteriors i la que es penjarà 
de la tercera i les posteriors conclusions de l’equip 
coordinador de les Jornades, les podreu trobar a l’enllaç  

He tingut la fortuna de poder assistir a totes les sessions. 
L’esforç realitzat per la Direcció General d’Innovació i 
Recerca i  l’equip organitzador ha estat prou significatiu i 
positiu. Ens ha permès accedir a una visió de conceptes 
molt actuals sobre el que suposa la planificació estratègica 
regional. Apuntar eixos de feina a mig i llarg termini 
relacionats amb els fets insulars i els reptes a què ens 
enfrontam. Aprofundir en la casuística de determinades 
problemàtiques concretes. Abordar des dels diferents angles 
i enfocaments, cap a on convé transitar per canviar o 
corregir l’actual model econòmic de creixement.

He vist aportacions entusiastes i presències de pur 
compromís. Gent que creia amb el que estava fent i 
absències eloqüents de persones i de determinades entitats. 
Fascinació per la presentació i rigorositat de la majoria de 
ponències i gelosies i menyspreus absurds dels que 
conscientment han volgut ignorar aquestes Jornades. 

Me sembla que encara hi ha massa ignorància i 
menysvaloració sobre el que suposa comptar o no, amb una 
estratègia econòmica compartida de comunitat. Hi ha 
encara estaments molt poderosos que creuen que planificar 
és tenir a les ordres a les Administracions públiques, per fer 
el que ells pensen que s'ha de fer. O que cal potenciar la 
privatització dels laboratoris de pensament, per a poder 
influir de manera més discreta i indirecta en la planificació 
general de l’economia.

I també des de diverses institucions, hi ha incapacitat de 
veure més enllà del dia a dia. Els arbres de la gestió no 
deixen veure el bosc de les greus mancances econòmiques, 
socials i mediambientals del model econòmic actual. I que 
tanmateix els hi esclaten en els bonys o forats que 
contínuament apareixen en el seu quefer diari.

 Ens cansam de parlar de globalització, de preparar-nos per 
a la mateixa, i encara seguim amb la metodologia de la 
gestió pública de mitjans del segle passat. És com si fóssim 
conscients que tenim uns tumors molts seriosos incrustats 
en els nostres organismes socials, i pretenem debatre si cal 
combatre’ls  amb calmants, amb canvi de dietes, amb 
antibiòtics o esperant que per ells mateixos se’n vagin.

Si alguna cosa han detectat aquestes jornades, és que 
estam tots nosaltres en un mateix vaixell i que si s’enfonsa, 
malgrat com en el Titànic es puguin salvar en els bots 
alguns dels passatgers de primera, hi sortirem perdent tots. 
També han assenyalat les enormes oportunitats de futur que 
tenim, si sabem encertar en senyalar les prioritats 
estratègiques i posam les eines adients per portar-les 
endavant. I sempre des de la governança més democràtica i 
participativa possible. 

Perquè les estructures piramidals empresarials i estatals, 
cada cop seran més ineficients si no s’adapten a les noves 
formes de producció més en xarxa, més creatives, més 
descentralitzades. La democràcia és ja quelcom més que un 
«luxe» polític inevitable. Serà una nova manera necessària 
de produir, de sentir i de viure la vida. Canviarà 
l’organització econòmica i social de la pròpia societat. La 
tensió entre allò vell i el  nou, cada cop experimentarà en el 
terreny econòmic i polític, el xoc entre unes diverses formes 
d’imposicions piramidals i autoritàries i les noves maneres 
d’experimentar i exercitar l'horitzontalitat participativa en 
els diversos camps de la societat. 

Pensar en habilitar uns modests pressuposts per a crear 
unes mínimes estructures públiques estables, que treballin 
la recopilació ordenada dels diferents estudis i publicacions 
sobre les nostres realitats insulars, fomentin 
transversalment  els estudis de prospectiva regional, creïn  
sinergies d’estudi amb altres entitats de la societat civil, 
analitzin contínuament si les dades econòmiques, socials i 
mediambientals van en la bona direcció del que es vol 
aconseguir, puguin suggerir propostes o mesures 
d’actuacions...no sembla una idea descabellada, sinó més 
bé imprescindible, pel que es desprèn del debats i resultats 
d’aquestes jornades. 

Hauria de ser una de les primeres prioritats, en unes 
Administracions públiques que aspirin a ser simplement 
competents.

           5.2
construint alternatives

Construir una 
estratègia econòmica 

de comunitat



Malena Riudavets

Federació de Cooperatives de les Illes Balears

El passat mes d'octubre, Palma va ser la ciutat amfitriona 
que va acollir l'acte d'aniversari dels trenta anys de COCETA 
(Confederació Espanyola de Cooperatives de Treball 
Associat) i els cinquanta anys de la cooperativa 
d'ensenyament CIDE.

Complir anys en una empresa o organització és parlar dels 
valors de lleialtat, empatia, persistència i integritat. Només 
així es pot conservar una relació de trenta o cinquanta anys 
amb la frescor i les il·lusions del primer dia.

  Malena Riudavets, Presidenta de la Cooperativa i Joan Perelló,

 director del col·legi         Foto: Ultima 

Hora

COCETA és l'organització empresarial de les cooperatives de 
treball a Espanya, que representa els interessos de més de 
17.000   empreses, amb més de 250.000 ocupacions 
directes, sent l'única organització de l'Economia Social que 
ostenta el més alt nivell de representació en els àmbits 
internacional, europeu i estatal. 

L'evolució del cooperativisme a Espanya ve demostrant la 
seva capacitat per crear i mantenir ocupació i generar 
riquesa compartida, d'una manera equitativa i responsable 
fins i tot en difícils escenaris econòmics. Quan parlem de 
cooperatives, més concretament de les de treball, estem 
referint-nos a un model d'empresa en el qual la persona és 
la prioritat. Les cooperatives de treball neixen per donar 
treball a les persones que la constitueixen. 

Aquesta és la raó de ser en l'existència d'una organització 
que durant trenta anys ha sabut conciliar les diferents 
sensibilitats de les diferents organitzacions autonòmiques 
que la componen, accedint als més alts llocs de l'Economia 
Social a Espanya i Europa i del cooperativisme en l'àmbit 
internacional i europeu.

Amb aquest mateix sentit, les cooperatives d’ensenyament, 
són un model que planteja una oferta educativa diferent, 
basada en la idea de col·laboració i de millora de la qualitat 
de l'ensenyament, ja que els professionals que treballen en 
elles estan fermament compromesos amb el seu treball a 
causa de la seva doble condició de treballador i soci de la 
societat cooperativa.

Són centres de titularitat privada que, a causa del seu 
esperit cooperativista, treballen sota uns principis diferents, 
amb un marcat ànim de servei públic on prevalen els valors 
educatius sobre els estrictament econòmics. Creuen en 
l'educació com la millor inversió per al nostre futur. 

En l'àmbit d'aquestes cooperatives d'ensenyament, l'actitud 
dels cooperativistes, el seu entusiasme, compromís i ideals 
educatius són imprescindibles per al bon funcionament i la 
consecució dels objectius previstos. La cooperativa és la 
millor fórmula per a l'ensenyament, ja que no es limita a 
impartir coneixements, sinó que forma persones i a més, 
permet més implicació i compromís professional.

Això van haver de pensar els fundadors de la cooperativa 
d'ensenyament CIDE, la més antiga d'Espanya, quan fa 50 
anys observaven els terrenys als afores de Palma on anaven 
a construir un col·legi pioner i completament innovador per 
a l'època. Van apostar pel seu projecte, per la seva il·lusió. 
Una aposta que va posar sobradament a prova el nivell de 
confiança i compromís del conjunt dels fundadors de la 
cooperativa entre ells mateixos i en relació amb el projecte.

Actualment és un col·legi cooperatiu concertat que compleix 
amb els continguts curriculars, però ho complementen amb 
un ideari que fomenta la formació dels alumnes perquè 
sàpiguen enfrontar-se a les dificultats que es trobaran en el 
seu moment, cada dia. Realitzen una actualització 
permanent de tots els coneixements i un aprenentatge de la 
convivència en un marc de respecte als valors humans, 
potenciant el treball en equip i la col·laboració mútua amb 
metodologies didàctiques innovadores com l'aprenentatge 
cooperatiu.

És clar que complir anys és una cosa digna de celebrar-se 
per a qualsevol institució, Màximes si ho és d'un àmbit tan 
vital i determinant per al futur de la societat, com el del 
cooperativisme i l’economia social. Molts d’anys CIDE, molts 
d’anys COCETA!

           5.3
construint alternatives

Aniversaris cooperatius



T1

trinxera municipal

Miquel Àngel Contreras

Grup municipal MÉS per Palma

No fa gaire que s'anuncià com s'estructuraran els 
pressupostos del 2017 a l'Ajuntament de Palma. Una de les 
principals qüestions a destacar és que la partida de l'àrea 
de Benestar i Drets Socials, encapçalada per Mercè Borràs, 
augmenta un 8%. Un increment gens modest tenint en 
compte les circumstàncies actuals i que comportarà una 
sèrie de conseqüències directes pel benestar dels 
ciutadans. Per segon any consecutiu, tornam a demostrar 
que les persones són la prioritat del consistori palmesà.

