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1.1

editorial
número 58 - febrer 2017

Miquel Rosselló

 President  de l’Ateneu Pere Mascaró

Quan va caure el mur de Berlín molts d’ingenus  varen 
pensar que els murs, l’OTAN, les guerres....havien passat a la 
història. Un parell  mallorquí de dècades després queda 
meridianament clar que el final del mur de Berlín no 
suposava el començament d’una època de pau i prosperitat 
sinó que el capitalisme triomfant entrava a una nova fase 
històrica, més violenta, agressiva, autoritària i de domini dels 
més rics front a la majoria de la humanitat. Com va dir un 
important magnat americà: “la lluita de classes existeix i 
l’està guanyant la meva” .

Aquesta nova situació mundial no solament va acabar amb 
el denominat “camp socialista”, sinó que ha destrossat a la 
socialdemocràcia i debilitat a les opcions revolucionàries 
arreu del planeta. 

Ara tenim en Trump que aixeca un nou mur de la vergonya 
entre EUA i Mèxic, per afegir als de Ceuta, Sàhara, 
Cisjordània, Hongria...  que comença a eliminar les tímides 
polítiques socials del seu país i que dóna ales al racisme, la 
xenofòbia i qualsevol atac als drets civils.

Però a la Unió Europea l’extrema dreta emmirallada amb 
Trump se prepara per incrementar el seu pes a pesar de la 
derrota soferta a les eleccions Presidencials d’Àustria a mans 
de l’esquerra verda. 

I m’entre  què fa l’esquerra?. Hem vist que apostar per 
Hillary Clinton, representant de l’establiment americà, front a 
Sanders no va ésser un bon negoci. Ara veurem que passa a 
les properes eleccions presidencials franceses a on l’extrema 
dreta de Le Pen  i el candidat més conservador de la dreta 
s’enfrontaran al candidat socialista que ha guanyat les 
primaries de dia 29 de gener, Benoit Hamon. Que representa 
l’ala esquera del socialisme francès.

A l’Estat espanyol el 2017 és un any molt important per 
algunes de les formacions de l’esquerra. Podemos serà la 
primera que celebrarà el seu congrés i no deixa d’ésser 
decebedor que les tres posicions que se confronten 
democràticament al seu Vistalegre II siguin molt similars a 
les que fa més de vint anys se confrontaren dins Izquierda 
Unida. Les posicions de Pablo Iglesias se semblen com una 
gota d’aigua a una altra a les de Julio Anguita d’aleshores, 
com les d’Errejon a les de Gaspar Llamazares i les de la 
corrent anticapitalista a les posicions del sector trotskista 
d’IU. No sembla un panorama massa esperançador.

El PSOE també té una cita decisiva a principis d’estiu. Per ara 
hi ha dues opcions en lliça. Una  nítidament contrària a la 
gran coalició, que vol un socialisme autònom de la dreta 
conservadora i que pugui fer aliances amb les altres 
esquerres, representada per Pedro Sánchez i una altra que 
diu que també vol un projecte socialista autònom però que 
està encapçalada per Patxi López que no cal oblidar és  l’únic 
dirigent socialista que ha governat amb el PP, no de bades 
va ésser lendakari amb el suport del PP. Per completar el 
panorama caldrà saber si els poders fàctics que destronaren 
a Pedro Sánchez per permetre que governés en Mariano 
Rajoy se fiaran  de Patxi López o voldran el seu genuí 
candidat, o millor dit en aquest cas, candidata.

Però encara que per la majoria de comentaristes polítics i 
mitjans de comunicació amb aquestes dues formacions 
s’acaba l’esquerra a l’àmbit de l’Estat espanyol, per l’Altra 
Mirada no és així i sabem que també en el món del 
sobiranisme d’esquerres hi ha fites importants dins aquest 
any.  Sense entrar en el procés sobiranista català i en la 
recomposició de les esquerres catalanes, que seran d’una 
transcendència molt important tant pel Principat com per la 
resta de l’Estat, en el País Basc alguns dels partits que 
formen BILDU també tenen congrés, Eusko Alkartasuna i 
Sortu. Congressos importants pel futur de BILDU i en 
definitiva del sobiranisme basc. El mes de març el BNG té un 
important congrés a Galícia, a l’igual que els companys de 
MÉS per Menorca poc abans de l’estiu. 

En tots aquests esdeveniments, a part del debat sobre les 
polítiques que li son pròpies a cada una de les formacions als 
seus territoris, hi ha una pregunta que els afecta a totes, 
com el sobiranisme pot trencar fronteres  per arribar a 
amplis espais de la seva societat i convertir-se amb una 
força decisiva pel canvi?.
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Refugiats a Europa, una 
ferida oberta

Fina Santiago

Consellera de Serveis Socials i Cooperació 

Govern de les Illes Balears

L'origen dels refugiats que demanen asil a Europa se situa 
en tres regions: Balcans i Europa de l'Est (Kosovo, Albània, 
Sèrbia, Rússia), Orient Mitjà (Síria, Iraq, Afganistan), i Àfrica 
subsahariana (Eritrea, Nigèria, Somàlia , etc.). Els refugiats 
dels Balcans no són acceptats a la majoria dels països de la 
Unió Europea, però hi ha un alt grau de concessió d'asil per 
als refugiats procedents d'Orient Mitjà a Alemanya, França i 
Suècia. 

Els darrers anys, Síria s'ha convertit en el principal país 
d'origen dels refugiats. La guerra civil a Síria ha provocat un 
gran flux de població cap als països veïns en primer lloc i 
després cap a Europa. Els refugiats de la guerra civil a Síria 
estan en països veïns, sobretot a Turquia, el Líban i Jordània: 
dos milions a Turquia, un milió al Líban, i un milió a Jordània, 
que viuen en condicions difícils. El comissionat de NU per als 
refugiats, el portuguès Antonio Guterres, ha declarat que 
ACNUR té greus problemes pressupostaris per alimentar 
aquests desplaçats. El flux de refugiats s'ha dirigit 
recentment cap a Europa central sobretot perquè Turquia no 
podia contenir a tants desplaçats, i la guerra civil evoluciona 
de manera que també afecta Turquia, amb zones dominades 
pels kurds i diversos problemes.

La Unió Europea s'ha convertit en el major destí mundial 
dels refugiats (per davant dels Estats Units o qualsevol altre) 
en els últims anys. Això es deu a la proximitat dels 
conflictes, i al fet que alguns països europeus, com 
Alemanya, França o Suècia fins fa poc han concedit l'estatut 
d'Asil a bastants refugiats. Espanya, en canvi, no ha estat un 
país tradicional d'acollida de refugiats. Espanya va tenir una 
forta immigració legal i il·legal al llarg de la dècada de 2000 
(va passar de 40 milions d'habitants el 2000 a més de 46 
milions en 2010 amb un 12% d'estrangers), però l'asil 
concedit als refugiats ha estat sempre molt baix.

Les mesures que ha adoptat la Unió Europea per atendre 
l'arribada de refugiats són de diversos tipus. Una de les més 
importants és la que es refereix a l'administració de les 
ajudes als refugiats en arribar a la Unió Europea. Els 
refugiats que parteixen cap a Europa fan servir dues vies: la 
via terrestre dels Balcans, per arribar des de Grècia a Sèrbia, 
Hongria, Àustria i Alemanya, i també la via marítima per 
arribar a Itàlia. En ser la primera via la més freqüentada, s'ha 
produït una enorme pressió sobre les fronteres comunitàries 
d'Europa central al llarg de 2015, amb polítiques 
reaccionàries clarament negatives. L'exemple més penós és 
el d'Hongria, un estat que ha tancat la seva frontera i 
estableix vigilància militar. Les imatges de refugiats que 
omplen estacions i fronteres i que moren a la Mediterrània 
segueix perquè el nombre de persones que intenten arribar 
a Europa és molt alt, però sobre tot perquè la política de la 
Unió Europea és un desastre.

L'esquema de distribució de peticions d'asil acordat pels 
europeus a finals de setembre de 2015, tenia prevista la 
redistribució de 120.000 refugiats des de Grècia i Itàlia en 
dos anys. Havia de significar un alleujament per a aquests 
dos països que actuarien com centres de repartiment de 
sol·licituds d'asil per evitar la continuació del viatge (Regne 
Unit, Dinamarca i Irlanda van quedar fora de l'esquema de 
distribució). En realitat, l'acord va significar la distribució de 
66.000 refugiats que demanaren asil durant el primer any, 
dels quals a Espanya li tocaven 8.000.

Aquest primer compromís va executar-se molt lentament. El 
president de la Comissió Europea, el conservador Jean 
Claude Juncker, va criticar els Estats per no complir les seves 
promeses, i també per no donar ajudes econòmiques 
immediates per als camps de refugiats en els països veïns de 
Síria. Entre 2015 i 2016, onze països de la UE han col·laborat 
amb els campaments de refugiats per retenir els que 
busquen asil, en particular a Grècia i els Balcans. Aquesta 
política d'ajuda, motivada clarament per la intenció d'aturar 
a les fronteres els refugiats, ha creat greus problemes a 
aquesta zona.
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A més de les ajudes als campaments, la Unió Europea 
destina una gran quantitat de recursos orientats a la 
contenció dels refugiats als països veïns de la guerra siriana, 
en particular a Turquia. Un dels mecanismes previstos per la 
Unió Europea en el seu Consell de 15 de octubre de 2015 va 
ser un pla d'acció amb Turquia per frenar el flux de refugiats 
a canvi d'ajuda financera dels europeus, en total uns 3.000 
milions d'euros. La idea era crear zones a Turquia per retenir 
els refugiats, i millorar les condicions amb diners europeus 
perquè no segueixin el seu viatge. Aquesta proposta 
europea és una de les "solucions" fàcils assajades per la 
Unió, amb una execució bastant desastrosa per part de 
Turquia. La guerra a Síria ha tingut un fort impacte a Turquia, 
que es converteix ara en un soci imprescindible per frenar 
l'arribada de refugiats. 

Les polítiques insolidàries de la Unió Europea intenten 
convertir Turquia en un gran camp de concentració. Per tant, 
els termes de les relacions entre Turquia i la UE poden 
canviar ara a causa de la crisi; que Turquia s'hagi convertit 
en els darrers mesos en una dictadura d'Erdogan, sembla 
que no canviarà el seu nou estatus de col·laborador 
privilegiat de la Unió.

Finalment, una de les polítiques que pitjors resultats ha 
obtingut, és l'orientada a estabilitzar la situació a Síria i 
permetre la tornada de refugiats, és a dir, les intervencions 
per aturar la guerra civil a Síria i intentar buscar una nova 
estabilitat que permeti als refugiats començar a tornar al seu 
país. La manca de lideratge per part de la Unió Europea, la 
poca consistència de les seves estratègies, no han donat cap 
resultat factible. La pacificació de Síria, que no té perquè 
significar la solució del conflicte, requereix un esforç 
internacional que ha estat liderat primer per Rússia i després 
per Estats Units. La seva acció no s'ha orientat a un acord 
d'estabilització, sinó més aviat a guanyar una guerra en el 
cas de Rússia i a gestionar els seus interessos a la zona, pel 
que fa als EE UU. En aquest procés, els europeus haurien de 
participar activament, però la Unió Europea no disposa de 
capacitat política suficient. Les conferències multilaterals de 
pau sobre Síria a Ginebra no han donat quasi cap resultat. 
En qualsevol cas, cal tornar a la taula de negociacions amb 
totes les parts, per trobar un acord global. Si això no és 
possible, el problema dels refugiats, amb un enorme cost 
personal i social, no es solucionarà. La falta de respostes 
converteix la crisi dels refugiats en el principal repte del 
segle XXI per a Europa.

El conflicte sirià no ha finalitzat, tot i els recents canvis en el 
control del territori. La guerra civil i la manca d'actuació del 
Consell de Seguretat i la comunitat internacional per aturar-

la (excepte accions puntuals o interessades) ha provocat un 
allargament de la violència, sense perspectives de 
finalització. A més, els crims de guerra de diverses parts en 
el conflicte i els greus problemes en els països propers (Iraq 
o Afganistan), suposen el manteniment del flux de refugiats. 
La Unió Europea, Espanya i els altres Estats membres han 
establert una sèrie de mecanismes per “pal·liar” el problema 
humanitari, amb resultats clarament desastrosos i 
insuficients per fer front a la magnitud de la crisi. Només 
amb un compromís molt superior dels actors implicats i 
aplicant la lògica dels Drets Humans,es podrà resoldre 
aquest problema.
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El Pacte Nacional pel 
Referèndum: Tornar 

enrere o anar endavant?
Jaume Bosch

Exdiputat d’ICV al Parlament de Catalunya

Foto Pacte Nacional pel Referèndum, reunió 23 de desembre 2016 -Gencat

El dia 23 de desembre de l’any passat les entitats que fins 
llavors havien format part del Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir prenien la decisió de constituir el Pacte Nacional pel 
Referèndum.  Va ser un acord més que significatiu, encara 
que pugui semblar un canvi menor. Perquè el Pacte pel Dret 
a Decidir feia més d’un any que no es reunia: s’havia deixat 
morir, i amb la seva mort s’havia perdut l’àmplia unitat que 
havia caracteritzat el procés sobiranista català fins poc 
abans de les eleccions del 27 de setembre del 2015.  I 
també perquè es concretava l’exercici del dret a decidir en 
un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.. 

Junts pel sí, CUP, ANC i Omnium varen definir les eleccions 
del 27-S com a plebiscitàries, com el procediment per 
substituir el referèndum que s’havia estat reclamant. Molta 
gent va acceptar la lògica de que eren “les eleccions  de la 
seva vida” perquè es decidia si Catalunya seria independent 
o no, sense necessitat de més votacions que les que haurien 
de ratificar la Constitució de Catalunya quan el país ja fos 
independent, divuit mesos després. Un altre sector de la 
societat no va considerar que les eleccions poguessin 
substituir un referèndum sobre la independència de 
Catalunya i va prioritzar el vot ideològic.  I encara un altre 
sector, es mostrava en contra tant de les eleccions 
plebiscitàries com d’un possible referèndum.

 

Després del 27 de setembre l’independentisme oficialista va 
considerar que “el poble ja havia votat sobre la 
independència”, que “l’opció independentista havia 
guanyat” i que “el referèndum i el dret a decidir eren 
pantalles passades” i “ estaven superats”. Això va comportar 
que ,sense que ningú ho acordés, el Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir deixés de reunir-se; ja no feia falta. Fins hi tot, els 
que continuaven reclamant un referèndum eren titllats 
gairebé de botiflers. 

El nou Pacte és , doncs, un pas enrere o un pas endavant? 
Què ha passat en aquest any i quatre mesos?.  En primer 
lloc, que els resultats del 27-S no atorgaven a les forces 
independentistes la majoria dels vots. Però, en segon lloc, 
que l’instrument de les eleccions plebiscitàries no va adquirir 
legitimitat ni a dins ni fora de Catalunya. Tres fets han 
palesat aquesta manca de legitimitat: A Catalunya, la força 
política que es va presentar a les eleccions generals fent 
bandera del canvi social però també del referèndum, En 
Comú Podem, va guanyar les eleccions generals del 2015 i 
del 2016 de forma clara i contundent. També a casa nostra 
totes les enquestes coincideixen en ressaltar que entre el 
setanta i el vuitanta per cent de la població continua exigint 
el referèndum. Aquestes dues circumstàncies demostren que 
ben poca gent pensa avui que les eleccions del 27-S fossin 
substitutives del referèndum que la majoria encara reclama. 
I finalment, els contactes que s’han fet a Europa han 
constatat el que ja sabíem: la Unió Europea i la comunitat 
internacional no veuen cap altre camí per comprovar la 
voluntat del poble català que la celebració d’un referèndum 
amb totes les garanties democràtiques. 

