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Creixem!

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

L’Altra Mirada que vos presentem és ja el número 27. 
Fa quasi dos anys i mig que l’Ateneu Pere Mascaró, 
va començar aquesta aventura. A partir del número 16 
s’hi va sumar la Fundació Emili Darder que suposà un 
important bot qualitatiu per a la revista tant per 
l’augment de la seva distribució com per la incorpora-
ció de nous i qualificats col·laboradors i 
col·laboradores que,  amb els seus articles,  milloraren 
la qualitat de la publicació.

Avui tenim la satisfacció d’informar-vos d’un nou 
avenç en la trajectòria de la nostra revista. La incorpo-
ració al Consell de Redacció de Miquel Àngel Maria, 
Josep M Foguet i Joan López Casasnovas, tres com-
panys menorquins, sobradament coneguts i qualificats 
que  asseguraran l’aparició permanent d’articles 
escrits a Menorca.

És per això que ja en aquest número apareixen  dues 
noves seccions, “El nord també existeix” i “He mirat 
aquesta terra” que complementen i donen qualitat a la 
pròpia revista. 

L’Altra Mirada sempre ha tingut vocació d’ésser un 
instrument d’informació i opinió d’àmbit interinsular 
però hem rebutjat el model d’una revista feta a Mallor-
ca i des de Mallorca que s’autoproclami com un mitjà 
de comunicació de les Illes en el seu conjunt.

Ens sentim satisfets de tenir un Consell de Redacció 
format per companys i companyes de Menorca i de 
Mallorca que intentarem elaborar un producte que 
neix de les dues Illes i que té projecció a les mateixes. 
Ara ens queda recórrer el mateix camí amb Eivissa i 
Formentera, però som plenament conscients que 
solament arribarem al final d’aquest camí quan hi hagi 
un grup d’eivissencs i / o formenterencs que així ho 
vulguin.

També estem treballant per millorar la nostra presèn-
cia a les xarxes socials i properament donarem a 
conèixer la creació d’una pàgina WEB de L’Altra 
Mirada. 

Volem aprofitar aquest nou pas en el procés de conso-
lidació del nostre projecte de comunicació per agrair 
molt sincerament a totes les persones que durant 
aquest dos anys i mig han col·laborat amb nosaltres 
publicant els seus articles de forma totalment desinte-
ressada, així com a molts i moltes que han multiplicat 
la difusió de la revista aprofitant les xarxes socials.

I lògicament tornar a oferir a totes les entitats, movi-
ments socials, iniciatives de l’economia social i 
solidària, projectes polítics progressistes i a  totes 
aquelles persones que ho desitgin la nostra revista per 
donar a conèixer els seus fets o opinions. El nostre 
objectiu continua essent presentar-vos una “Altra 
Mirada” de la realitat social, política i econòmica que 
vivim. 

Disseny i maquetació 
Alexandre Charles Rolland

Consell de redacció:
- Llorenç Carrió Crespí   - Gabriel Pérez Alzina  - Pere Sampol Mas    
- Josep Maria Foguet   - Nanda Ramon Tous  - Lila Thomàs Andreu
- Joan Lòpez Casasnovas   - Miquel Rosselló del Rosal  - Josep Valero Gonzàlez
- Miquel Àngel Maria    - Maria Salleras Juan 
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l’ull crític
Eleccions autonòmiques a Sar-
denya, diumenge 16 de febrer

Carlo Sechi 
Ex batle de l'Alguer, ex parlamentari de 
Sardenya

La victòria era advertida, era en l'aire,   tants senyals 
anunciaven la derrota per al centre dreta i el governador 
sortint Ugo Capellacci, però l’experiència i la prudència 
recomanava d’esperar els resultats definitius.

Pels dirigents i per los militants dels partits del centre 
esquerra una legítima preocupació era representada, a 
la vigília del vot, de la prevista forta abstenció i de la 
presència a la competició electoral de la coalició "Sar-
degna Possibile" de Michela Murgia, vera novetat i 
encognita en la competició electoral sarda, suportada 
de tres llistes i un programa ambiciós, amb molts anun-
cis de canvis radicals i afirmacions infundades com una 
campanya feta en llengua sarda i catalana, que no 
havem vist, malgrat els esclatànts anuncis fets nel seu 
viatge pre-electoral a Catalunya.