Si bé voldria destacar alguns dels punts forts del pressupost 
de Benestar de l'any vinent, no vull obviar els esforços fets 
fins avui pel seu equip per tal de revertir les polítiques 
antisocials de Cort de l'era Isern. En definitiva, un gir 
copernicà. Tot començà amb la posada en marxa de l'oficina 
antidesnonaments en col·laboració amb l'àrea de Model de 
Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne; amb un molt bon 
balanç de feina després d'un any, per cert. Amb la mateixa 
rapidesa i efectivitat es va obrir un nou centre de Serveis 
Socials a Gregal i tres nous punts d'atenció social a Son 
Ferriol, l'Arenal i El Terreno, als quals se n'hi sumarà un 
quart l'any que ve a La Soledat. L'acostament dels Serveis 
Socials a la ciutadania ha estat un dels objectius prioritaris 
de Mercè Borràs i ha quedat més que demostrat en fets.

Però l'aposta clara de MÉS de fer política pel benestar de les 
persones queda palesa també en altres àrees, institucions o 
en el compromís social de les empreses públiques. No fa 
gaire vàrem saber que l'àrea de Benestar Social va signar 
un conveni amb EMAYA per tal de garantir que cap família 
es quedés sense aigua. Això suposarà que es destinin 
60.000 euros al pagament de la factura de l'aigua, el 
clavegueram i la recollida de fems a persones amb recursos 
escassos que comptin amb un informe dels serveis socials. 
D'aquesta manera s'assegurarà que no es talli l'aigua a 
aquelles famílies que no puguin afrontar tal despesa.

L'acord, que permetrà atendre unes mil famílies, constitueix 
una passa més en la lluita contra la pobresa energètica 
impulsada per l'equip de govern i un nou cop d'efecte per a 
assolir l'objectiu de pobresa zero a Palma. Cal tenir en 
compte que el fet que EMAYA assumeixi les factures d'aigua 
que fins ara eren abonades per Benestar Social, a la 
pràctica suposarà un augment de la partida d'ajudes 
urgents d'aquest departament que, per l'any que ve, 
ascendeix als 4 milions d'euros. Mercè Borràs ho té molt 
clar: ja està fent les passes per poder arribar a acords 
similars amb les elèctriques.

Un altre conveni que s'ha signat recentment ha estat el de 
l'ampliació de l'ajuda a domicili per a persones amb un grau 
reconegut de dependència a Palma, en aquest cas amb la 
Conselleria de Serveis Socials del Govern. Es duplica tant el 
pressupost que destina la Conselleria de Serveis Socials i 
Cooperació a aquest servei, que passa de 684.000 euros a 
1.292.000, així com es dupliquen les hores que s'ofereixen 
en relació a l'any 2015. Aquest impuls al Servei d'Ajuda a 
Domicili específic per a persones amb dependència 
permetrà a l'Ajuntament destinar-li més recursos i personal i 
que s'incrementi el nombre de beneficiaris del servei, 
reduint considerablement les llistes d'espera. 

També suposarà una millora de l'atenció a la ciutadania de 
tota Palma garantint una atenció igualitària a totes les 
barriades. I si a tot això hi afegim que el cas de Palma 
suposa un 45% del total d'hores concertades a totes les Illes 
Balears ens endurem una idea més aproximada de la 
importància d'aquesta passa.

Objectiu : A Palma, 
pobresa ZERO



T2

trinxera municipal

Però si ens centram estrictament en l'àmbit de la regidoria 
de Benestar i Drets Socials, l'equip format per Mercè Borràs, 
Catalina Trobat i Xisco Bellés donaran el sus el 2017 amb 
l'inici de la implementació del Pla Estratègic de Benestar i 
Drets Socials (2017-2020).

Hem de tenir present que aquesta ha estat la primera 
vegada que es dissenya un Pla a través d'un procés 
participatiu que ha comptat amb la implicació activa d'un 
total de 13 grups d'opinió: des dels mateixos usuaris dels 
serveis socials, passant per entitats, empreses proveïdores 
de serveis, tècnics de les administracions públiques, 
personal sanitari, representants dels col·legis professionals i 
professors universitaris, entre d'altres. La complicitat de 
tots els implicats es fa més que necessària en un moment 
en el qual s'ha de respondre a les noves necessitats que 
planteja el sector i a l'augment de la demanda a la qual s'ha 
de plantar cara donant solucions ràpides i efectives.

Així doncs, veim com l'any 2017 comença amb una base 
sòlida a l'àrea de Benestar que, a més, compta amb una 
pujada pressupostària que es concretarà amb una sèrie de 
mesures importants. D'entre elles, amb el permís de la 
regidoria, n'avançaré alguna: una de les mesures estrella és 
la millora substancial dels serveis d'acollida. D'aquesta 
manera, augmentaran de forma notòria els recursos 
destinats a aquest servei, que passen de 2.100.000 euros 
per a quatre centres, a 2.373.000 per a només tres (tenint 
en compte que el servei d'atenció de dones ha passat a 
dependre de l'àrea d'Igualtat i Drets Cívics). Gens 
menyspreable si pensam en el moment difícil pel qual 
passen les administracions públiques. Això permetrà, en 
resum, tenir uns serveis d'acollida integral que milloraran 
notòriament amb un augment de personal, amb el 
manteniment directe dels centres i amb la inclusió de 
l'alimentació de les persones usuàries d'aquest (fins ara un 
servei a part i que podrà ser gestionat de manera directa).

Altres actuacions previstes per l'equip de Mercè Borràs són 
la creació d'un Servei d'Emergències i Urgències o la 
redacció d'un Pla Municipal de Drogues. No menys 
important serà l'elaboració d'un Estudi Municipal de Pobresa 
que permetrà poder detectar-la i estudiar-la a fons, així 
marcar les prioritats per treballar des del minut zero cap a 
la seva eradicació. D'entrada, podem preveure que durant 
l'any que ben aviat començarà tendrem moltes coses a 
celebrar com a ciutat. De moment, el tancam sabent que a 
partir del gener les persones sense sostre de Palma podran 
empadronar-se per poder tenir accés a les ajudes, 
prestacions bàsiques o serveis d'acollida. Començam a 
aconseguir l'objectiu: a Palma, pobresa zero.

Objectiu : A Palma, pobresa ZERO



6.1
altres veus

Guillem Solivelles i Reynés

Pilot de Línies Aèries

En arribar a Cuba, si no és la primera vegada,un cert canvi 
es comença a notar en arribar a l'aeroport. Més simpàtics, 
més tolerància, més fluïdesa. Si és la primera vegada notes 
més voluntat de control que en altres aeroports, però la 
cosa no va massa lluny. Imposen un pes màxim per maleta 
i, haguis pagat o no l’excés de pes a la companyia d’aviació 
amb la que has vengut hauràs de tornar a pagar. 

Les carreteres estan en mal estat, especialment les 
de la part oriental de l’illa, i a l’Havana els carrers 
estan plens de sotracs. Hi ha una gran falta de 
seguretat viària, tant pels cotxes com pels vianants 
(obres mal senyalitzades, voravies destrossades, 
pocs passos de vianants, etc..). 

La propaganda oficial parla molt del canvi climàtic i 
de les mesures necessàries per contrarestar-lo, però 
no hi ha pràcticament cap cotxe que no faci un fum 
insuportable, ni els vehicles oficials o de transport 
urbà. A molts llocs de l’Havana el fum impedeix fins i 
tot fer-hi fotografies. És un greu atemptat a la salut 
dels ciutadans, i l’excusa és la falta de peces per 
reparar els motors.

La pobresa és als carrers, però la gent, en general, 
viu dignament. Hi ha mancança de quasi tot, però 
allò bàsic (parlam de no morir de fam i de no viure a 
l'aire lliure.., res més) arriba a tothom. 

El cubà no pot comprar segons quins articles de 
consum (marisc, vedella, etc..). Et poden multar per 
la possessió d'algun d’aquests articles. Les botigues 
tenen molt poca varietat de productes, i els «agros», 
llocs on el govern ven productes del camp, tampoc 
tenen gaire varietat. Funciona el mercat negre, però 
està tan a la vista que el color es difumina. 

Com a qualsevol país turístic hi ha molta gent 
disposada a aprofitar-se del turista, uns amb més 
picaresca que els altres. Contràriament a allò que 
anuncien molts hi ha prou tranquil·litat al carrer, fins i 
tot els vespres, especialment a les zones de passeig, 
i la taxa de delinqüència no és més alta que en 
d'altres països com el nostre i, per suposat, molt 
menys que als països del seu voltant.