Així doncs, el 23 de desembre es va decidir impulsar una 
campanya per aconseguir suports a un referèndum acordat 
amb l’Estat: aquest va ser el punt de trobada del món 
independentista oficial i l’espai dels comuns, que inclou la 
Barcelona en comú de l’alcaldessa Ada Colau, els grups d’En 
comú podem a les Corts espanyoles, i el grup de Catalunya 
si que es pot  al Parlament de Catalunya. O sigui, també a 
ICV, Podem i EUIA. I aquest punt d’acord va permetre  la 
participació activa dels sindicats CCOO i UGT. La reunió va 
escollir, a proposta del president de la Generalitat, una 
comissió executiva de vuit membres, un dels quals soc jo 
mateix, encarregada d’elaborar un Manifest i organitzar una 
campanya de suport al referèndum acordat, tant dins de 
Catalunya ( mirant d’incorporar nous sectors) com a l’Estat 
espanyol i a Europa. El Manifest va ser presentat el dia 23 de 
gener, just un mes després, pendent de la seva ratificació 
pel Plenari del Pacte el dia 1 de febrer.
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No som ingenus. Som conscients del tancament en banda 
del Govern espanyol. Però estem convençuts ,alhora, que el 
suport al referèndum ,a Catalunya encara es pot ampliar, i 
que a les Illes, al País Valencià, a Euskadi, Galícia i a tota la 
resta de l’Estat espanyol, començant per Madrid, avui és 
factible trobar sectors polítics i socials que, sense estar a 
favor de la independència de Catalunya ni de cap gest 
unilateral, entenguin que l’única sortida democràtica a un 
conflicte polític és atorgar la veu a la ciutadania. Ja veurem 
fins on arribarem però ho volem intentar. Si més no,  
incrementarem la imatge de manca d’arguments dels que 
no ens volen deixar votar i alhora, desfarem la percepció 
esbiaixada d’alguns sectors de l’independentisme que es 
creuen, o ens volen fer creure, que fora de Catalunya no 
tenim suports.

És ben cert que la perspectiva del referèndum unilateral, no 
assumida pel Pacte Nacional però prou coneguda per tothom 
perquè la defensa en primer lloc el mateix Govern de la 
Generalitat, no facilita bastir aliances per al referèndum 
acordat, però hem de conviure amb la complexitat del 
moment. De fet, el màxim responsable de què es plantegin 
sortides rupturistes és el Govern de l’Estat ,ancorat en una 
interpretació del marc constitucional més pròpia de qui ,com 
José Maria Aznar, es va negar a votar la Constitució de 1978, 
que dels ponents que, com Jordi Solé Tura o Miquel Roca 
Junyent, la van escriure. En tot cas, l’encàrrec del Pacte és 
exclusivament la de buscar suports pel referèndum acordat. 
Si més endavant hi ha grups que creuen que cal anar per un 
altre camí ho hauran de plantejar en el plenari del Pacte.

Iñigo Errejón ha definit bé la situació, en un acte celebrat a 
Barcelona, al costat de Milagros Pérez Oliva, Xavier 
Doménech i Josep Lluís Carod Rovira: Cridar a la ciutadania a 
votar, a participar en un referèndum, sempre serà legítim 
pels qui creiem en la radicalitat democràtica; per això, més 
enllà de si el referèndum és acordat o no, el que caldrà 
analitzar és quines característiques tindrà. I el Manifest del 
Pacte Nacional en defineix algunes: “reconegut per la 
comunitat internacional”, “amb un resultat que haurà de ser 
políticament vinculant i efectiu”, que ha d’actuar com a 
“eina inclusiva”, que “ha de permetre la lliure expressió dels 
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de 
Catalunya amb l’Estat espanyol”, “en el que tothom se senti 
cridat a participar-hi”, i que fomenti “un debat 
escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes opcions que avui es 
manifesten a Catalunya”. 

         Foto: unilateral.cat

És evident que un referèndum acordat faria possible que 
aquestes exigències es convertissin en realitat: per això el 
Manifest parla de la necessitat de pactar “les condicions i les 
garanties justes i necessàries” per a la seva celebració; és a 
dir, podem interpretar que data, pregunta, si cal o no establir 
un nivell mínim de participació, etc. La via legal és clara; no 
cal més que voluntat política. L’article 92 de la Constitució 
permet sotmetre a referèndum decisions polítiques 
d’especial transcendència. I segons prestigiosos juristes, de 
Francisco Rubio Llorente a Joan Vintró, com a màxim caldria 
una reforma puntual de la Llei Orgànica 2/1980 reguladora 
de les diferents modalitats de referèndum , per introduir les 
condicions d’un referèndum d’aquestes característiques.  El 
resultat no seria jurídicament vinculant però sí que ho seria 
políticament per a les institucions que l’hagessin pactat. 
L’altra  via planteja una pregunta que ,avui per avui, no té 
resposta: podria complir un referèndum unilateral totes les 
condicions i garanties que el Manifest considera que ha de 
tenir el referèndum que la majoria del poble demana?
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   3.1
El poble té la veu

Lila Thomàs i Andreu

Consell de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

El 5 de gener de 1937 moriren assassinades al cementiri de 
Porreres, n’Aurora Picornell Femenias amb les nomenades 
Roges d’Es Molinar,  na Catalina Flaquer  i les seves filles 
n’Antònia Pascual i Maria Pascual Flaquer, i Belarmina 
González Rodríguez.

Enguany s’ha commemorat el 80 aniversari amb tres actes, el 
primer al Teatre del Mar el dimecres 4 de gener, amb les 
intervencions de na Ma Antònia Oliver París,presidenta de 
‘Associació Memòria de Mallorca na Neus Truyol, portaveu de 
l’Ajuntament de Palma , na Dolors Sabater, batlessa de 
Badalona, i na Toñi González del col·lectiu Molinar port petit,  
organitzat pel Molinar viu.

El dijous 5 al mateix cementiri de Porreres amb el Col·lectiu 
Aurora Picornell i el diumenge 8 a les 12 també al mateix lloc 
organitzat per la Comissió 24 de febrer, Agrupació cultural de 
Porreres, Assemblea Popular i la Comissió de Memòria de 
l’Ajuntament del poble. Fou conduït per Tià Lliteres de 
l’Assemblea Popular de Porreres.

S’inicià amb la lectura de les biografies de les dones 
assassinades, per part de quatre persones representants de 
cada una de les entitats organitzadores, amb  l’actuació 
musical del grup  Vers endins .A continuació l’historiador 
Tomeu Garí relatà els fets documentats de l’assassinat 
d’aquestes dones comunistes, laiques, sindicalistes.

La diputada de MÉS per Mallorca Margalida Capellà Roig 
explicà la tasca feta per aconseguir la unanimitat en 
l’aprovació de la llei de Fosses del Parlament de les Illes 
Balears, que ha possibilitat l’apertura de la fossa de Porreres. 
Així mateix destacà el fet que aquests crims també volien 
ésser una lliçó per a les altres dones, que no es podia desafiar 
l’ordre establert, com havien fet n’Aurora i les seves 
companyes de presó i mort. Una lliçó que volia acabar amb 
l’exemple d’aquestes dones que havien exercit la seva 
llibertat. Recordà com a pesar de la repressió n’Aurora ha 
esdevingut un símbol de la lluita feminista i obrera. 

Recordà que  ni la Fiscalia, ni l’Església ni l’Exèrcit s’han 
apropat a la fossa de Porreres, el dia que ho facin serà aquell 
que realment es podran tancar  les ferides obertes.

 Públic assistent a l’acte amb la Consellera del Govern de les Illes Balears

Finalment la batlessa de Porreres digué unes paraules. 
Després de l’actuació musical que tancà l’acte hi hagué un 
torn obert de paraules als assistents.

Un acte emotiu que comptà amb la presència de la Consellera 
de Cultura, Transparència i Esports del Govern de les Illes 
Balears, Ruth Mateu, diputades  del Parlament  com Silvia 
Cano i Conxa Obrador, del Consell de Mallorca Joan Font , 
Mercedes Garrido, i  Apol·lònia Miralles, així com els batles de 
Montuïri, Inca i Llucmajor i diversos regidors de Palma com 
Llorenç Carrió i Neus Truyol.

Acabà amb una ofrena floral a les portes de la Creu de 
Porreres on encara són visibles els forats dels trets.

La diputada Margalida Capellà en l’acte del diumenge 8 de gener al cementiri 

de Porreres

80 anys de l’assassinat de 
n’Aurora Picornell
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Davant la impossibilitat pel mal temps de realitzar la bicifestació, i 
anar com a grup en el trajecte de la bicicletada del dia de Sant 
Sebastià de Palma, la plataforma convocà als mitjans de comunicació 
en els arcs de la Plaça Major, per fer entrega del comunicat que 
seguidament reproduïm amb un resum prou ampli. Igualment es va 
suspendre la manifestació convocada a Maó.

Comunicat contra el CETA en la 
crida europea del 21 de gener

El Tractat Econòmic i Comercial entre la Unió Europea i Canadà, 
(CETA per les seves sigles en anglès), i també conegut com el ”TTIP 
canadenc” per les seves similituds amb aquest acord, es troba en la 
fase final del seu procés de ratificació.

El 24 de gener el CETA serà votat en la Comissió de Comerç 
Internacional (INTA) del Parlament Europeu; la Campanya NO al TTIP, 
CETA, TISA (així com moltes altres campanyes europees), convocà 
mobilitzacions en tot el territori el dia 21 de gener per incidir sobre la 
votació del Tractat al febrer.

En la següent fase del procés, l'última abans de la seva aplicació 
provisional, l'acord íntegrament (sense possibilitat d'afegir esmenes) 
serà votat en el ple del Parlament Europeu, en els primers dies de 
febrer. En cas de ser ratificat, àmplies seccions del tractat 
començarien a aplicar-se provisionalment, de forma prèvia a la 
ratificació final per part dels diferents parlaments nacionals.

El CETA ha estat qüestionat per amplis sectors de la societat civil, 
tant en la Unió Europea com a Canadà, per no oferir garanties 
respecte a la protecció del medi ambient i els drets fonamentals de 
les persones. En la Unió Europea, més de 3,5 milions de persones 
han signat una petició en contra del CETA i el seu tractat bessó, el 
TTIP, que negocien Estats Units i la Unió Europea.

Baldament diversos annexos i “declaracions interpretatives” han 
estat afegides al CETA a posteriori per tractar de sumar suports, 
aquests textos no modifiquen substancialment l'acord, que continua 
presentant nombrosos problemes:

El CETA autoritzaria a milers de corporacions a demandar als governs 
per adoptar mesures legítimes i no discriminatòries per a la protecció 
de la població i del planeta a través d'un sistema de resolució de 
conflictes inversor-estat (ICS) d'accés exclusiu als inversors 
estrangers. 

En un clar contrast amb els drets de les corporacions, les provisions 
del CETA quant a drets laborals es queden en declaracions buides 

El CETA limita seriosament la capacitat dels governs per crear, 
expandir i regular els serveis públics i per revertir liberalitzacions i 
privatitzacions fracassades.

El CETA podria augmentar el cost de les prescripcions de 
medicaments i impactaria negativament en drets fonamentals com 
el dret a la privadesa, a la protecció de dades i la capacitat d'actuar 
contra patents excessives.

Les normes del CETA reforçaran el paper dels lobbistes corporatius. 

El CETA exposaria als agricultors a unes pressions competitives que 
minarien la seva manera de vida, obstruiria les polítiques de compra 
pública d'aliments locals i amenaçaria els estàndards de producció i 
processament d'aliments, fent impossible el desenvolupament d'una 
agricultura sostenible.

Les mesures de precaució per protegir als consumidors, a la salut 
pública i al medi ambient poden ser posades en qüestió pel CETA.

Per aquests motius, les organitzacions que formem part de la 
campanya NO al TTIP, CETA, TiSA hem convocat un dia de 
mobilitzacions en tot el territori espanyol aquest  21 de gener; hem 
mostrat el nostre rotund rebuig a aquest acord comercial i 
comminem al Parlament Europeu, al Parlament canadenc i als 
parlaments nacionals, provincials i regionals, que tenen veu i vot en 
el procés de ratificació, a defensar els drets i els interessos de les 
poblacions que representen contra les amenaces que implica el 
CETA, votant en contra de la ratificació del tractat.

Des de la Plataforma NoalTTIP Mallorca ens sumam a aquesta crida i 
per això avui dia 20 havíem convocat a una “Bicifestació” a Palma en 
el marc de la Bicicletada cívica del dia de Sant Sebastià - que s'ha 
hagut de suspendre pel mal temps- per informar a la ciutadania i 
reclamar al Parlament europeu i al Congrés del Diputats de l’estat 
espanyol que votin en contra del CETA.

Els interessos comercials no poden estar per sobre de la democràcia, 
els drets de les persones i del planeta.

NO AL CETA!   NO AL TTIP!

Entitats que formen part de la Plataforma (32 entitats): AMICS DE LA TERRA, AMS 

(Assemblea de Moviments Socials de Mallorca), Assemblea Sobiranista de Mallorca, 

Associació LA DEFENSA de Consumidors i Usuaris de Balears, Assemblea Republicana, 

ATENEU PERE MASCARÓ, ATTAC-Mallorca, CCOO Illes Balears, CGT Balears, CRIDA, Dignitat i 

Solidaritat-ADIS, Ecoxarxa Mallorca, ENDAVANT, ENTREPOBLES-Mallorca, ESQUERRA 

SOCIALISTA DE LES ILLES BALEARS (PSIB-PSOE), ESQUERRA UNIDA Illes Balears,  FEMINISTES 

EN ACCIÓ, FÒRUM CIUTADÀ, GOB, Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores 

(GREC), GREENPEACE, JUBILATS PER MALLORCA, Lobby Dones per Mallorca, MÉS per 

Mallorca, PADRINES I PADRINS FLAUTES, PAH Mallorca, Partido X. Mallorca, PODEMOS, 

S'ALTRA SENALLA, STEI Intersindical, UcxR, UGT.
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Què està passant?

Miquel Àngel Llauger

Aquesta tardor passada s’han complert els vint-i-cinc anys 
d’ençà que es varen constituir formalment Els Verds de les 
Illes Balears. L’aniversari pot ser un bon pretext per fer una 
mirada enrere, sempre que tenguem present que l’acte del 
naixement administratiu marca un punt més o menys 
arbitrari d’una història que en realitat és un pèl més antiga.

Si hagués d’assenyalar un moment de naixement diria que va 
ser el de les eleccions generals d’octubre de 1989, a les quals 
s’hi va presentar una candidatura amb el nom “Els Verds/
Llista Verda de les Balears”. L’encapçalava l’advocat 
laboralista Rafel Miquel i va obtenir uns gens menyspreable 
8.751 vots (2,54%). D’on sortia, aquella llista? El nucli dels 
que feien aquell salt una mica apressat a la política era 
l’Assemblea per la Pau i el Desarmament (en un segon 
moment, assemblea Pacifista i Ecologista), que va destacar 
per la seva campanya contra les visites de vaixells de la VI 
Flota a la badia de Palma. Tota una novetat, llavors. Formaven 
part de l’Assemblea algunes persones que en anys successius 
varen ser cares visibles d’ Els Verds, com Joan Buades, Àngels 
Fermoselle, Jordi López o Margalida Rosselló. Crec que 
mereixen, ells i un grapat més, el títol de “pares (i mares) 
fundadors”.

El maig de 1991 hi havia eleccions municipals i 
autonòmiques, i els resultats de 1989 alimentaven 
l’esperança de fer l’entrada a les institucions. Rafel Miquel va 
ser el cap de llista a Palma, i Joan Buades al Parlament. Una 
jugada bruta de Gabriel Cañellas, que va alçar el llistó 
electoral del 3% al 5% per a les autonòmiques va barrar el 
pas a la nova força: els 7.205 vots (2,63%) varen resultar 
insuficients. En tot cas, els Verds ja havien esdevingut un nou 
actor de l’escena política mallorquina. A partir de 1993, amb 
la candidatura de Josep Ramon Balanzat al Senat, també ho 
eren a Eivissa.

El que llavors començaven a aportar és part fonamental de la 
vida política mallorquina i balear del quart de segle que ha 
vingut després: una nova concepció de l’ecologisme, amb 
més èmfasi sobre l’impacte global del model que sobre els 
topònims (més parlar de moratòries i menys de “salvem”), i 
també amb atenció a qüestions no estrictament territorials, 
com el consum de recursos, la motorització de la ciutat o el 
model energètic. També hi aportaven un èmfasi en qüestions 
de pau i de solidaritat internacional, i una exigència 
d’aprofundiment democràtic. No es tracta, naturalment, de 
reclamar exclusivitats, ni de negar que d’altres recorrien un 
camí que els nous temps exigien, però tampoc no és fàcil 
negar que l’ecologisme polític ha tingut un paper 
dinamitzador en el debat d’idees de l’esquerra del país.

És difícil resumir un quart de segle, i fer-ho en poc espai. Hi 
renunciaré d’entrada. Apuntaré tan sols, com a dates per a 
història, el 1995, en què Josep Ramon Balanzat esdevé el 
primer diputat autonòmic dels Verds (per la circumscripció 
d’Eivissa, i en llista en solitari), i el 1999, en què dos diputats 
verds entren al Parlament de les Illes Balears: Joan Buades 
(per Eivissa i en la candidatura unitària de l’esquerra) i 
Margalida Rosselló (per Mallorca, i en la candidatura Esquerra 
Unida-Els Verds). Margalida Rosselló va ocupar, durant la 
legislatura 1999-2003, el càrrec de Consellera de Medi 
Ambient del Govern de les Illes Balears. També va ser l’any de 
l’entrada a les institucions locals i insulars, amb Jordi López a 
l’Ajuntament de Palma i qui signa aquest escrit al Consell de 
Mallorca, a més d’un grapat de regidors a altres localitats de 
Mallorca i Eivissa.