L'abstenció de vot repartit en manera igual per totes les 
formacions, l'insuccés de Michela Murgia, inoportuna-
ment acreditada de una possible victòria a la vigília del 
vot, ha consagrat la victòria del president Francesco 
Pigliaru i de la coalició de centre esquerra. Un centre 
esquerra enfortit en aquesta competició del fonamental 
contribut de partits i moviments independentistes com : 
I.R.S. (Independència Republicà de sa Sardinya) 
1,Rossomori 2, Partito dei Sardi 2, La Base 1, que entre 
tots,elegint una petita rapresentancia al Parlament de 
Sardenya, han contribuint a la victòria de la coalició .

De fet és la primera vegada que els independentistes 
accepten d’anar en coalició amb partits italians, però és 
de posar en evidència la voluntat condivisa de la totalitat 
dels partits de la coalició de un projecte sobiranista per 
la sovranitat de Sardenya i una política econòmica i 
social en favor del poble Sard.

Una mica de delusió en casa del P.D. (Partit Demo-
cràtic) que esperava en una percentual de vot mes alta, 
que però de totes les maneres hi garanteix meitat dels 
parlamentaris de la coalició  18 sobre 36, en una assem-
blea reduïda, per efecte de la nova llei, de 80 parlamen-
taris a 60. Al centre dreta, col·locada a l'oposició, 
toquen 24 parlamentaris en rapresentancia de set 
partits.

Percentualment alt el resultat de S.E.L. (Sinistra Ecolo-
gia Libertá) que eligeix 4 parlamentaris (en tenia 3 
sobre 80) per una percentual de 5,6 %, confirma la 
elecció del portaveu i renova tot el grup amb tres joves 
de 30 anys. Un resultat inesperat, que aculli els fruits de 
una bona política feta del vell grup parlamentari, del 
qual feien part Luciano Uras (actual senador), Carlo 
Sechi (ja síndic de l'Alguer), Massimo Zedda (actual 
síndic de Càller) i Daniele Cocco portaveu.

L'argument central de la campanya electoral és estat el 
tema del pressupost general i els transferiments .de 
l'Estat central a Sardenya, mai definit i fortament reivin-
dicat dels partits del centreesquerra.

Altre tema del debat pre-electoral és estat la planificació 
urbanística, l'edificació en àrees agrícoles, la cementifi-
cacio de les costes i la tutela de les fiutata velles. Aixi 
com un tema de gran actualitat és estat aquell de les 
reformes, l'autonomia escolastica, un nou pla dels 
transports i de la mobilitat en Sardenya, la valorització 
del gran patrimoni arqueològic cultural i de l'enorme 
patrimoni artesanal sard : tapissos, ceràmica, entrixa-
dura, filigrana de or i de plata i sobretot lo coral, lo coral 
de l'Alguer.

Dijous 20 de març hi és estat l' ensediament del nou 
Parlament de Sardenia i el jurament de la nova equipe 
de govern. L'Empresa és àrdua i complicada, faltan 
resorses i més de la meitat del pressupost és destinat a 
les despeses del servei sanitari regional.

En camp hi son competències, determinació i ganes de 
fer per un canvi radical de la vella política de dreta. De 
aquí a poc veurem.
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El govern Monti tenia el suport d'un gran arc de forces 
de dreta i de centre-esquerra, començant pel partit de 
Berlusconi fins al Partit Democràtic.

Va ser un govern tècnic que, aparentment, tenia la 
tasca d'adoptar mesures que evitessin el risc de fallida 
però que, en canvi, va adoptar polítiques econòmi-
ques i fiscals d'acord amb la Troica europea. Al govern 
Monti no li va costar gens - després de 20 anys de 
règim absolutista - mostrar una cara més neta, menys 
vulgar, menys corrupta malgrat ser molt conservador, 
fins i tot molta gent d'esquerres va pensar que seria 
una sortida obligada del regne berlusconià , una espè-
cie de transició cap al restabliment d'una vida demo-
cràtica " normal".