Però no hi ha manera de saber realment el que està 
passant a l’illa perquè l’únic diari que hi circula és el 
«Granma» (i alguns fulletons de sindicats groguencs) 
oficial, de quatre o vuit pàgines, on només es canten 
les meravelles del règim. No cal cercar cap altre tipus 
d’informació escrita, ni nacional ni internacional.

Les emissions de ràdio tenen un perfum oficialista 
molt elevat, però els programes culturals són bons. 
És de suposar una "autocensura" quan no una 
censura directa. 

"A Cuba no hi ha problemes".., i si n'hi ha són tots 
deguts al bloqueig dels Estats Units. La veritat és que 
el bloqueig ajuda.., però no ho és tot.

Les emissores de televisió no són gaire diferents de 
les ràdios i l'única emissora estrangera autoritzada és 
TeleSur, de Veneçuela. En aquestes tampoc hi ha mai 
cap informació de Cuba que pugui afectar allò que 
ells pensen que són els seus interessos, i les notícies 
de l’estranger sempre tenen un aire de què «tot és 
pitjor fora de Cuba». Els esports són el plat principal i 
ara comença a ser-ho també el futbol (està ple de 
barcelonistes i madridistes). El poble ja té de què 
parlar. També això ens fa recordar..

Per parlar de dissidència cal fer-ho de presons, 
tortures i camps de concentració, als que hi varen 
anar fins i tot els homosexuals amb l’excusa de la 
sida. Ara les coses han canviat i fins i tot s’han 
convertit en un dels països amb més operacions de 
canvi de sexe.

La Cuba que jo he vist, 
avui
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Els «celulares» no tenen servei de dades, només 
funciona un sistema de «wifi» públic a qualque plaça 
que, entre la quantitat de gent que l’utilitza 
-bàsicament turistes- i la mala qualitat fan que sigui 
un sistema d’internet molt limitat. Però és un forat a 
la calça per el qual la «revolución» podria fer aigua a 
poc a poc.

La «revolución» és el súmmum de la política mundial, 
Cuba és territorio libre de América, i el bloqueo 
genocida són   mantras  molt repetits.

Funciona el "capitalisme d’estat". Ells són els que 
importen i ells són els que venen, a qui volen i al 
preu que volen. Un cotxe de segona mà, en molt 
relatiu bon estat, que a Mallorca costaria uns 2000 o 
3000€ com a molt, a Cuba costa 35000 o més CUC 
(pesos cubanos convertibles).

Això em dona peu a parlar de la moneda que és: 

Peso Cubano (PC) i Peso Cubano Convertible (CUC).

Un CUC = 25 PC. Valor aproximat d’un CUC = 1$.

El CUC s’ha creat per a les transaccions dels 
estrangers i, segons els cubans (hi estic d’acord), per 
impedir l’accés dels cubans a les coses que els 
estrangers poden comprar.

Parlant amb gent que ha volgut fer inversions a Cuba 
t'expliquen les dificultats de tota casta que hi troben, 
fins i tot del tipus "perro del hortelano" que, ni menja, 
ni deixa menjar. Sotmeten els empresaris a 
seguiments com si esperassin a que vulnerin qualque 
regla del país per poder tenir avantatges a l'hora de 
negociar qualsevol cosa. L'estat, per permetre crear 
una empresa es queda sempre amb més del 50% a 
canvi tan sols del permís.

Els sous dels treballadors cubans els paga l'empresari 
a l'estat al nivell del país de procedència, i l'estat 
retribueix els treballadors a nivells baixíssims (per 
"igualar a tothom"), per tant si l’empresari vol bon 
servei ha de tornar a pagar en negre als seus 
treballadors, o deixar-se robar. L'estat intenta quedar-
se amb l'empresa al més aviat possible, per quedar-
se amb la maquinària i la tecnologia, cosa que 
gairebé mai aconsegueix. 

La corrupció ve per defecte. L'ostentació dels 
corruptes no és massa evident, 

Els doblers que sobren -de totes les transaccions que 
fa l’estat-, que segur que en sobren, no sabem on 
són (al ciutadà no li arriben tots, de ben segur..). 

D'ençà del desballestament del comunisme a la Unió 
Soviètica el "sistema" cubà entrà en crisi, i la falta 
d’allò més bàsic començà a fer forat a les 
consciències dels més convençuts. La corrupció ha 
arribat ja a tots els nivells, i el règim s'ha tornat 
paranoic. L'enemic es troba per tot arreu, 
especialment a casa seva. 

L'exèrcit no existeix per defensar-se de l'enemic 
exterior, sinó de l'interior. El paral·lelisme amb el 
franquisme és molt clar, però "d'esquerres". 

Els CDR (Comités de defensa de la Revolución) estan 
molt estesos i la gent s'hi apunta, uns quants 
convençuts i d'altres per poder ajudar els demés i/o 
utilitzar-lo com a escut que evita ser titllat de anti-
règim. La figura del "chivato" està en vigor. 

Com que l'embranzida revolucionària ha minvat de 
manera molt important, els educadors ja no 
l'ensenyen gaire, els pares tampoc, i els nins ja són 
"apolítics", cosa que ens sona molt a l'estat espanyol. 

La corrupció als alts nivells no és visible pel comú del 
poble, és manté força amagada, però hi ha moltes 
evidències de la seva existència. A la classe dirigent 
no li falta de res, tenen cotxes bons, no necessiten 
fer cues, van on volen - ells i els seus fills - , no 
necessiten permisos. La gent del carrer necessita tot 
tipus de permisos i autoritzacions per qualsevol 
transacció "no comú" (quasi totes).  Fins i tot és diu 
que hi ha hagut connexions amb les màfies de la 
droga. Conten que, quan la crisi de Panamà, quan els 
EE UU varen detenir Noriega per narcotràfic, els 
cubans agafaren i afusellaren un grapat d’alts 
directius del règim pel mateix, aprofitant per 
dissimular i fer depuració interessada. Un dels 
guardaespatlles de Fidel d'aquella època assegura 
que ell mateix n'era el cap i que la seva vida secreta 
així com l'acumulació de capital era immensa.

Embaixada espanyola a L'Havana

La Cuba que jo he vist, avui



On més adeptes té la "revolución" és a l'àmbit rural 
ja que, abans de la mateixa, estava molt, però que 
molt  malament. 

Així i tot, de la meva petita enquesta en trec la 
conclusió de que molta gent acceptaria un canvi de 
bon grat. 

Les magarrufes estan a l'ordre del dia. Escoltant els 
favorables al sistema i els contraris arribes a la 
conclusió de què ningú té la raó absoluta; els 
arguments estan massa carregats de fel.

 La classe militar és immensa i es troba a tot arreu. El 
servei militar és obligatori i, fins i tot, es fan exercicis 
militars a nivell global cada quatre anys, on haurien 
de participar tots els ciutadans d'una o altra manera. 
Enguany hi ha l'operació "Bastión 2016" on Raúl 
Castro com a "Comandante en Jefe" ha ordenat el 
"comienzo de la operación". Fins i tot els 
presentadors de televisió surten amb roba militar. Les 
emissores de ràdio en donen d'Operación Bastión a 
totes hores. Però, en general, la gent del carrer 
sembla que passa. També recorda l'època franquista.

Fins ara la gent que hem conegut està dividida pel 
que fas a la valoració del "sistema", però gairebé tots 
estan en contra de què l'obertura política sigui una 
porta d'entrada de tot tipus de màfia i de desigualtat. 
Tots són molt nacionalistes. Parlen de la política 
espanyola i fins i tot del procés català, que no 
entenen, ..però després de recordar-los el seu ho 
entenen perfectament. I no n’hi ha cap que vulgui 
retornar a la corona espanyola, per malament que 
estiguin. El paral·lelisme és claríssim, no eren una 
colònia -segons els espanyols-, eren una provincia 
d’ultramar. 

El general Weyler (Valerià Weyler i Nicolau), mallorquí 
per més senyes (per la zona caribenya hi ha molts de 
vestigis de mallorquins) és recordat amb molt mal 
regust, especialment per la Reconcentración de 

Weyler on varen morir centenars de milers 
d’habitants de les zones rurals.  

L’obertura de relacions iniciada per Obama i la 
subsegüent visita a Cuba ha desencadenat tota una 
sèrie de reaccions a nivell mundial, gairebé totes 
elles d’aproximació, si més no econòmica, a Cuba. 
Catalunya, i Espanya estan signant tota una munió 
d’acords amb la República Cubana, que són 
continuació de múltiples accions econòmiques 
(hotels, etc..). 

El canvi de president als EE UU obre nous 
interrogants. Les empreses americanes no semblen 
disposades a deixar que la política faci tornar enrere 
els seus interessos, que són molts, i per això estan 
aprofitant l'interregne per fer avenços difícils de 
suprimir. 

La mort de Fidel Castro Ruz, sobtada per molt que fos 
llargament esperada, amb ànsies per uns, absent 
d'interès per alguns i, és de suposar, entristidora per 
altres, fa que el panorama sigui un poc diferent.