Un quart de segle (llarg) 
dels Verds
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He esmentat un parell de coalicions electorals. Ho he fet mig 
de passada, però és el moment de dir-ho: la qüestió de les 
coalicions electorals ha estat el gran tema de debat intern 
durant aquest quart de segle.  I ha estat, naturalment, el 
tema amb un major potencial de desgast i de fractura 
interna. Els Verds no hem estat, en això, molt diferent dels 
altres: no hi ha cap tema que tengui la capacitat de posar 
tensió dins d’una organització política com el de les aliances 
electorals.

 Hi ha un altre tema difícil, al nostre país: el de l’articulació 
interinsular. Amb el naixement d’Els Verds de Menorca, Els 
Verds eren present a tot l’arxipèlag. Des de llavors, la 
dinàmica entre actuació unitària i projectes autònoms ha 
estat canviant.

Tornem a les coalicions electorals, perquè la història dels 
Verds de Mallorca és, des de 1998 (signatura de la coalició 
per anar a les eleccions autonòmiques com a Esquerra Unida-
Els Verds), la de les seves coalicions electorals. A aquesta 
candidatura li va succedir, el 2003, la d’Alternativa Esquerra 
Unida-Els Verds, un intent, finalment no reeixit, de conformar 
un espai estable i amb vocació estratègica del que llavors 
anomenàvem l’esquerra verda. De manera paral·lela, les 
eleccions generals servien per assajar propostes de coalició 
més amples, conjuntes amb el nacionalisme progressista. El 
2004 Els Verds varen formar part, juntament amb el PSM, 
Esquerra Unida i ERC, de Progressistes de les Illes Balears, 
que es va quedar a les portes d’aconseguir l’anhelat diputat 
(diputada: la candidata era Nanda Ramon) d’obediència no 
centralista al Congrés.  Tots els observadors coincideixen a 
analitzar que l’objectiu s’hauria aconseguit sense l’atemptat 
d’Atocha i la conseqüent marea de vots cap al PSOE de 
Rodríguez Zapatero.

Progressistes va servir, en tot cas, per aplanar el camí cap a 
la coalició Bloc per Mallorca, que els mateixos quatre partits 
varen conformar per a les eleccions autonòmiques de 2007. 
El resultat va ser una nova legislatura de Pacte de Progrés, 
que també va ser la de la disgregació del Bloc: les coalicions, 
ho veiem, no són fàcils. Aquesta també legislatura va ser, pel 
que fa a la història dels Verds, la de l’aparició d’un nou actor: 
IniciativaVerds de Mallorca, fruit de la confluència entre Els 
Verds i Iniciativa d’Esquerres, un partit format sobretot per 
antics militants d’Esquerra Unida. Va ser precisament 
l’experiència de la dificultat de les coalicions la que va 
conduir la reflexió: no calia fer una nova aliança, ni un 
“espai”, ni un “pol”: calia un nou partit. Això és 
IniciativaVerds, nascuda formalment el novembre de 2010.

La resta de la història és més propera i més coneguda per al 
lector. IniciativaVerds es va presentar a les eleccions 
autonòmiques de 2011 amb el PSM, opció repetida el 2015, 
aquesta vegada sota el nom conjunt MÉS per Mallorca. MÉS 
per Mallorca, en què al costat del PSM-Entesa i Iniciativaverds 
hi ha independents, té un caràcter estratègic i ja té un 
recorregut prou llarg i satisfactori. És, ara, l’aposta 
d’IniciativaVerds, la casa actual de l’ecologisme polític a casa 
nostra.

Un quart de segle (llarg) dels Verds
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"El feminisme és la noció radical de què les dones 
som persones"

Biel Pérez i Pep Valero

La sensibilitat de les nostres administracions públiques no 
ha seguit una línia de millora continuada a favor dels drets 
de les dones. Amb l’excusa de la crisi ha patit un dels 
sectors que sempre rep: la dona. Na Rosa ha assumit amb 
il·lusió la tasca de tornar activar una de les eines que té la 
nostra Comunitat per a aconseguir una societat més justa i 
igualitària: L’Institut Balear de la Dona.

El meu nom és Rosa Cursach Salas, vaig néixer l’any 1967 a 
Artà, enguany faré cinquanta anys. Vaig estudiar Teologia, 
aquí en el CETEM, Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, 
quan encara les dones podien estudiar amb els seminaristes, 
perquè, després, el Papa va dir que les dones no podien 
estudiar amb els seminaristes; devia trobar que érem 
perilloses.

El Papa no va dir que els seminaristes eren perillosos per a 
les dones...

No! Després vaig estudiar Filosofia. I vaig començar amb els 
cursos de doctorat i el 2009 vaig fer la Memòria de la 
Suficiència Investigadora, això que et donen com a Diploma 
d’Estudis Avançats, que és a l’Àrea de Filosofia Moral i 
Política. Aquesta investigació ja va ésser de caire feminista: 
agafant dues categories d’una biblista feminista, n’Elisabeth 
Schüssler Fiorenza, que podríem dir que és la mare de les 
biblistes feministes, i les vaig analitzar des de la perspectiva 
de la filosofia. També he anat fent distints estudis no reglats 
en funció dels meus interessos. Vaig estar dins dos grups 
d’investigació a la Universitat: un dins el grup d’en Bernat 
Riutort (Filosofia Moral i Política) i amb el grup de Treball 
Social, que dirigia na Maria Antònia Carbonero, Desigualtat 
de Gènere i Polítiques Públiques.

I professionalment?

Som professora del Col·legi concertat Beat Ramon Llull 
d’Inca.

Com desperta dins tu aquest afany, aquesta empenta de 
lluita feminista?

Jo vaig començar des d’una perspectiva teòrica. Quan 
estudiava Teologia començava a haver-hi algunes autores 
que feien una crítica a la religió des d’una perspectiva

feminista, per exemple n’Ivone Guebara. A partir dell 
coneixement d’aquestes autores, va sortir l’anàlisi crítica de 
la religió des d’una perspectiva feminista. I, després, també 
es va donar la casualitat, mentre jo encara estava estudiant 
Teologia, de què a la Setmana de Teologia que organitzava el 
Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, el Director del 
Centre, que aleshores era en Teodor Suau, va convidar a fer 
una xerrada a dues dones que havien organitzat el 
“Col·lectiu de Dones en l’Església” a Catalunya. I record que 
va esser curiós, perquè, quan convidaven eminents 
professors perquè venguessin a donar conferència dins la 
Setmana de Teologia, el Director i els quatre capellans més 
importants anaven a sopar amb aquests professors. Aquesta 
vegada en Teodor em va demanar a mi que les acompanyàs 
i que les agombolàs. En comptes de què fos el Director o el 
Rector del Seminari els qui tenguessin cura d’elles, ho varen 
donar a l’estudiant... és un fet del que me’n record.

I d’aquí en neix qualque cosa...

A partir de la vinguda d’elles, ens vàrem trobar un grup de 
dones i vàrem dir: “hem de fer qualque cosa en aquest 
sentit”. Va esser quan va començar a sorgir la idea de fundar 
“Creients i Feministes”. Va esser curiós, perquè elles es 
deien a elles mateixes “Col·lectiu de Dones en l’Església”, 
dins el seu món no hi havia la categoria feminista, en canvi 
nosaltres ja ho vàrem incorporar. Ja vàrem començar, des del 
primer moment, pensant que la categoria feminista n’havia 
de formar part, perquè el nostre interès era fer una anàlisi 
crítica des d’aquesta perspectiva. Al mateix temps, una cosa 
que elles ens varen aconsellar, que no ens constituíssim com 
a grup d’Església, perquè tot d’una ens posarien un 
Consiliari. Ens vàrem constituir com associació civil.

ROSA  CURSACH  SALAS
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“expliquem això de la Teologia Feminista què és”

Inevitablement vos heu trobat amb el feminisme no creient; 
més aviat no gaire simpatitzant amb l’Església... 

Amb tot això, l’any 2001, que és quan es va crear l’Institut 
Balear de la Dona, amb na Xisca Mas com a Directora, en 
una de les primeres accions que vàrem organitzar, ja la 
vàrem convidar a ella perquè hi vingués. Ella encara no tenia 
seu i ens vàrem trobar en un racó del Consolat de la Mar (o 
de la Conselleria; ara no ho record). Li vaig demanar si 
voldria fer la presentació de dos llibres i ella em va dir: 
“expliquem això de la Teologia Feminista què és”. Li vaig 
donar un parell d’articles perquè els llegís; i na Xisca, que és 
una persona molt assenyada, els va llegir, va investigar, i va 
fer una presentació d’aquest acte molt interessant. I, clar, 
d’alguna manera, la nostra relació amb el feminisme va 
esser a través de na Xisca. També hi havia na Maria Pons, na 
Maria Bonnín, na Maena Juan, que eren gent coneguda dins 
el món activista, dins el món social. A “Creients i Feministes” 
no s’hi va apuntar... Va esser un procés normal la trobada 
amb la resta del feminisme. Jo record que entorn del vuit de 
març o del 25 de novembre des de l’Institut es solia fer un 
programa conjunt de totes les accions que es realitzaven i 
nosaltres hi vàrem participar.

La teva opció feminista et va suposar ruptures per exemple, 
amb companyes d’estudis?

Sí! Claríssim! Jo sé de qualque professor (a Mallorca tot es 
sap) que, dins el mateix CETEM, em va criticar davant els 
alumnes. Un company d’estudis que tenia relació amb els 
seminaristes va saber que un professor havia dit: “a aquesta 
l’haurien de cremar...”. És un acudit, però diu molt... no se li 
ocorre a qualsevol. Hi ha hagut moments en què “Creients i 
Feministes” ens havíem ofert per donar formació, o per 
donar a conèixer la investigació bíblica feminista (perquè la 
investigació s’ha fet dins l’àmbit de la Bíblia; i no per 
causalitat, sinó perquè és un àmbit molt més lliure i obert 
que el de la Teologia sistemàtica). Després vaig formar part 
de la Junta de l’Associació de Teòlogues Espanyoles, des de 
la perifèria. Perquè te n’adones que tots aquests tinglados 
acadèmics tenen el centre, bé a la Complutense o a Comillas 
-el aquell temps era Comillas, avui sembla que les idees 
surten de la Complutense.

I Barcelona?

No, a nivell d’investigació i de teòlogues feministes, era 
Madrid.

I fora d’Espanya?

També vaig formar part de l’Associació Europea de Dones 
per la Investigació Teològica. Molt interessant, perquè hi ha 
des de teòlogues laiques, fins a protestants... molt plural.

Tornam a Espanya...

Aquí es va fundar “EFETA” (Escuela Feminista de Teología de 
Andalucía), amb seu a Sevilla, que va funcionar uns anys. 
Tenia una escola on-line amb moltes alumnes 
llatinoamericanes. Però totes les que hi donaven classes 
estaven fent altres feines; aquestes classes no donaven per 
viure. No era possible investigar, i no es va formar un corpus 
d’investigació.

Resulta decebedor per una feminista veure la realitat de 
l’Església Catòlica? És més dura que en altres àmbits, o 
semblant?

Seré un poc dura, però crec que dins l’Església no hi ha 
salvació. És tot el contrari del que ella diu: “fora de l’Església 
no hi ha salvació”. Dins l’Església no hi ha salvació si 
l’entenem com aquesta elit masculina clerical. Jo no havia 
fet feina mai dins l’Administració Pública i una de les coses 
que he trobat ha estat una espècie d’estructura eclesial. 
Constitució, Estatut i tot el corpus jurídic... També tens els 
bisbes, els grans juristes de l’Administració, que són els que 
tenen la capacitat d’interpretar tot això; i, endemés, ho fan 
de tal manera que no sigui entenedor. Igual que a 
l’economia; interessa que hagi especialistes. És una manera 
de mantenir el control sobre aquestes disciplines; quan tots 
hi hauríem de poder accedir.

"En el moment en què es va constituir MÉS... jo hi 
vaig anar"
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Efectivament, arribes a la Direcció de l’Institut Balear de la 
Dona. Com hi arribes?

Jo, políticament, no m’havia acostat a cap partit polític... El 
meu discurs de bar era: “El PSM és molt nacionalista, però 
no és excessivament d’esquerra i les esquerres eren poc 
sobiranistes”. Quan la gent em demanava si estava adherida 
a cap partit polític, jo sempre posava aquesta excusa. En el 
moment en què es va constituir MÉS es va fer una convidada 
a la ciutadania a participar en l’assemblea de constitució i jo 
hi vaig anar. Sí que tenia afinitats a través de persones; per 
exemple, el meu germà feia molt de temps que estava amb 
els Independents d’Artà. Jo no hi vaig estar mai afiliada, però 
hi havia aquesta afinitat. Coneixia na Lila, na Xisca Mas, en 
David (amb el que havia coincidit a la UIB)... Vaig rebre el 
mailing i vaig dir: hi aniré. L’assemblea de MÉS em va 
semblar super interessant, encara que no havia llegit tota la 
ponència política, sols l’havia mirada per damunt. Es va 
parlar de les sectorials, i la persona encarregada d’apuntar 
la gent era na Mercè Bujosa. Jo vaig enviar un correu a na 
Mercè dient-li que m’interessava si hi havia un grup que 
treballàs la igualtat; m’interessava estar i col·laborar en 
aquest grup. Va esser així, a través del Grup d’Igualtat, que 
em vaig ficar dins MÉS. La relació havia estat intermitent. 

Jo el 2009 havia demanat una excedència i havia anat als 
Estats Units per estar amb la professora Schüssler i fer la 
tesi; volia tornar a reprendre tot el tema de la tesi. Quan es 
va començar a plantejar el tema de les primàries el Grup 
d’Igualtat es va  animar de qualque manera a prendre-hi 
part i animar les dones a presentar-nos a les Primàries. 
Donar-nos compte de què el compromís també ha de passar 
per una major implicació, apuntar-se, etc. Em vaig apuntar a 
les Primàries, no sabia gaire si al Consell o al Parlament; es 
tractava de fer cor, de fer bulto... Una vegada fetes les 
Primàries, ens vàrem posar a fer feina en el Programa 
Electoral. I, després de les Eleccions, vaig tenir diferents 
cridades; i va esser conversant dins el Grup d’Igualtat allà on 
em varen proposar que, si hi havia algun organisme 
d’igualtat que fos de MÉS, si hi voldria estar... I va esser així; 
gairebé inesperat.

Arribes a l’Institut, i què trobes?

Arrib a l’Institut amb els Acords del Canvi, que eren tres 
coses: Transversalitzar les polítiques d’igualtat, que es fes i 
s’aprovàs la Llei d’Igualtat i fer un Pla Integral contra la 
violència de gènere. Arrib i em trob amb un Institut on els 
esforços estan gairebé destinats exclusivament a les 
qüestions de violència de gènere. No hi ha hagut programes 
de feina en àrees d’igualtat. 

Durant la legislatura anterior hi ha hagut dues directores. 
Una d’elles donava la sensació que la seva feina era 
precisament eliminar l’Institut, i l’altra, na Bel Llinàs, que va 
fer una bona feina de reconstruir de qualque manera part 
del que la seva predecessora havia espenyat. Na Bel ja havia 
estat Directora de l’Institut en una altra legislatura i jo la 
coneixia perquè havia fet feina a una empresa de son pare 
quan ella era recepcionista. Una de les primeres coses que 
em vaig trobar va esser que l’assistència jurídica i 
assistència psicològica a Part Forana s’havia anat 
desmantellant amb l’excusa de la crisi. 

De fet el pressupost no va pujar fins el 2015, l’any de les 
eleccions. Aquest anys s’havien tornar constituir dos punts 
d’informació jurídica a Inca i a Manacor. Però la jurídica 
estava a una oficina, la psicològica estava a IRES... estava 
molt deslligat. Tot d’una jo vaig dir: això ho hem de reconduir 
d’alguna manera en el sentit de que tengui tot una unitat i 
una coherència. Va esser així com va sortir la idea de què, 
tant amb els dos Ajuntaments com amb el Consell de 
Mallorca, crear “L’Espai Dona”, on l’Institut hi aportaria 
aquests serveis, assistència psicològica i assistència jurídica. 
Vàrem doblar el servei d’assistència psicològica a Part 
Forana. L’assistència jurídica no la vàrem tocar perquè, entre 
altres coses, com que ningú sabia que hi era, no feia massa 
servei. Potser l’haurem d’augmentar, perquè, ara que està 
reagrupat, té més demanda. Ara la gent el va coneixent i 
passa el que és normal: així com es va coneixent, es va 
utilitzant. S’ha d’anar revisant constantment a veure si s’ha 
de millorar el servei.
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Menorca i Eivissa...