Alhora, durant aquests mesos, es va anar desenvolu-
pant ràpidament el Moviment 5 estrelles, propietat de 
Beppe Grillo (que mana sense cap mecanisme de 
democràcia interna) que, en els anys 80 i 90, havia 
estat un còmic molt popular. El seu principal aliat i 
també fundador del moviment és Gianroberto Casale-
ggio, un misteriós empresari. Grillo pretenia moralit-
zar, o  més aviat, esfondrar el món polític tradicional i 
denunciava la presència al Parlament i al Govern de 
corruptes i delinqüents. El seu discurs era sempre 
violent i pintoresc, ple d'insults, un llenguatge "política-
ment incorrecte" contra els que posseïen el poder. Tot 
això malgrat una condemna per homicidi involuntari i 
alguns episodis d'evasió d'impostos que pesaven 
sobre les seves espatlles.

Grillo i Caesaleggio proclamaven la voluntat de realit-
zar una democràcia directa a través d'internet, però el 
blog que havia de ser un instrument de democràcia 
'participativa' total,  estava sota el control d'ambdós i 
havia estat registrat com a propietat personal del 
còmic, atraient molts diners arrel dels anuncis publici-
taris que publicava. El que va passar és que moltes 
persones, sobretot joves, després d'anys de política 
obscena, consideraven a Grillo el venjador de la gent 
senzilla, del poble, dels ètics, que faria pagar car als 
polítics els seus pecats imperdonables.

Dos homes poc escrupolosos: 
Berlusconi i Renzi

Marcello Belotti
SEL Barcelona

marcello@marcellobelotti.eu
http://selspagna.eu  
http://www.sinistraecologialiberta.it

Sempre és molt complicat explicar a algú que no és 
italià el que està passant en la política italiana, es 
tracta d'una cosa que, potser, difícilment podria passar 
en els altres països democràtics europeus.

Tractaré de fer-ho de totes maneres i, per això neces-
sito, retrocedir una mica en el temps, esmentant els 
esdeveniments dels quals ja n'he parlat també en els 
meus articles anteriors (1) . Em sembla que no hi ha 
res com un relat dels esdeveniments polítics italians 
que pugui il·lustrar tan bé el que el meu país compar-
teix amb altres països europeus i allò que el fa 
diferent.

Comencem dient que el feixisme es va originar fa 
gairebé noranta anys a Itàlia i després es va estendre 
per Europa. Encara que els temps hagin canviat, i no 
tindria sentit fer política basant-se en analogies mecà-
niques, sens dubte, a Itàlia hi va haver ja fenòmens 
dramàtics que podrien, fins i tot, infectar parcialment 
altres països europeus.

Com és ben sabut, el fenomen Berlusconi s'ha mantin-
gut en el centre de la vida italiana dels darrers vint 
anys, provocant el desconcert a Europa de tanta gent: 
Com és possible que el país del Renaixement, de l'art, 
d'Antonio Gramsci,  Sandro Pertini, Anna Magnani i 
tants altres, hagi acabat essent dirigit durant 20 anys 
per un home tan groller (encara que astut), amb amics 
condemnats per delictes de màfia, que ha estat 
condemnat definitivament per frau fiscal i que es troba 
immers en molts judicis més (prostitució de menor, 
extorsió, suborn a senadors, malversació de fons, 
difamació i altres)? En un article no és possible donar 
una resposta del tot satisfactòria, que potser ni tan 
sols existeix de manera definitiva, però anem a veure 
què ha passat en els últims temps.

Al novembre de 2011, Berlusconi, immers en molts 
judicis i havent perdut la seva majoria parlamentària, 
va haver de dimitir i el President de la República Gior-
gio Napolitano va confiar a l'economista Mario Monti 
l'encàrrec de formar un nou govern. 
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En aquesta circumstància, va guanyar les primàries 
per a l'elecció de secretari del Partit Democràtic Pier-
luigi Bersani, que va intentar donar un rumb nou al 
partit i a la vida política italiana, encara que no sense 
vacil·lacions 'centristes', que probablement van 
empènyer als electors més ingenus cap al populisme 
devastador de Beppe Grillo. Pierlugi Bersani va fer un 
pacte de coalició amb Sinistra Ecologia Libertà  per 
donar a Itàlia un govern d'esquerres reformista, el que 
sempre havia constituït un fet absolutament normal en 
molts països europeus, però que a Itàlia, fins a aquest 
moment, mai havia succeït.