 No he volgut implicar-me políticament en aquest 
article(?); he intentat reflectir tot el que m’han 
contat, però la quantitat immensa de comentaris de 
tot tipus que s’han produït després d’aquesta mort 
m’obliguen un poc a dir la meva. Pens que la 
revolució va ser important i necessària; pens que són 
a la Història en majúscules, ..d’altra manera no hi 
serien; pens que el bloqueig i la implicació de 
potències globals ha fet enquistar una dictadura que 
tal volta no en tenia vocació de tal; pens que 
l’actualitat no és democràtica; pens que hi ha 
«democràcies» amb un nivell de benestar ciutadà 
molt per davall de la cubana; pens que el canvi és 
necessari i complicat. 

La figura de Fidel era un poc com la de Franco quan 
ja no podia fer res, però donava un marc d’estabilitat 
que, en realitat, no existia. L’entorn psicològic és el 
que realment ha canviat. Però la psicologia guanya 
partits i guanya guerres.., aquesta mort pot ser el 
cop de gràcia que acabi amb la present dictadura, 
però pot ser també el començament d’una altra.  

De totes maneres, la cosa no pinta massa bé. Uns 
volen acabar amb el sistema, i el sistema vol 
continuar indefinidament, a ser possible utilitzant els 
avantatges del capitalisme, i el capital no hi està 
disposat, especialment vigilat pels cubans a l'exili.
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Un altre trist novembre a 
Palestina

J. Jesús Camargo

Doctor en Filosofia per la UIB

Novembre sempre és un mes trist a Palestina. Edward W. 
Said sempre ho recordava. Amb ràbia, dolor i tristesa els 
records segueixen passant pels cors dels palestins. Aquest 
novembre de 2016 es compleixen 99 anys de la Declaració 
de Balfour, és a dir, de l’aquiescència del govern britànic 
amb el sionisme i els seus desitjos de crear la llar nacional 
jueva en les terres palestines, tot representat pel secretari 
d’Estat d’Afers Exteriors Arthur James Balfour. Aquell 2 de 
novembre de 1917 fou el principi del desastre que haurien 
de sofrir els palestins i les palestines en conseqüència de la 
materialització dels somnis del sionisme mitjançant la 
colonització de les seves terres.

Quan es parla de la Palestina d’avui no podem oblidar el 
passat. Perquè parlar de Palestina sense esmentar la 
memòria és abandonar als palestins i les seves 
consciències. És un passat que els mira sempre endins, 
sota la pell. No podem oblidar aquell novembre, ni tampoc 
el desastre que va començar al 1947 i que al maig de 1948 
es va culminar amb la proclamació de l’Estat d’Israel a les 
terres de Palestina i que havia provocat el que els palestins 
senten com la Naqba, és a dir, el desastre, la catàstrofe. 
Perquè la creació de l’Estat d’Israel va suposar l’expulsió de 
més de 700.000 palestins de les seves llars, i la destrucció 
d’uns 400 pobles palestins. Era l’inici, també, del que Ilan 
Pappé, el gran historiador israelià repudiat a la seva terra, 
anomena el «memoricidi» de Palestina, és a dir, l’intent 
d’esborrar qualsevol petjada o empremta palestina.

El passat mai no resta lluny a Palestina. Sempre té el mal 
costum de fer-se notar en la pell dels palestins. El passat es 
remou, guaita, i reapareix en cada dolor continu que 
segueixen patint els palestins en l’ocupació del seu espai i 
temps des de la Naqsa de 1967, quan Israel va ocupar 
Gaza i Cisjordània, així com la ciutat d’Al-Quds, Jerusalem. 
Així, la vida dels palestins ha estat ocupada per l’exèrcit 
sionista des de fa quasi cinquanta anys, amb la construcció 
incessant d’assentaments a les terres palestines i del Mur 
de l’apartheid que separa a palestins de les seves famílies, 
o de les seves feines, o de les seves escoles. Mentre 
Jerusalem segueix essent colonitzada per Israel amb 
l’objectiu d’esborrar qualsevol vestigi àrab de la ciutat 
venerada per les tres religions monoteistes més importants 
del món.   

És precisa aquesta mirada històrica per comprendre que el 
desastre no ha acabat, que la Naqba està en present 
continu. Recordem els atacs a Gaza de juliol i agost de 
2014. Al juny es va produir un acostament entre Hamas i 
Al-Fatah, i van dur a terme un acord de reconciliació i un 
govern d'Unitat Nacional.

A més de proclamar la intenció de dur a terme eleccions 
palestines en un futur proper. Aquesta unitat va encendre 
les ires del govern de Netanyahu, el Primer Ministre 
israelià, ja que sempre és més fàcil atacar i ocupar els 
palestins dividits i enfrontats entre sí que units contra 
l'ocupació sionista.

La mort de tres joves innocents jueus és venjada amb la 
mort de centenars de palestins innocents. La mort d'un 
adolescent palestí, cremat viu, es va dir que seria 
investigada. I com a resposta Hamas des de Gaza llançà 
míssils cap a Israel, la meitat dels quals eren interceptats 
per Israel, o només causant danys materials, però 
atemorint a la població d'Israel.
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Per fer-nos una idea dels veritables objectius d'aquest reinici 
d'atacs sionistes a Gaza, hem de recordar que el 80% dels 
assassinats foren civils, en la batejada operació Marge 
Defensiu. Israel té la delicadesa de posar un nom a cada 
massacra que duu a terme i que no és més que una Naqba 
que s'eternitza.

La Casa Blanca, amb Obama al capdavant, Premi Nobel de 
la Pau, advertia que Israel, amb l'armament finançat per 
Washington, té dret a defensar-se dels atacs del braç militar 
de Hamàs, Al-Qassam. És curiós defensar-se dels coets d'Al-
Qassam, intentant, per exemple, assassinar a Nasser Tatar, 
cap de l'hospital Al-Shifa de Gaza, que aquests dies estava 
desbordat perquè des dels inicis dels atacs van rebre a 
1.300 ferits. A aquest cardiòleg de Gaza el van avisar que la 
seva casa seria atacada. Va haver de fugir i avisar als seus 
veïns. Tatar seguia reparant pits i cors destrossats per la 
metralla sionista a l'hospital, mentre la seva casa era 
destrossada a la 07:50 de la tarda d'un juliol que 
s'esquerdava de sang, cendres, i dolor a Gaza.

Sembla que Israel té dret a defensar-se dels cardiòlegs 
perillosos que fan possible el bategar de nou dels cors dels 
palestins abatuts, condemnats a contenir cada pulsació en 
el seu pit per si és l'últim suspès en l'aire que asfixia i 
corromp l'ànima. 

Recordem que a Gaza malviuen els refugiats que Israel va 
expulsar de Palestina a la Naqba de 1948. Els coets que 
llança Al-Qassam cauen, entre altres llocs, a Sderot, un 
antic llogaret palestí que es deia Huj. L'exèrcit sionista va 
expulsar a tots els seus habitants palestins i es van 
convertir en refugiats a Gaza. És una continuació de la 
Naqba, perquè el sionisme ha d'acabar la feina iniciada en 
1947: netejar Palestina de palestins. Aquesta és la veritat 
dels atacs sionistes. El desig de proclamar el Gran Israel 
sense palestins, aquest és el seu veritable objectiu. El 
segrest i cruel assassinat d'aquells tres joves innocents 
jueus només va servir de pretext per a Netanyahu.

Es manté Gaza com un gueto, una presó per als palestins, 
mentre Israel sent la necessitat de demostrar el seu poder 
colonialista i la seva arrel orientalista envers Gaza, i al 
mateix temps segueix controlant el 50% de Cisjordània, i la 
vida de tots els palestins que sofreixen i resisteixen a 
l'ocupació. Així, les «polítiques criminals d'Israel» no cessen, 
com diu Pappe. Si no som capaços de reconèixer el dolor 
dels palestins. Si no som capaços d'aguantar un lleu instant 
la seva mirada, serà perquè la nostra condemnable 
indiferència i el nostre silenci es fan còmplices de les causes 
indelebles de la tragèdia. 

La defensa de la legítima defensa d'Israel es fa còmplice 
amb el dolor i la tragèdia que s’escola entre tots els racons 
de la pell de Gaza, entre els cossos, apagant mirades, 
omplint de llàgrimes les goles i les veus, de qui compartien 
amor, però també asfíxia, desnonament i ocupació del seu 
espai i temps en la major presó del món. 

La legítima defensa, emperò, empara els palestins i no a 
l'exèrcit ocupant. Tot poble ocupat té el dret legítim a resistir 
i defensar-se, és a dir el dret a lluitar contra l'Estat ocupant, 
no contra els jueus, sinó contra l'Estat sionista que 
maltracta i mata sense treva als palestins que lluiten per 
existir dia a dia contra la violència colonial sionista. 

La hipocresia s'escampa al seu aire entre la comunitat 
internacional. L'Estat d'Israel viola de forma sistemàtica 
resolucions de l'ONU, els acords de la Convenció de Ginebra, 
i segueix violant el dret internacional sense fre. Però ningú 
s'atreveix a sancionar-lo. No només això, sinó que és 
aplaudit per la seva lluita per la «seguretat» dels seus 
ciutadans, i ajudat pels Estats Units tant econòmica com 
militarment de forma cega.