A Menorca i Eivissa tenim convenis amb els Consells 
Insulars. Tant a un lloc com a l’altre hi ha el “Centre Assessor 
de la Dona” on hi ha treballadora social, assistència 
psicològica i assessoria jurídica. També tenim un conveni 
amb el Consell Insular de Formentera que també dóna 
aquest servei. També hi ha Casa d’Acollida tant a un lloc com 
a l’altre. A Menorca la casa d’acollida té manco demanda i la 
d’Eivissa està molt plena. Amb les dificultats d’habitatge que 
hi ha a Eivissa, a vegades es cronifiquen les estades.  A 
Mallorca tenim un conveni amb el IBAVI (Institut Balear de la 
Vivenda) i ens resulta més fàcil; en canvi, a Menorca i 
Eivissa  hi ha més escassetat i ens costa.

quin és el perfil d’una dona víctima de la violència de 
gènere?... “esser dona”

Deu haver-hi dones que frisen de partir del centre i altres 
que hi quedarien molt de temps... 

Clar, quan a mi em demanen quin és el perfil d’una dona 
víctima de la violència de gènere, sempre responc el mateix: 
“esser dona”; no hi ha un perfil de víctima de la violència. 
Una altra cosa es la dona víctima de violència que necessita 
uns recursos o uns altres. Una casa d’acollida, una vegada la 
necessites per protecció, per perillositat, o, també per 
manca de xarxa social i de xarxa familiar. Perquè moltes 
dones tenen recursos i, per tant, no necessiten anar a una 
casa d’acollida i la seva situació no és de perillositat. En 
canvi n’hi ha d’altres que no tenen ni xarxa social ni familiar; 
no tenen béns per a poder subsistir per elles mateixes en un 
primer moment. Endemés, a vegades s’hi afegeix la 
perillositat que fa que hagin d’anar a una casa d’acollida. A 
vegades la policia et du una dona a la casa d’acollida i són 
dones que tenen el seu habitatge, estan cercant l’agressor 
per a fer-li judici o per tancar-lo, per protecció n’hi ha que 
estan una setmana o hi estan un parell de dies, fins que ha 
passat la perillositat. També hi ha un conveni entre 
comunitats autònomes per a poder enviar-nos dones per a 
una especial protecció. Hi ha circumstàncies excepcionals 
que fan aconsellable sortir de la pròpia comunitat autònoma.

Les prioritats són els tres acords pel canvi que tu has 
esmentat abans?

Efectivament; en aquest moment ja ho tenim tot en marxa. 
La Llei d’Igualtat ja està aprovada, aquelles 135 mesures a 
les quals el Govern es va comprometre, que són el Pla 
Integral contra la Violència. Aquestes mesures estan 
dividides en sis eixos de feina. 

N’hi ha quatre que són de prevenció i de foment de la 
igualtat (la igualtat és l’antídot de la violència de gènere). 
Una és millorar l’atenció a les dones que pateixen o han patit 
violència i una altra és de canals de participació i de revisió 
de la posada en marxa de totes aquestes mesures; si es 
duen endavant, si són efectives, si no ho són... i tot això.

Quines dificultats són les més fortes amb que et trobes?

L’estructura de l’Institut, així com està organitzat, és la 
mateixa de l’any 2001. Per tant, necessita renovar-se. Per 
posar un exemple: a l’Institut hi ha una sola cap de servei, 
que du tots els temes de gestió i planificació; els temes de 
contractacions. Hi ha molts de serveis que estan 
externalitzats; per exemple, l’assistència psicològica que 
existeix des del 2003, no s’ha funcionaritzat. No sé si s’ha de 
fer o no, però sí que és un plantejament que no crec que 
sigui més car des del punt de vista econòmic. També s’ha de 
dir que la manera com està plantejat l’esser funcionari crec 
que és poc àgil. Per una banda, flexibilitat d’horari, dematí i 
horabaixa; per l’altra banda, gent especialitzada. No és el 
mateix si un psicòleg o una psicòloga té formació respecte 
de la violència de gènere; de la mateixa manera que un 
jutge o una jutgessa que no tenen formació sobre la 
violència de gènere, potser no analitzaran bé aquella 
situació. 

Hi ha jutjats especialitzats en violència de gènere; i, si un 
jutge no està format en aquesta matèria, no pot fer judicis. 
Perquè no té tots els elements necessaris per a poder decidir 
si fa falta emetre una orde de protecció o no. La dona que 
acudeix a nosaltres té una mitjana de cinc vegades que 
intenta abandonar l’home que l’agradeix! Per tant, si tu no 
saps això, dictes una orde d’allunyament, per tant, una orde 
de protecció cap a aquella dona (no s’hi pot acostar), a 
vegades se’n tornen anar a viure plegats... 
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El cicle de la violència està format per una època de lluna de 
mel, una altra època d’acumulació de tensió fins que arriba 
un moment en què esclata altra vegada la violència... Potser 
la dona torna a posar una denúncia... Si tu no saps això, pots 
interpretar que aquella dona fa comèdia. En canvi, si tu tens 
coneixements del què és la violència de gènere, 
descobreixes els indicis d’aquesta violència. 

Vols dir que tenir un títol de jutge o de psicòleg, o del que 
sigui, no vol dir que tengui assimilada la categoria d’igualtat 
de gènere...

Efectivament. L’altre dia hi havia un article al “Ara Balears” 
en què dues al·lotes que fan investigació en els Jutjats, tant 
aquí com a Catalunya, parlaven dels estereotips de gènere 
que hi ha dins el món de la judicatura. Però, els estereotips 
de gènere hi són dins el món de la judicatura, dins el mons 
de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, dins el món 
dels metges i metgesses, dins el món d’allò social... Per tant, 
per fer atenció, sigui del tipus que sigui, fa falta formació. En 
aquest sentit na Bel Llinàs, el que va posar en marxa 
realment en aquesta darrera etapa va esser, amb uns fons 
europeus, una base de dades unificada per a tots els serveis 
de l’Institut Balear de la Dona. 

Per altra banda es va dissenyar una formació per a la 
detecció i atenció a les víctimes de violència de gènere. Està 
molt ben dissenyada, i és una formació semi-presencial, són 
quaranta hores (tampoc no és que sigui un excés), bastant 
densa, on hi participen, amb places reservades, cossos de 
seguretat de l’Estat, treballadors socials, professors, 
personal sanitari, personal d’administració de justícia... A les 
classes presencials es troben tots junts i després hi ha una 
part especialitzada per a cada un dels col·lectius. És molt 
interessant perquè, tenir coneixement de quina és la funció 
de cada un dels professionals i afavorir la coordinació, més 
protecció pot oferir.

"No és el mateix una escola mixta que una escola co-
educativa." 

La violència de gènere, amb la transcendència mediàtica 
que té, pot fer invisibles altres problemes de la dona?

Sí! La violència de gènere és l’emergència. Però, endemés 
d’atendre aquesta emergència, l’important és la 
sensibilització i prevenció, tota aquesta línia. Per una banda 
la Llei d’Igualtat és la que ens dóna l’estructura per posar en 
marxa diferents actuacions. Per exemple, marca que a cada 
centre educatiu ha d’haver-hi un agent de coeducació, que 
pot esser un professorat que s’hagi format en coeducació. 
Implantar programes i projectes de coeducació en els 
centres educatius. 

Perquè no és el mateix una escola mixta que una escola co-
educativa. El que cridaria més l’atenció d’una escola mixta 
seria l’uniforme, per posar un exemple: les nines amb falda i 
els nins amb calçons. Ja marques a nivell de gènere; ja els 
estàs dient: “tu pots fer unes coses i tu en pots fer unes 
altres”. Tu no pots fer cucaveles en el pati i els nins sí. 
L’escola mixta està implantada, malgrat els intents de les 
forces reaccionàries d’eliminar-la. 

Ara, l’escola co-educativa no està implantada. Per posar un 
exemple: Jo donava classes de Filosofia, ara no record quin 
any era, però a la Filosofia de segon de Batxiller no sortia 
cap filòsofa. La primera que va sortir era el curs 2011-2012, 
que vàrem començar a introduir Hannah Arendt. Un altre 
exemple: en Història Contemporània s’explica el Moviment 
Obrer, està en el currículum, en canvi el feminisme i el 
moviment sufragista està en els annexos, com a documents 
de feina als que mai tens temps d’arribar-hi. Donar més 
importància al moviment obrer que al moviment sufragista i 
feminista, que neixen al mateix temps... El Manifest 
Comunista és del mateix any que el Manifest de Seneca 
Falls, 1848. I la Declaració de Seneca Falls ningú sap què és. 
Varen esser cent persones dels Estats Units que es reuniren 
a una capella metodista i varen començar a parlar dels Drets 
de la Dona. El mateix any del Manifest Comunista, però 
ningú en parla. Tot això s’ha anar implantant també dins 
l’escola. Si no, seguim essent intruses, afegits, en qualsevol 
àmbit.
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Mallorca actualment, per les seves característiques illenques 
i per la seva realitat poblacional, potser sigui un laboratori 
ideal per a la percepció de les enormes diferències que 
existeixen entre els distints pobles, també referides a les 
dones. Arriben a l’Institut les dones africanes i les llatines?

Per posar un exemple: Des de la Direcció General de 
Cooperació, estic parlant d’avui, que són els qui realment 
tenen relació amb les ONGs, algunes de les quals, endemés 
de fer feina a països en vies de desenvolupament d’Àfrica o 
Llatinoamèrica, també duen activitats aquí, sempre que 
treballen amb dones vénen a l’Institut. I, a vegades, a través 
de les dones que ells duen, des de l’Institut hem pogut 
arribar a altres dones.

Moltes vegades els immigrants africans i llatins tenen unes 
xarxes molt més consistents que les nostres...

Exacte! Han vingut dones nigerianes que treballen per la 
igualtat en el seu país, i hem organitzat en el Casal una 
xerrada amb altres dones nigerianes. També hem començat 
a establir xarxes amb aquestes dones. En el Casal de les 
Dones hi ha dos grups d’alfabetització en castellà, la majoria 
dones marroquines. Dues professores d’universitat 
marroquines les varen fer una xerrada. Entrar des dels seus 
mateixos paràmetres culturals  i des de les reivindicacions 
que fan elles mateixes en els seus països, és la millor 
manera d’entrar-hi. Les mediadores culturals són les que 
envien les dones a aquestes formacions. 

Parlant de xarxes, l’altre dia vaig anar a Fiesta Radio, que és 
una radio llatinoamericana molt escoltada pels col·lectiu 
immigrants llatins, a explicar el Pacte. Vàrem estar xerrant 
una hora i mitja! Tot d’una que vaig arribar em digueren: 
“Hauràs de conversar en castellà”. Jo les vaig respondre: “A 
mi el que m’interessa és que arribi el missatge”. Un dia de la 
setmana fan un programa més cultural. És la ràdio més 
escoltada per la comunitat llatinoamericana.  Llavores hi 
posaran “cumbias”, que són masclistes com elles totes 
soles... però si només les deixam amb les “cumbias” és 
pitjor!

Què es més difícil treballar el masclisme dels homes o el de 
les dones?

El dels homes!! Claríssim!! Les dones, quan entres, quan 
aprofundeixes una miqueta, ho reconeixen que hi ha 
masclisme. Potser les que no reconeixen que hi ha 
masclisme són les dones amb un determinat status.

Que també són masclistes elles...

Siii, el que passa és que també han estat formades pel 
masclisme. Qui ha pensat la formació, qui ha pensat la 
Teologia, la Filosofia, ha dissenyat el programa de formació, 
han estat els homes. A la Universitat s’empipaven quan els 
deia que la Facultat de Filosofia estava molt masculinitzada i, 
com que molts són ateus i anticlericals, no els agradava que 
els comparàs amb l’Església. I hi ha unes gran semblances 
en això.

Potser sigui la cultura romana...

Jo crec que l’Imperi Romà encara el tenim damunt. I els qui 
l’han conservat han estat l’Església i les estructures 
administratives. Les estructures polítiques segueixen essent 
estructures eclesiàstiques. A un jurista “pope” de la nostra 
Comunitat li vaig dir : “Això que m’estàs dient és metafísica; 
anem a cercar una altra interpretació. Tu estàs fent una 
interpretació super interessada del que diu l’Estatut, del que 
diuen determinades lleis...”. 

"volem que hi hagi agents d’igualtat que vagin 
dinamitzant aquest pacte"

Com està el tema de la campanya “Reacciona”?

Són vàries coses. Per una banda hi ha la pàgina web, que és 
la part visible. Ara hi ha unes 2.500 adhesions. Va tenir un 
pico quan es va presentar i ara les adhesions són més 
lentes. Una altra cosa és que en el projecte d’enguany, ara 
estam mirant com ho podem posar en marxa, volem que hi 
hagi agents d’igualtat, tècnics d’igualtat amb formació 
bàsica, bé de treball social o d’educació social, que 
juntament amb els Consells Insulars i l’Ajuntament de Palma 
formin una xarxa i vagin dinamitzant aquests pacte. Què 
significa dinamitzar aquest pacte? Per posar un exemple: En 
un determinat poble aquest agent d’igualtat podria esser 
una ajuda per a l’Ajuntament perquè dins les diferents 
entitats que hi ha es faci una feina d’incorporar la 
perspectiva de la igualtat dins cada entitat. 
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Una cosa és l’aspecte mediàtic del Pacte i l’altra és la 
intenció de fons, que és manco mediàtica però més 
transformadora. En la mesura en què a cada poble hi hagi 
una entitat o dues, al marge de les associacions de dones 
que pugui haver-hi, que dins els seus projectes hi incloguin 
la perspectiva d’igualtat, es pot anar afavorint un canvi dins 
el teixit social d’aquest poble. Una altra de les línies del 
Pacte en les que s’està fent feina són els mitjans de 
comunicació i les agències de publicitat. Encara estam en els 
inicis. De la mateixa manera que nosaltres l’any passat 
vàrem posar en marxa un curs de formació del professorat 
en coeducació i ara estam fent feina amb la Conselleria 
d’Educació perquè dins el seu propi pla de formació a 
centres un dels projectes sigui aquest. L’important és que hi 
hagi un projecte coeducatiu dins el centre, però això suposa 
que hi hagi professorat amb les antenes posades. Amb les 
mitjans de comunicació i les agències de publicitat, el 
mateix. Fins i tot estam dissenyant un programa per anar a 
cada consell de redacció i fer-hi una formació.

Ho han acceptat els mitjans de comunicació?

Ho estam dissenyant, llavors els ho oferirem. El món dels 
mitjans de comunicació és molt complicat. A vegades he 
enviat cartes als diaris per la manera amb què han tret 
certes notícies. També n’he enviat per felicitació per un 
determinat editorial. Conversant amb un director em deia: 
“Jo, cada dia, he de treure un diari i tenim la plantilla que és 
la que és...”. Som conscient de les dificultat que hi ha, però 
farem aquesta oferta. El març de l’any passat vàrem 
convidar tots els mitjan a una reunió, el Diario de Mallorca 
no hi va venir, per revisar un decàleg que hi ha del 2003 
(quan encara no hi havia la Llei de Violència de Gènere) 
sobre la manera amb què es donen les notícies de violència 
de gènere. Aquesta és una passa: com es donen les notícies. 
Hi hem de fer feina perquè no està aconseguit, ni molt 
manco. També cal revisar com surten les dones en els diaris; 
quina és la imatge que es dóna? Per exemple: IB3 quan té 
tertulians per a parlar d’un tema. Li haurem de fer una llista 
de tertulianes possibles (una dona economista, una 
enginyera...). En aquest moment estam fent feina amb tot 
això; de quina manera els podem facilitar la feina. Però 
també necessitam el compromís dels mitjans. 

"La preocupació per la violència de gènere ocupa el 
lloc 18!"
Perquè els mitjans de comunicació, ja siguin a través de 
xarxes, on line, televisió, diaris, premsa escrita... tenen 
imaginari social i reforcen determinats imaginaris. Els que 
sempre els deim: quan hi ha hagut un assassinat, no aneu a 
fer entrevistes als veïnats. 

Si tu únicament destaques aquell fet i no converses amb els 
experts, el que fas és desvincular aquest fet concret de tota 
una problemàtica social que hi ha. L’any passat hi va haver 
sis-mil dones assassinades; però és que n’hi va haver més 
de quatre-mil cinc-centes que havien posat una denúncia. I, 
segons les estadístiques, únicament un trenta per cent de 
dones víctimes de violència posen denúncia. Per tant, estam 
davant una problemàtica en què hem d’aconseguir capgirar 
les enquestes del CIS. La preocupació per la violència de 
gènere ocupa el lloc 18! Quan hi ha hagut un assassinat, tot 
d’una ve la pregunta: “Què ha passat; què ha fallat?”. Ja 
m’arriba a fer nosa. Fallam tots! Tots i totes! Potser 
l’Administració falla en unes coses, potser els Cossos i 
Forces de Seguretat fallen en algunes coses, i l’Administració 
de Justícia falla en algunes coses, però fallam com a 
societat!!

 Encara feim acudits, encara parlam d’atacs de gelosia... 
encara anam a cercar excuses. Per a un poble és molt fàcil 
declarar-se anti-taurí (sobre tot si el poble no té plaça de 
toros), també és fàcil fer mocions, però un poble declarar-se 
com a poble –no com Ajuntament- com a poble igualitari, 
com a poble respectuós, com a poble que rebutja les 
violències masclistes. Això significa canviar la manera de fer 
comentaris en el bar... significa moltes coses.

ROSA  CURSACH  SALAS
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Quin feminisme caldria impulsar en el segle XXI?

Na Schüssler diu que el feminisme és la noció radical de què 
les dones som persones. Això és molt “ianqui” perquè això 
surt a la Constitució nord-americana. Les dones som 
ciutadanes de ple dret. El feminisme és això. Una societat 
que facilita (no només no posa fre, sinó que facilita) que les 
dones puguin estar a tots els espais, i això significa, també, 
poder caminar el vespre cap a ca teva tota sola sense tenir 
por. Poder ocupar l’espai públic en el sentit més ample, 
ocupar el carrer. Un estat que assumeix les grans 
contribucions que les dones han fet, com a patrimoni de la 
Humanitat; que les incorpora. Una societat que no assumeix 
això és una societat fracassada.

El que la dona s’hagi de reivindicar en el segle XXI...

Vol dir que encara som masclistes. Les societats 
estructuralment encara són patriarcals. Heu llegit o vist 
notícies del tant per cent de denúncies falses de robatoris? 
Ningú es planteja si hi ha denúncies falses de robatoris. Si 
qualcú fa una denúncia falsa la Justícia fa la seva feina i s’ha 
acabat. Bé, idò, com és que els mitjans de comunicació 
encara em demanen si hi ha denúncies falses?  No n’hi ha 
més que en qualsevol altre delicte que es pot denunciar...

Per tant, queda un llarg camí... 

Que, amb l’excusa de la crisi, el Ministeri d’Igualtat fos el 
primer que s’eliminàs... I el Ministeri no era una capritxada; 
hi havia dues lleis molt importants, la “Llei de Lluita contra la 
Violència de Gènere” i la “Llei d’Igualtat”, que necessitaven 
un instrument potent per a desenvolupar-les. Eliminar el 
Ministeri era donar el missatge de què la igualtat no és 
important, és un luxe. “Què és el primer que hem de 
retallar? Els luxes”. Avui el feminisme és molt ric i molt 
variat, per tant, molt interessant. Una dona que es va 
acostar a “Creients i Feministes” em va dir: “Jo llegia llibres 
de teologia i no entenia res. Quan vaig començar a llegir 
teologia feminista, me’n vaig donar compte de què no es 
tractava de què no ho entengués; és que no m’interessava 
gens!”. En aquests moment en què es parla d’un pacte 
d’estat contra la violència de gènere, jo voldria que fos 
també un pacte social.

"Voldria que fos un pacte d’estat feminista; que sigui 
proactiu. Que tengui incidència. No es tracta sols de 
la violència de gènere"

Voldria que fos un pacte d’estat feminista; que sigui 
proactiu. Que tengui incidència. No es tracta sols de la 
violència de gènere. Per exemple, als jutges els costa horrors 
llevar la pàtria potestat a un home; horrors! Les dones fa dos 
dies que la tenim, mirau la pel·lícula “Sufragistas”. Tampoc 
no vull dir que només l’haguem de tenir les dones; però, si hi 
ha un pare que no compleix o és un maltractador, que li 
llevin. Ens trobam amb dones que no han denunciat perquè 
no tenen proves (és fotut trobar proves per a un procés 
judicial), el que ha fet ha estat separar-se; està fent un 
procés d’assistència psicològica, té fills, els fills han vist les 
agressions... Aquesta dona, mentre l’home tengui la pàtria 
potestat, ella tota sola no pot decidir que els fills vagin a una 
assistència psicològica per refer-se d’aquest trauma; 
necessita el permís de l’home! A vegades el jutges els 
envien a Mediació. Quan hi ha violència, no hi ha mediació 
que valgui; el millor que pot fer és trencar aquesta relació. 
Que s’han de posar recursos, que hi ha molts d’homes que 
tenen actituds masclistes, que és una conducta apresa i que 
la poden refer. Bé, dedica recursos cap aquí i després ja 
donaràs pàtries potestats!

La transversalitat funciona realment? 

No! La transversalitat és un objectiu: es tracta de què totes 
les Conselleries faci les seves polítiques en perspectiva de 
gènere. Per exemple, la llei marca que els pressuposts del 
2018 han d’anar acompanyats d’un informe d’impacte de 
gènere. Si cada conselleria ja fa els pressuposts amb 
aquesta perspectiva, marcam un llistó, un nivell, però això 
encara no suposa dedicar una partida a les dones, sinó tenir 
en compte com la política que fas afecta a les dones i als 
homes. Es tracta d’un canvi de mentalitat brutal. De 
moment, les partides econòmiques les hem de posar des de 
l’Institut.

Gràcies, Rosa, nosaltres intentarem prendre’ns la medicina; 
mem si els nostres lectors també ho fan.

ROSA  CURSACH  SALAS



El GOB Menorca fa 
enguany 40 anys

Cristòfol Mascaró

Coordinador insular del GOB a Menorca

 El GOB va néixer l'any 1973 a Mallorca, on el van crear un 
grup d'amants de l'observació dels ocells. En aquella època 
es vivia una explosió urbanística. Contínuament es posaven 
en marxa noves urbanitzacions turístiques que significaven 
la destrucció d'indrets importants on vivien els ocells, de 
manera que aviat es va entendre que, si no es feia alguna 
cosa, arribaria el moment que no hi hauria on anar a gaudir 
de les aus.

A Menorca la situació era semblant. La imminent destrucció 
de l'Albufera des Grau per a convertir-la en un gran port 
esportiu amb les seves vores urbanitzades va esperonar un 
grup de joves ornitòlegs organitzats dins l'Ateneu de Maó. 
Després d'alguns contactes i converses, l'abril de 1977 es 
constituïen com a la secció insular de Menorca del GOB. 
L'Albufera des Grau és avui parc natural, nucli de la Reserva 
de la Biosfera de Menorca, cosa a la que sens dubte s'hi ha 
arribat, com a mínim en part, mercè a què el GOB va saber 
canalitzar la inquietud de moltes persones de Menorca de 
voler preservar el seu territori i paisatge. De la mateixa 
manera es van aconseguir aturar els processos 
d'urbanització de molts d'altres indrets idíl·lics de Menorca: 
Macarella, Cala en Turqueta, Tirant, barranc d'Algendar, 
Atalis, Llucalari, Trebalúger...

El GOB intentava ser una organització propositiva, que no 
anés només a la contra de la voràgine urbanitzadora sense 
visió de futur, sinó que plantegés escenaris de sostenibilitat. 
Així l'any 1980 ja presentava públicament un document amb 
una proposta de protecció de Menorca, on s'aplicava una 
visió global de l'illa. Explicar de manera raonada els 
posicionaments forma part de l'essència de l'associació, així 
com també intentar establir els vincles emocionals que es 
creen amb el contacte amb la natura. L'educació ambiental 
és present sempre de manera transversal en totes les 
campanyes i projectes, però també de manera explícita a 
través d'activitats específiques, com excursions, xerrades, 
cursos i altres. L'any 1993 es crea el Servei d'Educació 
Ambiental, culminant un procés d'organització d'activitats 
educatives amb una programació més acurada, incloent 
programes amb les escoles i altres grups d'edat.

Cala Trebalúger

Durant aquests anys el GOB no només ha sobreviscut, sinó 
que ha crescut. La secció de Menorca té actualment més de 
1300 socis, i la visió de les problemàtiques ambientals ha 
madurat considerablement. Dels objectius inicials 
d'investigar, divulgar i defensar la natura, hem passat a 
intentar fer compatibles les activitats humanes amb els 
valors ambientals, a través d'una economia social, 
sostenible i solidària. Denota un procés de reflexió i 
evolució, aconseguit gràcies a una voluntat de diàleg obert 
amb les diferents visions i interessos de la societat, 
contrastat amb la informació científica rigorosa. 
L'actualització constant dels objectius, les metodologies per 
a aconseguir-los i l'avaluació dels resultats és molt 
important per a mantenir i millorar una associació com el 
GOB.  Ho hem aconseguit amb la celebració de diferents 
congressos de reflexió interna, a més de donar molta 
importància als espais de participació dins l'associació.

En aquest 40 anys hem aconseguit coses, però és evident 
que la problemàtica ambiental és molt preocupant, amb 
situacions poc imaginables llavors: energia, aigua, 
sobreexplotació de recursos, contaminació, canvi climàtic, 
paisatge... El GOB intenta donar resposta amb propostes 
pràctiques, amb projectes imaginatius: custòdia agrària, 
consum responsable, impuls de bones pràctiques, 
aplicacions de planta autòctona, foment d'energies 
renovables, recuperació d'aljubs i  altres. Tenim, per tant,  
molt a proposar encara a la societat per anar transformant 
aquesta illa en un lloc ben conservat per a les futures 
generacions.

           5.1
      construint  alternatives



SOBRE EL SINDICALISME
 A LES ILLES BALEARS

Maties Bennàssar

Amb aquest títol, les Fundacions Ateneu Pere Mascaró i Emili 
Darder, presentaran el dijous 16 de febrer a les 19'00h a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca, una breu publicació que ha 
treballat el grup de debat sobre el futur del sindicalisme de 
les esmentades Fundacions.

L'objectiu del treball és animar a un debat obert i plural 
sobre el futur del sindicalisme a les Illes. És a dir, la 
publicació vol ser una provocació intel·lectual per a 
començar un debat seriós i sostingut sobre el sindicalisme 
realment existent a les nostres Illes, i quines són o podrien 
ser, les seves perspectives de futur. 

El document pretén ser un guió suggeridor de temes per 
estimular i propiciar el debat. Tal volta el primer que ens 
convindria fer, és atracar-nos a la realitat sindical de les Illes 
sense prejudicis ni idees preconcebudes. Desgraciadament 
el neoliberalisme imperant, ha tingut com un dels seus 
objectius principals, desautoritzar i reduir el paper sindical 
dintre del món econòmic i polític de la societat. La derrota 
de la vaga dels miners britànics front a Thatcher, els anys  
1984 i 1985, fou quelcom més que una derrota sindical. Fou 
una estratègia deliberada per  trencar l'espina dorsal del 
sindicalisme i el seu paper en les societats europees, 
després de la segona guerra mundial.

És una època  on el sindicalisme espanyol conviu amb els 
governs del PSOE. A l'any 1985 hi ha la primera vaga 
general contra la reforma de les pensions,  on encara no es 
va sumar la UGT. A l'any 1988 fou la vaga del 14-D, aquesta 
sí convocada per CCOO, UGT i la majoria dels altres 
sindicats, contra la reforma laboral del govern de Felipe 
González, una de les que més repercussió ha tingut a la 
història del moviment obrer a l'Estat i a les pròpies Illes. En 
el període de democràcia constitucional hi ha hagut 11 
convocatòries de vagues generals al conjunt de l'Estat. La 
darrera el 14 de novembre de 2012 contra la setena reforma 
laboral, ja amb el nou govern de Rajoy. 

És a dir, parlar de 7 reformes laborals en 24 anys, duites 
indistintament des de governs del PSOE i del PP, ens 
indiquen els èxits de la patronal espanyola, en el seu intent 
d'anar augmentant contínuament les rendes de capital front 
a les salarials en el PIB espanyol i illenc, i en conseqüència, 
legislar per afeblir les possibilitats d'intervenció, mediació i 
negociació, dels sindicats de classe.

Als atacs des de la legislació laboral, s'uniren els atacs des 
dels oligopolis informatius. El cinisme hipòcrita dels que 
parlen de la inutilitat present dels sindicats, després d'haver

 justificat tot el que fos necessari per a debilitar-los. Una 
campanya que cal separar del debat autocrític que cal fer 
des de les pròpies estructures sindicals. És evident que hi ha 
moltes coses a corregir en les pràctiques i preocupacions 
sindicals. Però no tot és negatiu ni censurable. Els pilars per 
a plantejar una bona resistència hi són encara. I també la 
capacitat per a poder aportar molt en la lluita global de la 
societat civil progressista. Obviar la força del sindicalisme 
actual des de postulats de l'esquerra, és d'un infantilisme 
suïcida i una concessió gratuïta al pensament únic 
dominant.  

És en aquest context internacional, estatal i també en el 
pròpiament illenc, on cal situar el debat per analitzar la 
realitat present dels sindicats a les Illes. Una realitat que 
analitzada empíricament, ens dona una visió no tan 
catastròfica com se'ns vol vendre. En el document hi ha 
unes quantes dades que així ho certifiquen. Hi ha un 
potencial de força prou gran des d’on partir. El que cal és 
treballar en la seva correcta articulació i en la l'orientació 
encertada.

El document no pretén pontificar sobre com hauria de  
treballar el sindicalisme del futur. Tan sols identifica una 
serie de problemes i de reptes que pensam que té el 
sindicalisme de classe avui en dia. I que necessita encarar 
per orientar millor el seu futur. Un llistat inacabat, incomplet, 
modificable...Tan sols un primer tast per ajudar a provocar el 
debat. Un debat que no pot esser tan sols de sindicalistes. 
És un debat obert al qual s'ha d'implicar el conjunt de 
l'esquerra. 

Per això després de la presentació del document, les 
Fundacions volen organitzar unes jornades de debat sobre el 
mateix tema en torn al mes de maig, obrint un termini de 
comunicacions obertes per a propiciar la màxima 
participació possible i garantir la pluralitat de les 
aportacions. 

Un debat teòric que pugui contribuir a aconseguir una millor 
pràctica transformadora dels nostres sindicats i, a la 
vegada, del conjunt de la societat civil progressista de les 
nostres Illes.

           5.2
      construint  alternatives
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 Joan Ribas 

Tinent d'Alcalde de L’ Ajuntament d'Eivissa

 a Benestar Social, Cooperació al Desenvolupament i Nova 
Ciutadania

   Foto: Noudiari       Joan Ribas en roda de premsa

A la ciutat d'Eivissa hi ha una excessiva dependència de les 
ONG (religioses o no) a l'hora d'oferir una correcta atenció 
primera als exclosos socialment, o en risc d'estar-ho. El 
treball del voluntariat sempre serà benvingut, no només pel 
que sumen en esforços si no també pel plus de motivació 
que transmeten i el benefici que suposa per a la societat en 
el seu conjunt poder comptar amb ells, però per a un govern 
progressista com el nostre, és primordial intentar assumir i 
liderar totes les actuacions que es facin en benefici dels 
menys afavorits i no deixar que el pes recaigui en gran part 
sobre les esquenes de les organitzacions no 
governamentals. 

La veritat és que la dolorosa diferència que es dóna en 
despesa en Serveis Socials en els municipis de la nostra illa 
en comparació amb la gran majoria Ajuntaments de l'estat, 
més sagnant encara si ens mesurem amb els que tenen un 
PIB per càpita similar al nostre, suposa trobar-nos que 
portem un retard de dècades en infraestructures i dotació de 
serveis. A dia d'avui a Eivissa tenim pocs recursos 
d’habitatges d'emergència per donar resposta a la situació en 
què es troben molts dels nostres conveïns, i una inversió 
municipal que -malgrat que venim augmentant la partida 
pressupostària aquests dos últims anys-, encara es troba 
lluny de la ideal per poder assegurar que qualsevol ciutadà 
d'Eivissa, o transeünt, que ho requereixi, trobi la resposta 
adequada a la seva necessitat. 