Darrere de cada xifra s'entrecreuen les històries, un 
entramat de dolor, sang i cendres. Sentim i pressentim que 
cada paraula aquí vessada ja va néixer òrfena, perquè la nit 
seguirà caient sobre els ulls dels palestins de Gaza, amb la 
por indeleble a no poder tornar a néixer en la mirada de qui 
més estimen.

Després de tot un juliol ple de dolor, el 2 d'agost ja es 
comptaven 1.700 els morts palestins, el 80% dels quals 
eren civils, i una quarta part nenes i nens innocents, és a dir 
uns 350 menors. I l'atac havia provocat 460.000 desplaçats 
de les seves cases. El 3 d'agost de nou una escola de les 
Nacions Unides va ser atacada per les bombes sionistes. 
137 escoles de les Nacions Unides van ser danyades durant 
els atacs sobre Gaza. Recordem que les escoles de la 
UNRWA eren els únics refugis aparentment segurs per als 
habitants de la franja. Però Israel, en un ultratge moral i de 
lesa humanitat sense precedents, va atacar aquests llocs 
sagrats.

Està per veure i sentir com continuaran les coordenades 
d'aquest conflicte, d'aquest «dolor que no mor» com canta i 
plora el nostre estimat amic i poeta palestí Bàssem an-
Nabrís, que va haver d'escoltar a l'amor de la seva vida i a 
la seva família plorar des de Gaza mentre patia el seu exili a 
Barcelona,   a causa de les amenaces que Hamas va llançar 
cap a la seva persona.

Un altre trist novembre a Palestina
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Finalment, la retirada israeliana es va produir el 5 agost 
2014 deixant rere seu una terra i un poble destrossats, i la 
vida dels palestins ultratjada, amb gairebé 2.000 morts pels 
quals la vida a Gaza no deixava temps per lamentar i 
plorar .

Netanyahu proclamava la missió a Gaza per «complerta» 
amb total desvergonyiment i fredor, després de destruir la 
vida dels palestins de la franja. Palestina, des del seu nou 
estatus d'Estat observador a les Nacions Unides es 
preguntava si havia d'acudir a la justícia internacional per 
les massacres sofertes a Gaza després d'un estiu de dolor, 
sang i cendres. La Naqba segueix en present continu des de 
finals de 1947. Sembla que el dolor no mor mai a Palestina. 
El sionisme està entestat en això. 

El resultat de les eleccions a la Knesset d’Israel de març de 
2015 varen fer possible que el màxim responsable del 
desastre a Gaza a l’estiu de 2014 fossi reelegit Primer 
Ministre de l’Estat d’Israel amb el recolzament de la dreta 
religiosa. Netanyahu era premiat convertint-se en Primer 
Ministre de nou.  

L’anomenada Intifada palestina dels ganivets, va començar 
al setembre de 2015, però ens cal recordar que la segona 
Intifada que es va iniciar al 2000 mai no ha acabat, com 
sempre ens recordava Edward W. Said. La resistència contra 
l’ocupació roman en la lluita incansable dels palestins per 
existir perquè segueixen amenaçats de desaparèixer, 
perquè el sionisme segueix perseguint els seus objectius a 
costa de la vida dels palestins. La Intifada dels ganivets és 
la conseqüència de l’ocupació sionista, de la colonització de 
les terres de Cisjordània, de la judaització incessant de 
Jerusalem. La lluita contra els tancs, contra els drons 
sionistes d’última generació, contra l’exèrcit modern i 
mortífer, és avui amb ganivets, com era ahir amb pedres 
contra vehicles blindats. Atacs de palestins contra 
l’ocupació que són uns atacs suïcides perquè la majoria dels 
atacants amb ganivets acaben assassinats per l’exèrcit 
israelià. Aquesta lluita sembla inútil contra el poder colonial 
d’Israel. Però la resistència palestina contra l’ocupació és 
essencial per a la seva existència. No obstant, només 
sembla obrir-se el camí del BDS, és a dir la campanya de 
Boicot, Desinversions, i Sancions envers Israel. Una nova 
forma de lluitar no violenta contra l'apartheid i l'ocupació 
que pateixen els palestins, i que en els últims anys ha 
agafat cada vegada més força i suport per part 
d'intel·lectuals de la talla de Luz Gómez, Judith Butler, Ilan 
Pappé, Noam Chomsky, Omar Barghuti, Bàssem an-Nabrís, 
John Berger, Shlomo Sand, entre molts d’altres. Una manera 
de fer visible internacionalment el sofriment dels palestins, i 
la constatació que Israel no és un Estat amb unes fronteres 
declarades, ni es pot considerar una autèntica democràcia, 
alhora que és responsable de l'ocupació de l'espai i el temps 
de la vida dels palestins. 

Aquests darrers mesos també ens ha sorprès la cobertura 
de la notícia de la mort del polític israelià Simon Peres, el 
que fou director general de Defensa als anys 50, llur 
decisions sempre estaven dirigides cap a l’objectiu de fer 
desaparèixer als palestins i palestines, també fou Primer 
Ministre després de l’assassinat de Isaac Rabin, i va ser 
durant molts d’anys President d’Israel. Va rebre, també, el 
premi Nobel de la Pau juntament amb Rabin i Yasser Arafat 
després de la farsa dels Acords d’Oslo que no varen 
significar res més que la claudicació dels líders palestins 
amb el sionisme, i el beneplàcit d’Arafat per a que Israel 
continués amb l’ocupació i colonització de Palestina. En cap 
de les cobertures dels mitjans de comunicació s’ha parlat de 
la responsabilitat de Peres en els atacs al Líban a l’abril de 
1996 en el poc temps que fou Primer Ministre. No han dit res 
de la seva responsabilitat amb la massacra a Qana durant 
17 terribles i tràgics minuts al camp de refugiats palestins 
com explicava el gran periodista Robert Fisk. 

Ni una paraula sobre Qana, només s’han escrit als obituaris 
paraules com «premi Nobel de la pau», «pacifista», «home 
de pau». Edward W. Said sempre va escriure, incansable, 
que Peres, en realitat, era un hipòcrita que feia creure que 
lluitava per la pau davant els poders europeus, però en la 
realitat seguia impulsant l’assassinat de palestins, i la 
colonització de Palestina. El govern de Peres va radicalitzar 
la repressió als palestins, i va convertir l’exèrcit israelià en 
un autèntic poder dintre de la societat. Com escriu Michel 
Warschawski, Peres va propiciar un autèntic «cop d’Estat 
militar» a Israel, a més de donar suport a l’auge del poder 
dels partits religiosos i ortodoxes d’Israel. Però de tot això ni 
una paraula als obituaris dedicats a aquest «home de pau». 
Així doncs, la imatge que ens dibuixen els mitjans de 
comunicació sobre Simon Peres no és més que una farsa 
que nega la seva autèntica història.

Un altre trist novembre a Palestina
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El sionisme va buscar des dels seus inicis l'establiment d'un 
Estat per als jueus del món. Una recerca de la solució a la 
qüestió jueva. Un intent de trobar una solució per al poble 
jueu i el seu sofriment al llarg de la història. Però aquesta 
suposada solució no va ser tal. És més, va ser una proposta 
que portada a la realitat va provocar un altre sofriment: el 
dels palestins. Allò, a més, que havia d'articular la resposta i 
la cicatriu a la tragèdia dels jueus, no va fer sinó convertir 
l'Estat d'Israel en agent del poder colonial i capitalista. 
Provocant la deshumanització dels palestins i que es 
converteixin en els grans oprimits de la nostra època 
moderna que s'esfilagarsa en el lliscar del temps.

Defensar Palestina és defensar una de les grans causes 
morals del nostre temps, i és una lluita per la democràcia i 
per la dignitat humana. Com diu el gran poeta an-Nabrís, 
«encara estem aprenent a ser humans». Perquè fins que no 
siguem capaços de mirar veritablement als ulls dels 
palestins, i aguantar la seva mirada de dolor, i fins que no 
comencem a lluitar contra les injustícies que pateixen, no 
podrem ser dignes de ser humans.

La nostra estimada i enyorada Rana, que ens va visitar fa 
uns anys per parlar-nos de la situació a Palestina, m’envia la 
seva dolça veu des de les terres de Betlem ocupades. Ens 
descriu el que sent, i el que veuen els seus ulls. Explica que 
cada vegada la situació va a pitjor, perquè segueix i es 
radicalitza la repressió. I ens cal afegir a tot això, ens 
recorda Rana, la incompetència i la corrupció de l’Autoritat 
Nacional Palestina. La seva veu és dolça, plena de vida, i de 
somnis que volen lluny, però també cau trista i 
desconhortada en una ràbia de novembre que sembla no 
tenir fi.  