Considerem que és la nostra obligació treballar perquè tots 
els habitants del nostre municipi vegin assegurat el dret 
bàsic a tenir un sostre sota el qual aixoplugar-se i els mitjans 
mínims per poder portar una vida digna.

Una crisi que ha castigat principalment als que menys tenen, 
i el 'èxit' del nostre model de turisme d'alt standing, èxit que 
no s'ha vist reflectit en l'augment de la renda d'un tant per 
cent elevat dels habitants del municipi i que ha elevat el cost 
de la vida a nivells difícilment assolibles per a moltes 
famílies, han provocat que cada vegada siguin més els que 
per una raó o una altra estan sense habitatge, no troben res 
assequible per llogar, o el que és pitjor, estan en perill de 
perdre el que ocupen. 

Les últimes dades referent a això situen al nostre municipi 
com un dels més cars de l'estat espanyol tant en venda com 
de lloguer, l'accés a un habitatge residencial és gairebé 
missió impossible per a una part important de la nostra 
societat, i a causa d'aquestes circumstàncies persones que 
fins fa uns anys estaven lluny de donar el perfil de persona 
en risc d'exclusió social s'han vist abocats a viure en 
infrahabitatges o directament al carrer. A Eivissa existeixen 
assalariats als quals els resulta impossible accedir a un 
habitatge, el sense sostre amb treball. 

Teixint la xarxa 
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És evident que les polítiques bàsiques a dur a terme han de 
ser les que facilitin que cap ciutadà tingui la necessitat 
d'acudir a Serveis Socials per rebre ajuda, però ja sabem que 
perquè aquestes siguin efectives han de ser polítiques de 
llarg recorregut i trigaran encara en donar el fruit necessari. 
D'altra banda, l'absència de certes competències que ens 
facilitarien la tasca i també certes limitacions legals a l'hora 
d'elaborar els nostres pressupostos tampoc ajuden que la 
situació canviï tot el ràpid que tots voldríem. 

Les bases d'aquestes polítiques a un parell d'anys vista ja les 
hem sembrat, tenim un important projecte per posar al 
mercat centenars de HPOs en règim de lloguer assequible, 
esperem que amb la nova llei d'habitatge es pugui començar 
a sancionar els propietaris que mantenen pisos buits, però 
aquí i ara estem amb un problema al qual haurem de donar 
resposta des de la perspectiva dels Serveis Socials, i haurà 
de ser una resposta que tingui en compte les especials 
característiques del nostre municipi.

Des del minut un de la legislatura vam començar a teixir la 
xarxa assistencial necessària perquè el problema dels sense 
sostre, el 'sensellarisme', no desbordi els pocs serveis amb 
què comptem de moment. A més de reforçar les nostres 
Unitats de Treball Social i el servei de UES (actualment 
gestionat per Creu Roja), aquesta xarxa ha de tenir diversos 
centres especialitzats en l'atenció de totes aquestes 
persones que estan als llimbs de l'exclusió social o en risc de 
caure en ella, i per aquest 2017 tenim projectat l'inici de les 
obres d'un Servei d'Acollida d'Alta i Mitjana Exigència per a 
unes 35 persones. 

Aquest centre estarà ubicat en una populós barri de la 
nostra ciutat i estarà dirigit a donar resposta puntual i 
d'emergència al perfil de persona sense sostre en la qual no 
concorren més problemàtiques que la de haver-se quedat 
sense feina o sense casa on viure. Un servei que es vora 
complementat amb un Centre de Baixa Exigència a nivell 
insular que s'espera construir en un termini màxim de dos 
anys en un solar del nostre municipi, És Gorg, on donarem 
resposta a la imperiosa necessitat d'atendre als sense sostre 
amb perfil de baixa exigència, sense sostre amb 
problemàtiques associades amb l'alcohol, consum de 
drogues o malaltia mental. 

És molt important que els dos recursos estiguin en 
ubicacions diferents perquè l'atenció sigui l'adequada i no 
caure en l'error que ja s'ha produït en altres llocs de l'estat 
en el qual han mesclat perfils d'usuaris en un mateix espai, 
la qual cosa a més de crear situacions conflictives no han 
donat la resposta adequada perquè les persones que els han 
d’utilitzar puguin prendre el camí de reingrés a la societat de 
la qual s'han vist exclosos.

Teixint la xarxa 
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Crònica dels Premis Ciutat 
de Palma

Miquel Àngel Contreras
Grup municipal MÉS per Palma

Un any més, el Teatre Principal de Palma es vestia de gala 
per l'acte de lliurament dels Premis Ciutat de Palma. Una 
edició que ha comptat amb l'entrega dels set guardons 
convocats, entre ells el de música i el de teatre, tots dos 
novetats d'enguany. Un any, per cert, que ja esdevé el segon 
consecutiu en què la llengua catalana gaudeix de la 
normalitat i el prestigi que li correspon.

A les portes del Principal s'hi havia instal·lat un photocall per 
on desfilaren, més mudats que de costum, els personatges 
del món de la política actual: Biel Barceló, Miquel Ensenyat, 
Ruth Mateu i Jaume Gomila, Bel Busquets, Joana Aina 
Campomar, tots els regidors de MÉS per Palma... A més d'un 
llarg etcètera de convidats del món de la cultura illenca que 
aportaren color i prestigi a la gala amb la seva presència. 
Però la sorpresa arribà quan, uns deu minuts abans de l'inici 
de l'acte, comparegué per la porta el senador i expresident 
de les Illes José Ramon Bauzá, la presència del qual va fer 
girar la cara (o pot ser regirar el ventre) a més d'un 
assistent.

Una vegada tothom al seu lloc, el regidor de Cultura, Llorenç 
Carrió, va ser l'encarregat de donar el sus a l'acte. Al llarg 
del seu discurs, Carrió va destacar la feina feta fins al dia 
d'avui a la seva regidoria per Miquel Perelló, així com de tots 
els treballadors que fan feina colze a colze per dignificar la 
cultura a l'Ajuntament de Palma. De la mateixa manera, reté 
homenatge a alguns dels personatges dels quals n'hem 
sentit a parlar molt al llarg del passat 2016: Ramon Llull, 
Ekitay An (fundador de l'Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears), Llorenç Moyà (pel centenari del seu naixement) o la 
trajectòria de dones destacades com Maria Antònia Oliver i 
Antònia Vicens. 

També va fer referència a esdeveniments tan importants 
com el 50è aniversari de la Banda de Música o a la 
proclamació d'Alexandre Jaume com a fill il·lustre de Palma. 
Tot seguit va anomenar alguns dels principals projectes 
culturals que s'impulsaran al llarg d'aquest 2017: l'obertura 
del Casal Balaguer, el qual s'ha previst que actuï com a 
element catalitzador de la cultura a Ciutat; la rehabilitació 
del Castell de Bellver i de la Torre de l'Homenatge "en record 
de tots aquells que hi foren privats de llibertat", la 
recuperació d'espais fins ara oblidats com les torres del 
Temple, Can Ribas, l'edifici de GESA o la commemoració del 
25è aniversari de la Fundació Pilar i Joan Miró. 

En definitiva, un parlament en el qual s'hi aprecià l'estima 
per la nostra ciutat així com pels fets culturals que s'hi 
generen. Llorenç Carrió va concloure el seu discurs 
remarcant la importància de la cultura com a element 
d'integració social, tot recordant les paraules del batle Emili 
Darder: "la tasca bàsica és fer cultura, cultura i 
cultura”                                 .

El fil conductor de l'esdeveniment fou Bonet de Sant Pere, 
qui donà nom a una nova categoria de premi dedicada a la 
música. La seva figura va ser escollida per haver estat un 
dels personatges més rellevants del segle XX en l'àmbit 
musical a Ciutat, i perquè el 2017 es commemora el 
centenari del seu naixement. "Autor d'un gran patrimoni 
musical de jazz i swing, que el va dur a ser conegut amb el 
sobrenom de Duc del swing, i de cançons que esdevingueren 
autèntiques postals sonores d'aquella Palma què li tocà 
viure", ens explicaven els mestres de cerimònia, els quals 
també posaren veu a les seves cançons al llarg de tota la nit 
acompanyats per una orquestra. Es tractava dels actors i 
cantants Rosa Serra i Toni Vallès, sota la direcció artística de 
Joan Fullana, director d'escena, dramaturg i actor, a més de 
fundador de la companyia Corcada Teatre. 

El guanyador del premi de còmic de l'any anterior, Eduardo 
Pelegrín (Calpurnio), va ser l'encarregat de crear la part 
visual de la cerimònia. Tot plegat, va donar com a fruit un 
acte emotiu, amb una posada en escena original, plena de 
color i dinamisme, amb cançons de fons tan conegudes com 
Bajo el cielo de Palma, Carita de ángel o Canto a Mallorca.

El primer guardó que es lliurà fou per a María Sebastián 
Sebastián, qui guanyà el Premi d'Investigació amb l'estudi 
«El Passeig Marítim de Palma, Gènesi, Desenvolupament i 
Futur». El projecte seleccionat és un estudi dirigit a conèixer 
millor una de les zones de Palma que ha sofert més canvis 
des de mitjans del segle passat.
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Entre cançó i cançó s'entregà el Premi de Còmic a l'obra El 
dia 3, de Cristina Duran, Miguel Ángel Giner i Laura Ballester. 
El títol fa referència a la data de l'accident del metro de 
València, el dia 3 de juliol del 2006. Així, el còmic, que 
il·lustra una novel·la escrita prèviament per la periodista 
Laura Ballester, pretén retre homenatge a les famílies de les 
víctimes de l'accident i denunciar les injustícies per les quals 
hagueren de passar. El jurat va triar l'obra per "la sàvia unió 
d'elements narratius propis de la historieta que potencien el 
contingut social i els elements dramàtics de l'obra, servint 
de caixa de ressonància a una història commovedora".

A continuació es donà el premi Bonet de Sant Pere de Música 
a Cap de Turc, per la seva gravació Llum de Llull, que gira 
entorn de la figura i l'humanisme del beat Ramon Llull. Els 
membres de la banda destacaren el fet que hagi estat una 
editorial, l'Editorial 17, qui hagi publicat el seu treball, així 
com el suport que han tengut de l'Institut d'Estudis Baleàrics 
per poder tirar endavant el seu projecte. Així mateix, 
interpretaren tres peces que varen fer vibrar els espectadors 
amb una sonoritat i una veu captivadores. El jurat en va 
destacar "l'originalitat de les composicions amb 
arranjaments innovadors i la conjunció d'una instrumentació 
que combina l'acústica dels instruments tradicionals amb la 
sonoritat dels electrònics, que a la vegada reflecteix la 
simbiosi de la nostra història i de la contemporaneïtat".

Tot seguit una veu agradable, profunda i dòcil recitava uns 
fragments de poesia. Era, naturalment, la veu del guanyador 
del Premi Joan Alcover de Poesia recitant un fragment de la 
seva obra: «La lentitud d'una mirada» Una delícia per les 
oïdes de l'espectador. Un poema de reforç a l'esperança, 
segons l'autor, Joan Manuel Homar. Barceloní fill de 
manacorins, tracta en la seva obra els temes de l'amor i el 
desamor, el pas del temps o la bellesa del món. El jurat va 
valorar "el diàleg amb la tradició literària, el rigor i la 
diversitat formal i la maduresa de tot amb el que tracta 
temes de sempre de la poesia".

Arribat l'equinocci de la cerimònia, es procedí a l'entrega 
d'un dels premis més esperats: el Premi Llorenç Villalonga 
de Novel·la. L'encarnació de Bonet de Sant Pere en un dels 
actors-presentadors cridà als convidats a lliurar el guardó: 
l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Antoni Vidal 
Ferrando, que parlà en nom del Pen Català, l'OCB i l'AELC, 
agraí la recuperació dels Premis Ciutat de Palma en llengua 
catalana, així com criticà les mesures preses per l'anterior 
govern en contra seva: "els que la maltractaven sabien que 
la llengua és l'ànima dels pobles i pensaven que, si 
aconseguien debilitar-la, també debilitarien la nostra 
consciència de país. Es varen equivocar i, amb les seves 

maniobres, l'única cosa que aconseguiren fou encoratjar-nos 
i fer-nos més forts". Aleshores la mirada dels espectadors es 
va dirigir cap a José Ramon Bauzá, que seia a escassos 
metres de l'orador. L'expresident, que assistí al lliurament 
qui sap si en un acte de campanya de cara al proper congrés 
del PP balear, es trobà amb un ambient més aviat incòmode. 
Vidal Ferrando també destacà que enguany ha estat el 
segon any que els escriptors en llengua catalana es troben a 
Can Alcover per brindar per la recuperació dels premis en 
llengua catalana, després que a la passada legislatura hi 
organitzessin un acte alternatiu i deixessin d'assistir al Teatre 
Principal a tall de protesta.

   
Passat aquest moment reivindicatiu, arribà l'hora del 
lliurament del Premi Lloreç Villalonga de novel·la a l'obra» 
Diable de Byron!», de Joan Mas i Vives, qui fou ovacionat pel 
públic. La novel·la s'emmarca en els anys 1819 i 1820, final 
del primer Període Absolutista de Ferran VIIè i a les portes 
del Trienni Liberal. El jurat en va destacar la seva qualitat 
literària i la creació d'ambients versemblants que recreen la 
vida de la societat de Palma al segle XIX.

Els actors-presentadors sortiren de bell nou a l'escenari 
interpretant un fragment de l'obra guanyadora del Premi 
Llorenç Moyà de Teatre, que després d'uns quants anys 
absent, va ser per l'obra  Noir  de Xavier Uriz Nadal. 
Entregaren el premi els membres del jurat i coneguts actors 
del panorama del teatre balear: Rafel Gallego i Carles 
Molinet. Aquests destacaren la qualitat de l'obra, la visibilitat 
de la posada en escena i la reflexió sobre la culpa, el càstig i 
el dolor de la venjança. L'autor, que dedicà unes paraules 
d'amor i agraïment a la seva parella, va ressaltar que la seva 
obra parla sobre persones privades de llibertat, dels valors 
de l'educació i de la filosofia i que és un homenatge a les 
persones que practiquen el lliure pensament.

El darrer guardó, entregat per Aina Mercader i Joan Amer fou 
el Premi Antoni Gelabert d'Arts visuals per l'obra Nosaltres 
de Marta Pujades. El jurat en va destacar la seva forma 
original de tractar la construcció identitària basada en 
l'encaix de la fugacitat de la mirada i l'arbitrarietat del 
moment decisiu. Aquesta i la resta d'obres finalistes hauran 
estat exposades, com de costum, al Casal Solleric.

L'acte va ser clausurat per José Hila, batle de Palma, qui 
destacà en el seu discurs la feina de l'actual equip de govern 
municipal en favor de la descentralització i acostament de la 
cultura als barris, així com la importància de la cultura com a 
eina estratègica de transformació social. El resultat de tot 
plegat es resumí en un esdeveniment on, en definitiva, es 
començaren a visualitzar els fruits de la intensa tasca de la 
regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Palma.

CRÒNICA DELS PREMIS CIUTAT DE PALMA
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Sebastià Lliteres Lliteres
 Historiador.
Repassarem en aquest article les causes del sorgiment 
de grups com Al-Qaida o Estat Islàmic, tot repassant la 
història recent de l’Orient Mitjà.
Acabada la Primera Guerra Mundial, britànics i 
francesos es repartiren els territoris del que quedava 
de l’Imperi Otomà. Tanmateix, des del 1916 existien els 
secrets «Acords Sykes-Picot» entre els dos guanyadors 
esmentats, on s’estipulava quin seria el repartiment 
dels territoris d’Orient Mitjà (Iraq, Síria, Líban, Jordània i 
Palestina) amb l’objectiu d’augmentar la seva 
influència en una zona geoestratègicament clau. Allò 
greu, però, és que al mateix temps que els occidentals 
es repartien els territoris en secret, prometien al poble 
àrab la creació d’un «Estat Àrab» si ajudaven a 
derrotar l’enemic comú, els otomans. Per si no fos poc, 
el 1917 es comunicà en la «Declaració Balfour» als 
sionistes britànics, la intenció de crear també una «llar 
nacional» pel poble jueu a Palestina. 

Enmig de falses promeses i frustracions, començava 
l’època colonial a l’Orient Mitjà amb la creació de 
fronteres que rompien amb la tradició de les diverses 
regions, amb l’aprovació de la Societat de Nacions. 
Tampoc es donà compliment al Tractat de Sèvres, que 
havia promès als kurds la creació d’un Estat propi. Així, 
Orient Mitjà passà a ser controlat pel Regne Unit i 
França, que aprofitaren -pactant amb les elits locals- el 
seu domini per explotar i controlar els recursos 
energètics que existien al territori sense tenir en 
compte les aspiracions i necessitats des oriünds.

En aquesta situació comencen a formar-se diversos 
moviments com l’anticolonialisme, el panarabisme o 
l’islam polític («islamisme») com a resposta al domini i 
explotació colonial. Especialment els dos primers seran 
clau per a l’obtenció de les independències en el 
període 1945-1965, governant sovint els nous règims 
que sorgiran amb la descolonització del món àrab. La 
clau de tot, és que aquests nous governs (per exemple, 
els de Síria i Iraq, on governava el partit Baaz, 
panarabista i esquerranós) tendran una evolució 
dictatorial, de pràctiques corruptes, nepotisme i 
repressió, tant al Nord d’Àfrica com a l’Orient Mitjà. En 

la majoria d’aquests nous estats es produirà al llarg de 
la segona meitat del s. XX un distanciament profund 
entre la població i els governants, ja que la gent era 
reprimida i veia com la riquesa del país anava a parar a 
la classe governant, que rebia el suport incondicional 
d’Occident per mantenir-se al poder i per aturar l’avenç 
d’un islam polític que anava suplantant les funcions 
dels estats (construint escoles, organitzant assistència 
sanitària, etc.) i que anava conformant-se com a 
alternativa a uns governants suposadament 
«demòcrates» que realment estaven venent la riquesa 
del país a l’estranger. I tot, agreujat pel conflicte de 
Palestina-Israel, que simbòlicament representava 
l’objectiu de domini occidental sobre el món àrab-
islàmic.
I aquí arriben tot un conjunt de conflictes que 
canviarien per sempre més la història d’aquests països: 
esclata la Revolució Islàmica a l’Iran el 1979, un canvi 
brutal que varià les normes de la Guerra Freda ja que 
l’aiatol·là Khomeini situava la nova República més enllà 
de comunisme i capitalisme: islam (xiïta), anti-
occidentalisme i res pus. El perill d’extensió de la 
Revolució per altres zones xiïtes va estimular a finançar 
Saddam Hussein per part d’Occident i la URSS 
(conjuntament!) per acabar amb Khomeini i el seu 
règim. Començà una dura guerra entre Iraq i Iran que 
durà des del 1980 al 1988, mentre es donava també la 
Guerra d’Afganistan on la URSS havia ocupat el país. 
Els EUA i els seus aliats (com el govern wahhabita 
d’Aràbia Saudita), per aturar la influència soviètica al 
país afgà i per acabar amb els atemptats que el 
radicalisme xiïta havia provocat al Líban contra 
ambaixades occidentals, van dur a estimular el 
sorgiment de l’entramat islamista radical sunnita per 
fer pagar a la URSS l’ocupació de l’Afganistan. Es 
tractava de què la CIA, l’ISI (serveis d’intel·ligència del 
Pakistan) i els saudites, fomentessin el radicalisme 
sunnita contra els revolucionaris iranians i els 
comunistes. Aquí pren sentit el finançament i suport al 
magnat saudita Osama Bin Laden com a cap d’una 
oficina que havia de reclutar i instruir «mujahidins» per 
lluitar a Afganistan. Aquest és l’origen d’Al-Qaida, el 
1988, que acabats els conflictes de la regió, girà 
l’espatlla a qui havia estimulat el seu sorgiment i acabà 
per atemptar contra Occident i contra els «mals 
musulmans» (xiïtes, sobretot), fonamentant-se en una 
lectura totalment esbiaixada de l’Alcorà. L’objectiu 
polític era desplaçar del poder als estrangers i a tots 
aquells que governessin sense reconèixer la llei 
islàmica o la interpretessin diferent a ells.

Els orígens històrics del 
gihadisme i d’Estat Islàmic
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Amb aquests precedents i amb la «Guerra contra el 
terrorisme» que desfermà G.W. Bush després de l’11-S 
i que acabà de devastar i dividir un Orient Mitjà que ja 
feia dècades que es trobava en guerra, es donaren les 
condicions idònies pel sorgiment de l’Estat Islàmic 
(inicialment branca d’Al-Qaida) en esclatar la Guerra 
de Síria el 2011 quan Baixar Al-Assad reprimí les 
protestes de la «primavera àrab». I nasqué gràcies 
també al finançament d’Aràbia Saudita -en competició 
amb l’Iran i tots els seus aliats com Síria per aconseguir 
l’hegemonia regional-, que finança moltes 
organitzacions sunnites radicals per lluitar contra 
governs contraris, segurament -i com diu l’expert 
Antoni Segura i Mas- per la mala consciència de 
mantenir una aliança amb els EUA, contrària als valors 
morals que propugna el wahhabisme. 
Convertit en un dels desafiaments més importants per 
al món que ens ha tocat viure, l’Estat Islàmic 
representa l’exemple més extrem de l’evolució de la 
branca fonamentalista de l’islam polític, que ha sabut 
utilitzar els errors i la islamofòbia d’Occident per crear 
un relat victimista que, juntament amb les condicions 
socioeconòmiques d’Orient Mitjà, li permeten dominar 
part de la zona.

Els orígens històrics del gihadisme i d’EstatIslàmic
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 Pregó a 
Almacén de Salazones 
31 de desembre 2016

Manel V Domènech Bestard

     Palmesanos de Mallorca y españoles todos nos hemos 
reunido aquí...    corten !

     Meam, tornem a començar

     Me llena de orrrgullo y satisfacción en unas fechas tan 
señaladas...    corten !

     Torna m'hi tornei...

Aquests de Almacén de Salazones es dediquen, entre altres 
coses,  al vintage, però els discursos de les dues  anteriors 
Jefaturas del Estado, malauradament no són vintage, sonen 
més a “ atado y bien atado”.

 Meam si començam...venga !

 Canamunters, calatravins, llonguets en general, forans, 
pitiüsos i menorquins, principatins i valencians, 
rossellonesos i algueresos, bascos i gallecs, castellans i 
assimilats, estrangers d'ambdós hemisferis:

 El dia que vaig rebre l'encàrrec de Almacén de Salazones de 
preparar el pregó d'enguany, vaig sentir néixer dins mi, un 
coramer. Si, un coramer que com deveu sabre i si no jo vos 
ho explic,

Era l'encarregat de fer els sermons de Corema des de la 
trona de la parròquia. Tanta sort que som en el dia de l'home 
dels nassos,  que en té tants com dies n’hi queden a l'any. I 
així  en sortirem ,vosaltres i jo, amb un sol sermó o pregó i 
mos estalviarem la resta.

Tornant al coramer, n'hi havia de molt famosos, i els més 
celebrats eren aquells que, en sortir de la parròquia , els 
feligresos deien: què parla de bé aquest homo !!!, no sé el 
que ha dit però... què parla de bé !!!. Esper i desig que no 
sigui aquest el meu cas.

Quan anava a escola, just començada la segona meitat del 
segle passat, el mestre escrivia a la pissarra una consigna 
per començar les tasques del dia. I jo faré avui el mateix : 
CONSUMIU PRODUCTE LOCAL.

I el que teniu més a prop és el de just aquí abaix : Almacén 
de Salazones. Ho podeu comprovar vosaltres mateixos, això 
sí, en acabar el pregó o consultant l'amplíssim programa 
d'events publicitats al llibre-cara de la casa i demés xarxes 
socials.

I perquè no hi hagi gelosies, una segona consigna : 
CONSUMIU PRODUCTES DE PROXIMITAT. Malgrat tot, hi ha 
darrerament una revifalla de iniciatives ludico-festives-
culturo-comercials al barri que lluiten contra la desertització 
a què ens aboquen les grans superfícies.

 No badeu !  Que no hi serem a temps. Enguany encara ho 
podem gaudir. Al manco fins que s'aprovi, si no anam vius, 
estam alerta i ho lluitam, el decret d'allotjament turístic. 

No podem consentir que els veïnats llogaters o propietaris 
de ca seva, siguin expulsats a marxes forçades pel lloguer 
turístic a les vivendes plurifamiliars. Una cosa és l'economia 
col∙laborativa d'aquell veïnat que lloga una habitació de ca 
seva per allò d'ajudar a pagar l'hipoteca, anar una mica més 
ample o senzillament poder arribar a fi de mes sense anar 
ofegat de tot, i l'altre convertir tota la ciutat en un mega-
hotel-parc-temàtic. 

Una tercera consigna : CIUTAT ÉS DE QUI LA HABITA I NO DE 
QUI LA VISITA.

 I així  podríem continuar amb una llarguíssima llista de 
consignes o desitjos talment una carta als reis d'orient, que 
per cert enguany estan en greu perill de no poder arribar 
per fer la seva tasca . Perquè poden quedar retinguts per 
devers Turquia o al fons de les aigües del Mediterrani com 
milers i milers d'emigrants.

     Desitjos idò com     Welcome refugiats

                                    Molinar, port petit

                                    Sa Feixina si que tomba

                                    Qui estima Mallorca no la destrueix

       I tants d'altres, aquí  podeu afegir-ne tants com vulgueu!
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 I per acabar...

 Però bono, perquè vos heu molestat, no calia... de tota 
manera un regal és d'agrair i sempre alegra.

  Meam... i ara l'hauré d'obrir...

 I I així me pagau l'esforç que he fet preparant dies i dies el 
pregó,  posant- me en  aquest compromís,  perquè jo el vull 
obrir, un regalo és un regalo...

 I qui es farà càrrec de les despeses  de trasllat, manutenció 
i estada quan me duguin obligat a declarar davant La 
Audiencia Nacional de España ? I que no sabeu que ja n'hi 
han duit a un que és càrrec electe, regidor de l'ajuntament 
de Vic, un tal Joan Coma , just per dir al plenari municipal i 
en exercici del seu càrrec que per fer una truita cal rompre 
els ous ?

I jo , just som un ciudadano de a pie, si bé una mica tast-
olletes, que m’agrada ésser per tot...

Però ja que hi som , ara ja nedam, no me quedarà més 
remei que obrir-lo

Això si que és estar a la moda, a lo último de lo último, ara 
s’usa,  per comptes de las doce uvas , trencar dotze ous... 

A més a més tendrem per encendre la barbacoa o la 
torrada, algú el vol ? 

Per reblar, acabaré amb una glosa popular mallorquina molt 
antiga, molt més antiga que jo:

    

 A Madrid hi ha un lleó

   vell i fort de barram

  som noltros qui l'engreixam

  amb les gotes de suor

    pagant la contribució

    nostres forces l'hi dam

    i si no anam alerta

    mos matarà la nació.

    Canamunteres i Canamunters :  Salut i República ! ! !

     He dicho.

 Pregó a Almacén de Salazones 31 de desembre 2016
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La telefonada tan 
temuda   

 Immigració i males notícies
Mahécor Mbengue

Professor de Literatura Francesa

Quan arriba una mala notícia ningú pensa a donar-te beure

Artista, cineasta i escriptor francès (1895 - 1974)             

En aquest món modern, generalment, les bones notícies es 
donen per telèfon i les males per correu electrònic, va dir 
qualcú. Per tant, rebre una trucada telefònica tard, de 
vespre, pot sembrar la confusió, i fins i tot el trastorn  en 
qualsevol esperit, especialment dins aquell d'un immigrant. 
Sobretot si a través de la màgia de la tecnologia, reconeix 
que aquesta trucada prové del seu país d'origen. En aquest 
moment, tot i la curta distància que separa el llit del  
telèfon,  pot semblar quilomètrica. Llavors mil pensaments li 
poden passar pel cap.

Dins un ràpid diàleg intern, es pot deixar anar a tot tipus 
d'especulacions. Si dins les darreres notícies de casa, un 
pare o el seu fill estava greument malalt, és probable que 
pensi: «Què li passa? Per què em criden en aquesta hora? 
Segurament  ha passat qualque cosa greu..»

O també: «Esper que no hagi mort!». Si el darrer que sabia, 
la seva esposa o la seva filla s'acostava al final del seu 
embaràs, segurament es preguntarà: "Ha parit? Nin o nina? 
Esper que tot li hagi anat bé». Si a les darreres notícies, el 
seu país estava ple de disturbis violents, es pot fer un 
nombre incalculable de preguntes. Moltes hipòtesis d'aquest 
tipus li poden creuar el seu esperit en un petit interval de 
temps abans que agafi el telèfon. El seu cor va ple 
d'ansietats.

Igual que un acusat es troba ansiós i impacient davant  el 
jutge a l'espera del veredicte, o un estudiant paralitzat per 
l'estrès esperant la llista d’admesos, té pressa d’agafar el 
telèfon, per alliberar-se d’una vegada d’aquest malestar i 
posar fi a aquest suspens.

Pot tenir la impressió de que una part del seu destí penja 
d’un fil. Aquests breus moments semblen durar una 
eternitat. Alguns immigrants que no ho volen viure, 
deixaran sonar el telèfon per que els deixin un missatge; a 
continuació, el podran escoltar imaginant-se que estan més 
tranquils. Altres apagaran o desconnectaran el seu telèfon 
abans d'anar a dormir per evitar tenir una mala sorpresa 
durant la nit.

Quin expatriat mai no ha viscut aquests tipus de situacions 
pertorbadores, mal sigui una sola vegada durant la seva 
vida d'immigrant? Encara que pertorbat en el seu somni, si 
les notícies que rep de l'altra costat no són alarmants, és 
trobarà molt alleujat, fins i tot si li conten disbarats. Perquè 

sovint passa que moltes persones al país dels immigrants, 
criden per telèfon a qualsevol hora del dia, perquè no saben 
res o saben molt poc sobre les diferències horàries que hi 
pugui haver entre els dos països.

Aquesta situació mostra com la vida dels immigrants està 
plena de pressions.

Es debat entre les preocupacions per la família, sovint a 
milers de quilòmetres, i la pressió amb què viu al seu país 
de residència, on el seu humor i la seva moral sovint 
depenen de la informació provinent de ca seva. Tal com la 
pluja o el bon temps tenen el seu efecte sobre el dia a dia, 
les notícies del país d'origen dels immigrants, ja siguin 
bones o dolentes, sovint tenen un impacte també molt 
important a la seva vida quotidiana.

Així, un dia assolellat pot ser, a qualsevol moment, espatllat 
i fosc; com un dia avorrit pot ser il·luminat, amb un instant, 
per una bona notícia provinent del seu país. Per contra si les 
notícies que acaba de rebre l’emigrant al telèfon no són 
bones, com temen contínuament moltes persones que viuen 
fora del seu país, la resta de la nit s'altera, la son 
s’interromp i la feina de l’endemà queda compromesa.

En la hipòtesi de la mort d'un familiar, es poden presentar 
molts de casos segons la situació administrativa i financera, 
i la voluntat de l’immigrant. Si viu legalment al seu país de 
residència i té mitjans econòmics que li permeten viatjar, 
tendrà la possibilitat de partir cap al seu país tan aviat com 
sigui possible, si vol. Si viu legalment al seu país de 
residència, però no té mitjans econòmics, la cosa es fa més 
problemàtica. No obstant això, aquest escenari es produeix 
sovint fins al punt que molts immigrants africans, enfrontats 
amb les obligacions financeres al seu país de residència i a 
les del seu país d'origen, tenen dificultats per estalviar prou. 
Per tant, en situacions d'emergència, molts d'ells son 
incapaços de trobar els mitjans per cobrir les seves 
necessitats.

De vegades es veuen obligats a recórrer a la seva 
comunitat, els seus amics o el seu banc per demanar 
préstecs per poder anar al seu país. La situació més difícil i 
complexa és la dels immigrants sense papers. Tot i que 
potser tendria els mitjans financers necessaris i suficients 
per anar al seu país, té una decisió molt difícil a prendre.

Entre anar-se’n amb el risc de no poder tornar, o viure el 
dolor lluny de la seva família i agafar la seva desgràcia amb 
paciència esperant una hipotètica regularització, és troba en 
un dels pitjors turments humans. Això pot ser més difícil de 
viure per la persona que ho pateix que el fet d’estar durant 
anys sense veure la seva família.

Si els que es varen quedar al seu país sabessin la pressió 
que hi ha al país d'acollida, farien tot el que poguessin per 
evitar involucrar-los en certs problemes, que de vegades 
són meres trivialitats. La distància i el temps són sovint per 
als immigrants els factors amplificadors del seu patiment, i 
constitueixen factors que atenuen la felicitat que podrien 
haver viscut plenament al seu país.



6.6
altres veus

Somnis compartits, la 
identitat mallorquina a 

debat
Joan Pau Jordà, Joan Colom, Gabriel Mayol

És necessari fer un llibre sobre la identitat avui en dia? I 
sobre la identitat dels mallorquins? Ha canviat aquesta 
identitat i la interpretació que s'ha feta sobre la mateixa en 
els darrers trenta anys? 