Alaa Badarneh/EPA/Corbis

La farsa ho inunda tot en el conflicte per Palestina. Negar la 
història, negar el que vertaderament està passant, i 
acceptar la farsa de que Israel és una democràcia que ha 
florit enmig d’un mar violent àrab, no ens durà sinó cap a la 
tragèdia palestina. 

Això fa que la realitat de Palestina s’enfonsi de nou en un 
trist novembre més, ple de dolor, ràbia, i tristesa en el cor, 
pel que segueixen recordant sota la pell i pel que segueixen 
patint cada dia. 

Un altre novembre que cau trist a Palestina de 2016

Un altre trist novembre a Palestina
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Gràcies a la derrota de 
Hillary, encara hi ha 
temps!

Joan Carrero Saralegui

President de la Fundació S’Olivar 

Fa tan sols uns dies, Julian 
Assange va afirmar amb ple 
coneixement de causa - són mes 
de 30.000 els últims correus de o 
sobre Hillary Clinton publicats 
per WikiLeaks: "Els bancs, les 
agències d'intel·ligència, les 
empreses armamentístiques... 
tots donen suport a Hillary Clinton". Per la seva banda, 
Noam Chomsky insisteix en el seu últim llibre, titulat Qui 
domina el món?, en la tesi que va exposar en un altre 
anterior, un clàssic ja, titulat Hegemonia o supervivència: 
l'obstinació d'una elit nordamericana a mantenir la seva 
pretensió d'una dominació mundial posa en greu perill el 
nostre planeta. Tot i l'enorme farsa en la qual "els nostres" 
grans mitjans mantenen captiva la societat occidental i en 
la qual han convertit Donald Trump en un gran perill per a la 
pau, la veritat és que Hillary Clinton era sens dubte una 
peça clau en el projecte de dominació mundial de la reduïda 
però poderosa elit financera anglosaxona que està portant 
la humanitat cap al desastre.

La candidata d'aquesta elit no té cap inconvenient a 
proclamar la seva disposició a arribar "més enllà" que 
Barack Obama contra Baixar al-Àssad i Vladimir Putin (un 
"més enllà" que certament conduiria a les armes nuclears). 
Donald Trump, per contra, ve criticant el ruïnós i 
indiscriminat militarisme intervencionista i l'assetjament a 
Rússia. En el primer debat amb Hillary Clinton, fins i tot es 
va comprometre a no ser el primer a introduir armes 
nuclears en un conflicte: "Jo certament no ho faria primer. 
Quan es produeix l'alternativa nuclear, s’ha acabat tot". 
Però, com destaca John Pilger, aquesta declaració no va ser 
notícia. Tan sols són notícies les extravagàncies de Trump. O 
fins i tot la figura de la seva dona, l'eslovena Melània 
Nvnaks, a la qual curiosament critiquen i ridiculitzen molts 
dels mateixos mitjans "seriosos" que ataquen la xenofòbia 
del seu espòs.

I en l'àmbit intern, mentre la candidata confessava en les 
seves conferències per a aquestes elits financeres, 
conferències a porta tancada i amb honoraris milionaris, 
publicades per WikiLeaks, que "Cal tenir una posició pública 
i una altra de privada", Donald Trump, amb el seu frontal 
discurs contra Wall Street, ve afirmant que "és primordial 
auditar la Reserva Federal" i que "cal restablir la Llei Glass-
Steagall" (la seva derogació va fer possible la bombolla 
immobiliària i la gran crisi). En tot cas, era necessària molta 
prepotència per part d'aquestes elits per pretendre que la 
societat estatunidenca concedís de nou la seva confiança a 
la lacaia d'una "indústria financera" que "va donar l'esquena 
a la societat, va corrompre el nostre sistema polític i va 
enfonsar l’economia mundial en una 

crisi" (termes amb què finalitza el magnífic i llorejat 
documental Inside Job). Tants experts al seu servei i tan ben 
remunerats, i no van ser capaços de veure que la gent està 
arribant al límit de l’afartament?

Certament, Donald Trump és imprevisible. No és fàcil saber 
quines decisions prendrà finalment. Amb la seva ambició de 
triomf i el seu afany de passar a la història, és imprevisible. 
Amb els seus inacceptables posicionaments respecte a 
qüestions molt importants (tan importants com ho és la del 
canvi climàtic), però que no es refereixen directament ni a la 
greu crisi mundial creada per les grans famílies financeres 
que controlen la Reserva Federal ni tampoc als greus 
conflictes internacionals que han provocat servint-se dels 
últims governs estatunidencs (conflictes que han portat la 
humanitat molt més a prop del precipici del que la nostra 
societat occidental és conscient), Donald Trump és 
imprevisible. Malgrat els seus inqualificables exabruptes 
xenòfobs o masclistes i tot i algunes de les seves absurdes 
opinions, no és un servent completament previsible de l'elit 
financera com ho és Hillary Clinton. 

A diferència d'aquesta elit, que tan sols necessita polítics 
lacais que executin submisament els seus dictats, ell s'està 
envoltant de col·laboradors alguns dels quals són molt més 
assenyats que ell mateix. Així, entre els generals que 
l'assessoren hi ha Michael T. Flynn, que va intentar oposar-
se al fet que la Casa Blanca creés l'Emirat Islàmic (Daesh) i 
va dimitir del seu càrrec de director de la Defense 
Intelligence Agency  (DIA, l'Agència d'Intel·ligència del 
Departament de Defensa) en senyal de protesta. Per tant, 
encara hi ha temps i marge per a l'esperança! Un temps 
que molt probablement no hauríem tingut amb la bel·licista, 
servil i insensata Hillary Clinton.

D'altra banda, com ha destacat Thierry Meyssan, la 
reactivació de la investigació de l'FBI sobre els missatges 
privats de Hillary Clinton ja no ha tingut a veure amb un 
problema de seguretat sinó amb un seguit de maniobres per 
ocultar les proves de delictes que poguessin arribar, fins i 
tot, a caracteritzar-se com a crims d'alta traïció: els de 
finançament il·legal o els de corrupció de tercers vinculats a 
les relacions del matrimoni Clinton amb els gihadistes i la 
Germandat Musulmana , d’aquesta i de l'ordre sufí dels 
Naqchbandis vénen tots els gihadistes del món.  Hillary 
Clinton va usar el servidor privat del seu domicili a fi de no 
deixar rastres de tals crims en els sistemes governamentals. 
D'aquí que el seu tècnic privat netegés aquest servidor 
abans de l'arribada de l’FBI. Però molts d'aquests correus 
van tornar a ser trobats més tard a l'ordinador d'Anthony 
Weiner, exmembre del Congrés estatunidenc i exmarit de 
la cap de l'equip de Hillary Clinton, Huma Abedin, educada a 
l'Aràbia Saudita i molt propera a la Germandat Musulmana. 
L’FBI ja s'havia enfrontat en altres ocasions amb la CIA per 
aquestes qüestions. 
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El 1991, l' FBI i el senador John Kerry van provocar la fallida 
del BCCI, banc pakistanès registrat a les Illes Caiman i 
àmpliament utilitzat per la CIA en tot tipus d'operacions 
secretes amb la Germandat Musulmana.

Cal recordar que la mateixa Aràbia Saudita, que és el major 
finançador dels gihadistes i de les madrasses en què se'ls 
forma i adoctrina, és també el major finançador de la 
campanya de la candidata demòcrata. Finançament il·legal 
que arriba fins al 20%, com va declarar el príncep hereu de 
l'Aràbia Saudita, Mohamed Ben Salman. Per si tot això fos 
poc, el director de campanya de Hillary Clinton, John 
Podesta, és a més l'agent encarregat de promoure els 
interessos d'Aràbia Saudita en el Congrés dels Estats Units, 
tasca per la qual percep mensualment la suma de 200.000 
dòlars. Sense referir-nos al fet que la gairebé totalitat dels 
terroristes de l'11-S eren també saudites. Ni a les estretes 
relacions comercials de la família Bush amb la família Bin 
Laden. Ni tampoc al fet que el germanastre del president 
Barack Obama, Abon'go Malik Obama, és el president de la 
Fundació Barack H. Obama i alhora el tresorer de l'Obra 
Missionària de la Germandat Musulmana al Sudan.

Després del triomf del Brexit, vaig escriure un article en el 
qual en forma metafòrica posava en boca d'un historiador 
del segle XXII una anàlisi centrada en el Brexit com a 
esdeveniment històric transcendental: amb ell va acabar el 
cicle històric iniciat el 1913 amb el robatori al poble d'Estats 
Units per part de les grans famílies financeres de la més 
important de les prerrogatives estatals, la de la creació i el 
control dels diners. Ara, la derrota de la seva candidata ha 
estat un cop, més fort encara que el del Brexit, a l'afany de 
dominació d'aquesta reduïdíssima oligarquia financera. Ha 
arribat a la seva fi el segle durant el qual aquesta perillosa 
elit ha aconseguit mantenir ocult el seu projecte. Els estralls 
de la desigualtat (la increïble concentració de la riquesa i el 
poder de decisió en unes desenes d’"elegits" davant del 
galopant empobriment d'una immensa majoria) són ja 
massa descarats. Certament, ho tenen tot tan lligat i ben 
lligat que encara queden moltes llàgrimes i sang per vessar. 
Però s’ha acabat un temps, i un altre ja clareja.