Aquestes eren unes de les moltes preguntes que els tres 
ens fèiem molts cops durant llargues sobretaules després 
de periòdiques trobades trimestrals. Els tres autors 
compartíem i compartim inquietuds i formació acadèmica, 
els tres som historiadors i els tres hem tengut participació 
en distints moviments socials en favor de la llengua, la 
cultura, els drets socials i l'alliberament nacional. Aquesta 
combinació sempre ens ha portat a no solament voler 
participar dels esdeveniments principals del nostre temps, 
sinó també a intentar comprendre'ls des d'una òptica 
crítica. I quan diem crítica no només ho aplicam a l'anàlisi 
del que podríem anomenar statu quo, sinó també als 
moviments sociopolítics que en propugnen una alternativa i 
pels quals hem sentit més simpatia; a analitzar els seus 
encerts i les seves limitacions. 

Tot plegat ens va portar a plantejar-nos si la identitat 
mallorquina, la identitat dels mallorquins, havia mutat en el 
transcurs dels darrers trenta anys a causa d'un procés de 
canvi econòmic, social i demogràfic profundíssim. I si era 
així, aquesta nova identitat sorgida com a conseqüència 
d'aquest nou context històric no s'havia ni teoritzat ni 
analitzat suficientment. Per tant vam decidir passar de les 
sobretaules al paper, sempre a partir d'analitzar de la forma 
més rigorosa possible la realitat del nostre objecte d'estudi, 
tant des d'un punt de vista històric com de l'anàlisi 
estadística. Però pensàvem que a banda de l'anàlisi de 
xifres i estadístiques, l'obra resultant havia de tenir també 
una anàlisi qualitativa, que anàs més enllà. Per això ens 
vam proposar que el cos central del llibre fos un conjunt 
d'entrevistes a diferents persones que pensàvem que 
podrien representar els diferents perfils socials, polítics i 
culturals que conformen la societat mallorquina actual. 
Volíem que les diferents visions sobre el què és i ha de ser 
Mallorca hi fossin. És per aquest motiu que hi trobam 
entrevistes a Damià Pons, Cristòfol Soler, Manolo Cámara, 
Bernat Coll, Ramon Aguiló, Natàlia Prieto, Antoni Maria 
Rosselló i Marina Llobera. Tot i que segurament ens han 
mancat altres perfils per entrevistar, pensam que aquest 
conjunt ofereix una visió prou àmplia i aproximada del gran 
gruix de la nostra societat sobre la temàtica que volem 
tractar. 

Les conclusions que hem pogut extreure de tot el procés 
d'investigació i de les entrevistes realitzades és que hi ha un 
cert consens en que la societat mallorquina es troba 
actualment en un estat de descohesió notable i 
desestructurada i li manca un relat col·lectiu que li permeti 
afrontar el futur de forma conjunta i amb garanties. Això és 
així, en part perquè cap de les dues grans propostes 
identitàries modernes que ha conegut l'illa han estat 
capaces d'imposar el seu propi relat sobre el què és 
Mallorca i què és ser mallorquí i aquest fet ens impedeix 
poder tancar debats o assolir grans consensos de país. A 
més a més, socialment, tot i que les dades 
macroeconòmiques presenten uns indicadors molt positius, 
el procés de creixent desigualtat també ajuda a augmentar 
la descohesió. L'augment demogràfic sense precedents 
viscut les darreres dècades com a resultat d'un flux 
migratori d'enormes proporcions ha creat una societat amb 
una gran diversitat cultural i que no acaba d'encaixar del tot 
bé en els grans relats col·lectius mallorquins. Cal per tant 
elaborar una nova concepció de la mallorquinitat, que a 
partir dels elements més arrelats a la nostra història i 
cultura catalanes tengui també prou capacitat inclusiva per 
a encabir aquesta nova realitat sociodemogràfica. 

Un relat que valori la diversitat com un element positiu i no 
com un problema, com un element més de la identitat 
mallorquina del segle XXI. Una identitat que posi la qüestió 
social i de la igualtat d'oportunitats com una senya 
inequívoca de la societat que volem construir. En definitiva, 
una narrativa que intenti acostar-se més a com és la 
societat illenca postmoderna, a les seves problemàtiques i a 
les seves formes de concebre el Món. 
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Miquela Sacarès
Vivat Ars Lulliana. Ramon 
Llull i la seva iconografia

MatiesGarcias

Professor d’EOI

Fruit d’una tesi doctoral llegida amb èxit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona el 2014, la historiadora de l’art 
Miquela Sacarès Taberner presenta una obra monumental, 
rigorosa i bellament editada amb profusió d’il·lustracions: 
Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva iconografia, amb 
pròleg del director de la tesi, Marià Carbonell, i epíleg de la 
historiadora de literatura medieval Lola Badia. 

Miquela Sacarès, amb aquest volum, ens forneix un detallat 
repàs i una profunda interpretació de com al llarg dels segles 
pintors, escultors, copistes, impressors i gravadors han anat 
configurant la iconografia o imatge gràfica de Ramon Llull. La 
relació de representacions lul·lianes abraça des de retrats en 
edicions d’obres seves fins a estampes, gravats, pintures i 
retaules que il·lustren al·legories o passatges de la seva vida 
i que el fan aparèixer com a savi, escriptor, filòsof, convers, 
il·luminat, predicador, viatger, mestre, beat, màrtir i, fins i 
tot, sant, sense haver estat mai canonitzat per l’Església. 

Uns passatges especials del llibre s’ocupen d’analitzar els 
“grans programes iconogràfics” dedicats a la memòria i la 
veneració de Llull. És el cas, entre d’altres, del sepulcre del 
beat, amb l’escultura jacent tallada per Francesc 
Sagrera,erigit a l’església de Sant Francesc de Palma,o 
l’anomenada Capella Nova del Beat Ramon Llull, situada en 
el mateix temple franciscà de Ciutat.

Qui vulgui conèixer no tan sols la figura i el pensament de 
Ramon Llull, sinó les traces que el savi mallorquí ha deixat en 
els monuments, les esglésies i els racons de la ciutat i l’illa 
sencera, té una eina magnífica per aprofundir-hi amb aquest 
tractat sobre la iconografia del Doctor Il·luminat que ha escrit 
Miquela Sacarès i que s’ha presentat a les acaballes d’un Any 
Llull fructífer en molts d’aspectes.

Miquela Sacarès. Vivat Arts Lulliana. Ramon Llull i la seva 
iconografia. 

Palma:J. J. deOlañeta, Editor. 2016.
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2017
Pep Traverso

“Jo crec que els morts són amb nosaltres” John Berger

Malament ha començat l’any, hem perdut un dels grans, John 
Berger, escriptor, pintor, assagista, poeta, guionista, crític 
d’art. Les vegades que m’he apropat a les seves obres 
-massa poques- he sortit impressionat, transformat. John 
Berger, un dels homes que pot il·luminar les foscors, els 
grisos dels nostres temps. Un d’aquells anglesos nascuts 
lliures.

2017 és l’any del centenari de la revolució russa, en la seva 
commemoració es celebraran congressos a diferents parts 
del món; a Itàlia (en aquests mateixos dies sobre 
Comunisme), a Sudamèrica i el més proper a nosaltres, el 
Congrés del Centenari de la Revolució Russa que tindrà lloc 
el proper mes d’octubre,  del 25 al 27,a la Universitat de 
Barcelona i que d’alguna manera es va obrir amb unes 
jornades a la UAB el passat octubre amb lliçó magistral del 
professor J. Fontana.

Les novetats editorials ja fa un cert temps que han començat 
a arribar a les llibreries, en citarem un parell: la novel·la de 
Victor Serge, Medianoche en el Siglo d’Alianza Editorial, autor 
i novel·la ben desconeguts al nostre país. Es reedita  La 
Revolución Rusa del gran historiador Christopher Hill, 
publicat per Ariel l’any 1969 i descatalogat des de fa molt de 
temps. Cartas desde la Revolución Bolchevique  de Jacques 
Sadoul de Turner Noema. Catherine Merridale, El tren de 
Lenin  de Crítica o Richard Pipes,  La Revolución Rusa  a 
l’editorial Debate i l’any no ha fet més que començar. A 
França, les novetats també són importants.

Però, què hem de commemorar de la revolució soviètica? 
S’ha de commemorar el 1917 rus? No valdria més deixar-lo 
enterrat dins l’oblit de la història, tenint en compte la seva 
deriva cap a la dictadura estalinista? 

Les Tesis sobre el Concepte d’Història (1939-1940) de Walter 
Benjamin estan travessades per dues formes d’entendre la 
història. L’Historicisme -rebutjat per l’autor- planteja la 
història universal com un camí de progrés, un temps 
homogeni i buit que l’historiador va omplint de dades, dates i 
esdeveniments. A les antípodes, la història materialista 
-defensada per l’autor- construeix la història sota un prisma 
messiànic i profà alhora; la seva feina és la del cronista, 
recuperar tots aquells que van sofrir, que van ser víctimes de 
les injustícies i es van perdre en l’oblit. Per a l’historiador 
materialista, el fet històric apareix com una mònada en la 
qual submergir-se i a la qual portar al present: “L’historiador 
marxista no s’apropa a una determinada realitat històrica 
més que a condició que ella se li presenti com l’espècie de la 

mònada. Aquesta estructura se li presenta com signe d’un 
bloqueig messiànic de les coses acabades; dit d’una altra 
manera, com una situació revolucionària en la lluita per 
l’alliberament del passat oprimit” (Tesi XVII. Les traduccions 
són nostres així que demano disculpes)

En la mateixa línia, la Tesi VI 
ens diu: “Cada època      
s’enfronta a aquesta feixuga 
tasca:  Alliberar de                 l 
conformisme una tradició que 
està essent violada per ell. […] 

Tan sols un historiador que hagi comprès que un enemic 
victoriós no es detindrà ni davant dels morts- tan sols aquest 
historiador sabrà fer arribar al cor mateix dels esdeveniments 
passats l’espurna de l’esperança. Mentre, i fins aquest 
moment, l’enemic encara no ha deixat de vèncer.”

Reyes Mate, al seu llibre (Trotta) Medianoche en la Historia, 
porta a terme un exhaustiu  comentari/reflexió de les Tesis 
abans esmentades, en el de la Tesi XVI i parlant de l’interès 
de Benjamin sobre el present -no tan sols sobre el passat- i 
sobre la categoria de present en el filòsof alemany ens diu: 
“A Benjamin també l’interessa el present, però un present 
que no s’esgota en allò que ja hi és, en allò que ja ha tingut 
lloc. Present no equival a facticitat. És més bé el resultat 
d’una construcció en la qual intervenen el coneixement del 
passat i les exigències de l’acció política, és a dir, el present 
apareix quan la política ha elaborat el passat tal i com ho fa 
l’historiador benjaminià.

No hi ha acció política sense un passat que la conformi de 
forma que coneixement històric i acció política es fonen en 
una sola cosa” (251. De nou disculpes per la traducció)

La revolució soviètica va ser un llampec que va il·luminar el 
món sencer, això és innegable, a la seva crida van 
comparèixer pobles sencers, dones i homes que es van 
convertir en gegants per estar a l’alçada de l’època; -a la 
vegada- aquella l’època i les seves tasques els van convertir 
en gegants. És veritat que la llum -odiada pels poderosos del 
món-, es va esmorteir no massa tard però difícilment obrirem 
un present sense recuperar, sense fer-nos nostres aquella 
època i aquells homes que es van aixecar, van lluitar fins 
l’extenuació i van perdre. 

“Com les flors, girant-se cap el Sol, les coses acabades es 
giren, mogudes per un heliotropisme misteriós, cap a aquell 
altre sol que sorgeix a l’horitzó històric. Res menys ostensible 
que aquest canvi. Però tampoc res més important.” (W. 
Benjamin, tesi IV)
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Una pinzellada sobre ….
40 anys de Coral 

Universitària / Coral 
Universitat de les Illes 

Balears (CUIB)
Joan Company
Director fundador de la CUIB

Ara fa quaranta anys que un grapat d’estudiants i de 
professors ens reunírem durant el curs 1976-77 a la Facultat 
de Filosofia i Lletres (edifici de Son Malferit) i em proposaren 
de reunir-nos un pic per setmana i practicar el cant coral. 
Aleshores, jo dirigia la Coral de Sant Joan, que havia fundat 
l’any 1975, i havia fet uns cursos de Direcció Coral a Cervera 
(Catalunya) organitzats per l’Orfeó Lleidatà. Amb aquesta 
breu experiència, però amb una il·lusió fora mida, vaig 
començar a dirigir aquella vintena de joves entusiastes i 
decidírem que a final del curs, faríem un petit concert. 

La «presentació oficial» fou el 19 de maig de 1977 al 
Convent de Sant Jeroni, avui dissortadament tancat i envoltat 
d’una polèmica sobre qui en té la propietat. 

La irrupció d’aquella jove coral (joves en tots els sentits: 
sense uniforme i la majoria amb texans, amb un programa 
majoritàriament profà, un repertori poc conegut i novedós 
per als circuits corals de l’època, agrupació sense cap tipus 
d’adscripció a parròquies o associacions culturals o 
recreatives) fou, com més tard molta gent ho assenyalà, una 
glopada d’aire fresc per a la música en general i per a la 
música vocal i coral en particular. 

Ben aviat, la Coral va augmentar el nombre de components i 
començàrem a tenir una regularitat ens els assaigs i en la 
realització de concerts. Fins i tot, pel desembre de 1978 
férem la primera sortida a la península, la nostra «primera 
gira». Convidats pel Cor Madrigal de Barcelona (amb el seu 
director fundador, Manel Cabero) i pel Cor Montserrat de 
Terrassa (amb el seu director, Joan Casals), oferírem tres 
concerts per terres catalanes, amb un programa monogràfic 
d’autors mallorquins. 

Aquesta sortida ja va marcar un poc el perfil i la filosofia de la 
Coral Universitària: sortir de l’illa per veure què passa més 
enllà de la mar i el meu interès per recuperar o promocionar 
la nostra música i els nostres compositors. D’allò particular a 
allò universal, i així poder obrir finestres i continuar 
l’aventura musical de conèixer el repertori universal de la 
música coral. 

D’aquesta manera, la Coral ha interpretat músiques de totes 
les èpoques: des del cant gregorià fins a obres 
contemporànies, tant clàssiques com modernes. A la 
interpretació, per exemple, del War requiem de Britten, o dels 
Salms d’Stravinsky, o de composicions a capella de 
Penderecki, hem acompanyat cantautors com Maria del Mar 
Bonet o a Lluís Llach. Per a la Coral Universitat de les Illes 
Balears (nom oficial des de fa unes dècades) existeix la 
paraula MUSICA en majúscules, amb la intenció d’abraçar 
totes les seves modalitats o estils vocals.

Gràcies a la constància, disciplina, regularitat (més de 3.200 
assaigs) i ganes d’aprendre i de millorar la nostra formació, 
hem ajudat a enriquir el nostre patrimoni coral (més de 100 
obres d’autors de les Illes) i hem intentat oferir una millor 
qualitat musical a la nostra societat que s’ha reflectit en 918 
actuacions per tot el món (55 gires artístiques), interpretant 
música de compositors de diversa procedència, tenint la sort 
de col·laborar amb orquestres i músics d’arreu del món i de 
renom; així com de ser guardonats amb premis importants 
del nostre país i en especial de les nostres Illes; hem 
mantingut sempre  un compromís de servei a la nostra 
societat i als més necessitats, ajudant institucions, persones, 
col·lectius marginals a través d’actuacions solidàries.

En resum, la Coral ha aconseguit bastir tot un edifici coral 
que es fonamenta en tres pilars bàsics:

formació: s’ha promogut un vertader centre de cant coral, 
amb deu : Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma 
(Coral Cincset, Coral Vuitdeu i Coral Onzequinze), Cor de 
Pares i Mares de la UIB, Coral Juvenil de Joventuts Musicals de 
Palma, Cor de Mestres Cantaires de la UIB, Poema Harmònic, 
Cor de Majors de la UIB, Cor de Dones de la UIB i Orfeó 
Universitat de les Illes Balears.
investigació: s’han esmerçat mitjans per a les activitats de 
recerca i promoció del patrimoni musical illenc i 
contemporani, col·laborant en l’edició de partitures. 
divulgació: s’ha donat a conèixer el gran repertori 
simfonicocoral a la societat de les Illes, essent la Coral que 
més ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears i amb qui hem actuat a Mallorca, Menorca, Eivissa, 
Barcelona, València i Madrid.
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