La gent de l'establishment que va portar Hillary Clinton a la 
cúpula d'una casta política instrumentalitzada per ells, ha 
perdut una important batalla. Hauran de reorganitzar les 
seves estratègies si pretenen sortir finalment victoriosos 
d'aquesta tremenda guerra, tant de classes com imperial, 
que per ara van guanyant. Tot i que no els va sortir del tot 
malament l'actual jugada, ja que van aconseguir tombar 
aquell que en realitat més odiaven, Bernie Sanders. Massa 
gent segueix tenint encara les seves ments condicionades 
per un fals bipartidisme del que aquestes elits es mofen. A 
aquest company de partit de la seva candidata no li 
perdonaran mai que, al costat d'altres dos senadors, 
aconseguís que la Reserva Federal, el Sancta Sanctorum del 
Sagrat Temple de la seva fanàtica religió financera, fos 
auditada per primera vegada des de la seva creació el 1913. 
Gràcies a aquesta auditoria tenim una informació d'extrema 
importància i gravetat sobre el rescat bancari. Informació 
que no obstant això han ignorat o silenciat sistemàticament 
tots els mitjans occidentals. Informació sorprenentment 
ignorada també fins i tot per la majoria dels qui es 
consideren progressistes.

Tot i el seu discurs autoritari, xenòfob, masclista, demagog, 
canviant... amb el qual hauria seduït una massa de 
ressentits o ignorants, segons ens diuen els gurus de 
l'establishment, la veritat és que Donald Trump mai hauria 
guanyat les eleccions si no hagués fet una crítica frontal a la 
globalització que una reduïda elit ha aconseguit convertir en 
una financiarització embogida. Una financiarització que ha 
perjudicat greument fins i tot les tradicionals finances 
associades a la indústria i a qualsevol altra forma de creació 
de riquesa real. Una financiarització que ha originat una 
desigualtat tan extrema que està generant onades 
d'indignació i que, abans o després, provocarà una 
autèntica revolució, una més de les tantes revolucions que 
s'han succeït al llarg de la història. Una financiarització que 
(mentre es retalla més i més en les necessitats bàsiques de 
la societat o fins i tot es deixa que les infraestructures 
públiques es deteriorin) infla una colossal massa de dòlars 
circulants fiduciaris (sense suport en l'economia real, la 
suma de la qual ni el mateix Govern coneix) per tal de 
realitzar descomunals rescats bancaris, generar enormes 
deutes sobirans o dur a terme les seves cada vegada més 
nombroses guerres imperials.

El que els estatunidencs han decidit en aquestes eleccions 
no ha estat una nova alternança partidista en l'enganyós i 
habitual marc de l’alternança entre demòcrates i 
republicans, sinó la continuació o ruptura del sistema creat i 
controlat per aquestes elits financeres. Mentrestant, els 
grans mitjans, dels quals elles mateixes en són propietàries, 
repeteixen fins a la sacietat el mantra que tota aquesta 
rebel·lió de les masses, que sorgeix tant per la dreta com 
per l'esquerra, és només populisme.

Gràcies a la derrota de Hillary, encara hi ha temps!
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 Vaig acabant ja amb unes últimes consideracions sobre el 
decisiu paper dels grans mitjans corporatius i sobre les 
cada vegada més evidents febleses de l'esquerra: amb 
unes anàlisis que no són prou lúcides i profundes en 
aquesta hora crítica sinó que estan massa condicionades 
per uns mitjans que són els qui en realitat estan sostenint 
una globalització neoliberal i imperial decadent, estem 
deixant el camp massa lliure als antisistema de l'extrema 
dreta.

Els grans mitjans suposadament progressistes estan creant 
uns activistes desinformats i fins i tot fanatitzats, capaços 
de manifestar-se violentament contra el triomf de Donald 
Trump (el xenòfob que diu que expulsarà els refugiats 
sirians), però als quals ni els passa pel cap manifestar-se 
contra la Hillary Clinton que ha jugat un paper tan actiu en 
la destrucció de Líbia i Síria (provocant així una marea 
humana de milions de refugiats).Si no és que, com vaig 
sospitar des del primer moment i ara està ja confirmat per 
WikiLeaks, no estiguem davant d'unes manifestacions 
espontànies sinó davant d'una nova "revolució" de color o 
una nova "primavera democràtica" (com les que fins ara ha 
finançat gent com George Soros)... a l'interior mateix, 
aquesta vegada, dels Estats Units! Per la qual cosa, amb 
aquestes manifestacions i la gran cobertura que li han 
donat els grans mitjans, ja tindríem la primera evidència 
que intentaran doblegar Donald Trump. O que, almenys, li 
estarien enviant els primers "avisos".

El nacionalisme progressista, especialment, no es pot 
permetre que, després de l'apropiació de la marca 
"progressisme" per part de l'establishment, el nacionalisme 
xenòfob s'apropiï ara d'aquella altra força, la del 
sobiranisme democràtic, que al costat de la del despertar 
polític de les noves generacions tant preocupa els ideòlegs 
globalistes. Zbigniew Brzezinski, el gran estrateg i home de 
confiança a qui David Rockefeller va encarregar la creació 
de la més poderosa organització que existeix en 
l'actualitat, la Comissió Trilateral, ho tenia molt clar.

Ho vaig explicar al final del meu llibre La hora de los 
grandes “filántropos”:

"En el seu discurs de l'any 2010 en el Consell de Relacions 
Exteriors, reunit a Mont-real, Zbigniew Brzezinski va 
advertir que un despertar polític global, que és possible 
gràcies a Internet i a les més recents tecnologies, combinat 
amb les lluites internes entre les elits, està posant en perill 
la 'noble' aspiració d'aconseguir un Govern mundial. En el 
seu recent llibre Tres presidents, subtitulat La segona 
oportunitat per a la gran superpotència americana, 
qualifica aquest despertar com a populista-nacionalista. El 
populatxo es desperta! [...] William Pfaff, ex-membre de les 
Forces Especials estatunidenques, format en el famós Fort 
Bragg [analista polític habitual de l'International Herald 
Tribune i freqüent col·laborador de la New York Review of 
Books] descriu la fosca evolució d'aquestes Forces des dels 
seus inicis després de la Segona Guerra Mundial fins al dia 
d'avui. Conclou augurant la derrota segura de l'Imperi 
estatunidenc, en 'enfrontar-se a la força més poderosa de 
la història moderna, el nacionalisme, que integra la 
identitat moral i el sentit de destí dels pobles."

Zbigniew Brzezinski

Ens estem referint a gent poderosíssima. Gent com David 
Rockefeller, que va ser capaç d'aconseguir que un 
president estatunidenc, Richard Nixon, imposés al món 
(com explica Nomi Prins en el seu llibre All the Presidents 
'Bankers) un dòlar fiduciari que, perdent de la nit al dia el 
seu suport i paritat amb l'or, no va tenir després una altra 
garantia que la suposada solvència i honestedat dels 
banquers recolzats per l'Estat. O a tot estirar la d'un petroli, 
controlat a força de guerres imperials. Un dòlar fiduciari 
gràcies al qual ha estat possible aquesta financiarització 
embogida que cap estat és capaç de controlar. No obstant 
això, davant aquesta gent, mai hauríem de perdre la 
consciència que en la sobirania i la dignitat dels pobles hi 
resideix en última instància la força més poderosa de la 
història.

Gràcies a la derrota de Hillary, encara hi ha temps!



La minyonia d’un infant 
sirià

Miquel Àngel Llauger

Escriptor i professor

Riad Sattouf és allò que en diuen un artista polifacètic, i ha 
excel·lit tant en la seva faceta de dibuixant com en la de 
director de cinema. Durant anys, va ser reticent a fer servir 
la seva pròpia biografia com a punt de partida per a les 
seves ficcions, però el 2014 va arribar el primer tom de les 
seves memòries L’àrab del futur. El 2015 es va publicar el 
segon lliurament, que ha aparegut fa uns mesos en català 
gràcies a Salamandra, la mateixa casa editora del primer. 
Són dues esplèndides novel·les, o dos capítols d’una gran 
esplèndida novel·la que encara n’ha de tenir tres o quatre 
més. Relaten els anys d’infantesa i joventut de Riad Sattouf, 
de pare sirià i mare francesa, a la Líbia de Moammar al-
Gaddafi i a la Síria de Hafiz al-Assad, on la família es 
traslladava seguint la carrera professional, o potser els 
deliris, del pare de família.

No ho havia dit, però, per si no ho havíeu deduït, es tracta 
de bandes dessinés, per dir-ho en l’idioma original. En 
català en diríem còmics, o, amb més propietat, novel·les 
gràfiques. Diria que són de la família del gran Maus, d’Art 
Spiegelman, de Persèpolis, de Marjane Satrapi, o dels llibres 
de viatges de Guy Delisle, però no som, ni prop fer-hi, un 
expert en la matèria: sí que us puc dir que he llegit els 
volums de Sattouf amb el mateix gust amb què vaig llegir 
aquests altres. En realitat basta  dir que són dos grans relats 
memorialístics, més enllà del gènere. Jutjam les narracions 
per la recreació dels llocs i els ambients, pel traç psicològic 
dels personatges, per l’arquitectura narrativa o per l’emoció 
de les evocacions: L’àrab del futur puntua molt alt en 
qualsevol d’aquests apartats. I té, a més a més, una base 
gràfica de primera qualitat.

El títol d’aquest escrit també és enganyós. Riad Sattouf és 
de pare sirià i va créixer a Síria però segurament és més 
francès que sirià. Ho és per la llengua en què escriu, pel seu 
lloc de residència i pels referents artístics a partir dels quals 
fa la seva pròpia obra de creació. I ho és també per la 
distància amb què pot mirar cap als anys d’infantesa. Un 
dels grans encerts del llibre és que la mirada de Sattouf ni 
idealitza ni jutja: mostra la Líbia i la Síria dels anys 80 a 
través dels ulls perplexos d’un infant ros mig perdut en un 
ambient de rostres bruns. 

El pare (potser la figura central d’aquests dos primers 
volums) resulta alhora patètic i entranyable, amb la seva fe 
en el panarabisme, la seva pruïja per fer progressar el poble 
àrab i, al mateix temps, el seu patètic desig d’ascens social i 
la seva incapacitat per enfrontar-se a les realitats més 
atàvicament violentes (com la dels crims d’honor) de la seva 
societat.  També resulta inoblidable l’escola siriana on Riad 
va aprendre a escriure una llengua que a casa no parlava: 
cruis a les parets, bassiots, crueltat al pati i mestres que 
pegaven amb un pal de fusta. Tot plegat, un fresc 
extraordinari: dramàtic, però amorosit per una memòria 
irònica i per un traç de dibuixant finíssim.
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Zooscòpia

Miquel Àngel Llauger

Maties Garcias

Professor d’EOI

Amb versos plens d’enginy, el poeta i traductor Miquel Àngel 
Llauger ens regala una divertida visió versificada del món 
animal. Com tots els bestiaris clàssics, però, aquest també és 
una punyent visió sobre les dèries i les tares dels humans. 
Zooscòpia –una paraula inventada pel també poeta Gabriel 
de la S. T. Sampol, a manera de títol exprés per a aquest 
llibre– és un  recull de 22 poemes breus, que s’acompanyen 
de les il·lustracions de l’artista francesa Marion Jdanoff. 

El bell i petit llibre que tots dos creadors ens posen a les 
mans és, com dèiem, un conjunt de poemes que 
protagonitzen animals, sovint exòtics, que, amb aparença de 
joc, suggereixen una reflexió agredolça, però sempre 
bonhomiosa, sobre la vida humana. 

En aquest joc verbal d’aparença innocent, vicis i mals dels 
humans hi són lleugerament bescantats. Així, amb ironia, hi 
és tractada la presumpció del més eximi catedràtic, 
tanmateix, com qualsevol, també “un exsimi”;hi surt 
ridiculitzat el dogmatisme de qui es mostra ferm en les seves 
certeses, com aquell qui proclama “si és un mamífer no pon 
ou” fins que no descobreix l’existència de  l'ornitorinc . 

També és objecte d’una certa burla la pretensió de qui es 
vanta de fer grans passos per a la humanitat, igual que els 
de la puça que, en tornar de la Lluna, proclama el seu “gran 
salt (...) per a la Pucitat”.Igualment, hi apareix la insinuació 
de crítica política contra els comportaments de negociants 
associats amb la gavina carronyaire. Més clarament, hi 
compareix la lamentació per l’arrelada dèria bel·licista de la 
humanitat, per a gran satisfacció del voltor que s’alimenta 
del moll dels ossos de cadàvers humans escampats per totes 
les batalles del passat i del present. “Seguiu així”, ens 
convida a perseverar mitjançant el vers que clou el llibre.

Hi ha lloc, també, per a la pinzellada sobre l’art i la creació, i 
fins per a l’amor i el sexe, com en el cas del terratrèmol que 
registren tots els sismògrafs africans per culpa de l’ardor dels 
dos amants que “s’ensinistren en l’art de fer elefants”.

 No hi manca, en aquesta successió de 22 poemes ordenats 
alfabèticament segons el títol que duen, la reflexió més 
profunda sobre el sentit i el destí de la vida: si el camaleó 
canvia de color segons el paisatge que l’acull, el jo que 
s’expressa poèticament esdevé de cada cop més negre 
“contra la tenebra que m’espera”, prefiguració de la mort. 
Per contra, la cuca de llum del poema “Fe”, després del breu  
“somni d’una nit d’estiu” que és la vida, sap que “quan 
vingui l’hivern” de la mort “s’enfilarà a la volta de vellut / per 
ser un estel de foc etern”. Llegiu-lo.

        

            Miquel Àngel Llauger.                              

            Il·lustracions de Marion Jdanoff.

            Barcelona:BlindBooks, 2016.
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Conversaciones sobre 
Palestina

Josep Traverso

La franja de Gaza és, segurament, la presó a l’aire lliure més 
gran del planeta. Un dels llocs on els palestins sofreixen de 
forma constant la destrucció dels seus habitatges, dels 
hospitals o de les fonts d’aigua. Tancats, gairebé sense 
escapatòria, són anihilats per “l’exèrcit més moral del món”. 
Ilan Pappé va descriure (2006) per a Electronic Intifada la 
política israeliana a la Franja com un “genocidi progressiu”; i 
Noam Chomsky es refereix a la normalitat de la vida a Gaza 
com “una existencia miserable bajo un asedio cruel y 
destructivo”.

Però Gaza és només una part de la tragèdia que sofreix 
aquest poble, es poden afegir les “actuacions” de l’estat jueu 
a Cisjordània, a la Vall del Jordà, la conformació del Gran 
Jerusalem o el problema de milers i milers de refugiats que 
no poden tornar al seu país i que moren o malviuen 
escampats per diferents parts del món.

Amb les guerres a Irak o a Síria, amb el polvorí en què les 
potències mundials han convertit l’Orient Mitjà, el conflicte 
palestí sembla haver passat al tranquil i fosc traster del món. 
Aquesta situació permet la implacable marxa de l’exèrcit 
israelià que “talla la gespa” (humana) de tant en tant i porta 
a terme operacions militars sagnants amb els bonics noms 
de “Marge Protector”, “Pilar de Defensa” o “Plom Fos”. 
L’estat jueu avança passa a passa, imposa els seus plans, 
construeix assentaments,  declara zones d’exclusió per als 
palestins, construeix murs de la vergonya i un llarg etcètera 
d’accions encaminades a la desaparició del poble palestí. N. 
Chomsky  afirma que “durante los últimos catorce años, la 
normalidad es que Israel mate a más de dos niñas o niños 
por semana”. (181)

Present i passat formen una unitat de sofriment, destrucció i 
mort en la història del poble palestí. Una situació que fa 
gairebé cent anys que dura i per a la qual no s’albira una 
solució a curt termini que suposi la pau i la justícia que el 
poble palestí mereix i necessita. 

La responsabilitat de les potències 
“occidentals” (especialment els EUA), dels organismes 
internacionals és immensa. La ferida de la Nakba de 1948, 
quan els jueus van expulsar unes set-centes cinquanta mil 
persones de les seves terres, van destruir uns cinc-cents 
pobles i una dotzena de ciutats és encara oberta a la pell 
d’aquest poble.

Dos activistes de llarg recorregut, dos intel·lectuals, Noam 
Chomsky i Ilan Pappé conversen entre ells i amb Frank Barat 
sobre el passat, el present i el futur de Palestina. Ho fan en 
un intent de posar al dia les perspectives de lluita del poble 
palestí, les formes en què les organitzacions, els activistes 
que treballen per la causa palestina arreu del món han 
d’enfocar les seves accions. En aquest sentit, el debat més 
important que recorrr el llibre és si continua essent vàlida la 
proposta de “dos pobles, dos estats” o si del que es tracta és 
de comminar l’estat jueu a abandonar la seva política 
d’apartheid i conformar un únic i nou país que tracti tots els 
seus ciutadans per igual, respectant els seus drets socials i 
polítics, vetllant per les seves condicions de vida en dignitat i 
justícia.

Com diu Frank Barat a la Introducció del llibre, la qüestió 
palestina és el paradigma d’allò que va malament al món.

Conversaciones sobre Palestina. 

Ilan Pappé i Noam Chomsky. Editat per Frank Barat. 

Editorial Txalaparta, Tafalla, Nafarroa, 2016.
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Adéu Renzi!

El Consell reconeixerà el 31 de desembre
 com la Diada de Mallorca
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