Les eleccions polítiques van donar, només a la 
cambra baixa, una majoria molt estreta a la Coalició 
de centre-esquerra, en la qual participava SEL (que 
amb els seus vots va marcar la diferència), molt més 
estreta del que s'esperava (29,55 %) i el Partit de les 
Llibertats de Berlusconi va perdre la majoria per unes 
dècimes (29,18%). El moviment del populista Grillo va 
aconseguir uns resultats aclaparadors, molt més del 
que s'havia previst: el 25,56%. D'aquests 8.700.000 
electors del còmic milionari, més o menys un terç 
procedien de la dret, un terç de l'esquerra i un terç no 
tenien partit.

A causa de la llei electoral (que en el seu temps es va 
dir el Porcellum és a dir: el Porquet!) anteriorment 
aprovada pel mateix Berlusconi amb la Lliga Nord, la 
coalició de centre-esquerres, gràcies a un gran premi, 
va obtenir la majoria en la Cambra dels Diputats, en el 
Senat, però, cap dels contendents va aconseguir la 
majoria necessària per governar (cal tenir en compte 
que a Itàlia està vigent el bicameralisme perfecte).

La decepció pels resultats electorals van donar força 
als que, en el Partit Democràtic, havien lluitat contra 
Bersani: alguns dels ex-comunistes acostumats a 
compromisos de tot tipus com Massimo D'Alema, els 
conservadors ex-democristians com Enrico Letta i als 
nous "rottamatori" (desballestadors de la vella classe 
política), com Matteo Renzi.

Mentrestant , els partits polítics d'esquerres i especial-
ment el PD intentaven recobrar la seva fesomia i la 
seva identitat.

És important, sobre el tema del Partit Democràtic, 
subratllar algunes diferències entre Itàlia i Espanya. El 
PD, que és el major partit reformista de centre-
esquerra i correspon, a grosso modo, al PSOE espan-
yol, es va formar, després de diverses vicissituds, el 
2007. L'ambició dels seus fundadors, entre els quals 
destaca Romano Prodi, era unir  després de la terrible 
crisi dels partits tradicionals dels anys 90 (Mani Pulite 
- Mans Netes), als catòlics més progressistes afiliats 
anteriorment a la Democràcia Cristiana, als 
ex-comunistes més moderats, el que quedava de 
l'antic Partit Socialista Italià, destruït pel seu últim 
secretari, Bettino Craxi, i finalment, a membres dels  
“antics" partits.

De fet, amb el temps, la unió va resultar més un colla-
ge de peces que alguna cosa orgànica, i, especial-
ment, el Vaticà va seguir tenint com sempre ha passat 
a Itàlia, una influència molt forta sobre la vida política i 
social del país. Per exemple, el Vaticà va aconseguir 
bloquejar durant anys l'aprovació de lleis sobre els 
drets civils (a Itàlia encara no existeixen les parelles 
de fet per a ningú), ha estat sempre molt indulgent 
amb Berlusconi i amb la dreta, a canvi diversos privile-
gis, entre ells l'exempció d'impostos per moltíssims 
immobles de la seva propietat a tot Itàlia.

Molts importants dirigents ex-comunistes o del sector 
esquerranós del Partito, convençuts de la vocació 
moderada del poble italià, van mostrar una tendència 
excessiva, gairebé malaltissa, a fer pactes de baix 
nivell amb la dreta de tot tipus. Aquestes incerteses 
facilitaren el domini de Berlusconi i dels seus aliats, 
petits partits catòlics integristes, partits post i neo-
feixistes i la Lliga Nord, un moviment xenòfob i localis-
ta (més endavant un partit programàticament racista), 
es van incorporar a la dreta, sense ser contestats amb 
contundència pel Partit Democràtic, sinó només per 
una part de l'esquerra minoritària, en la qual es troba-
va, als 90, Refundació Comunista i en els últims anys 
també SEL.

Amb la condemna definitiva i la sortida de Berlusconi 
de l'escenari polític, semblava que es podia respirar 
un nou aire, que era, sens dubte, una època complica-
da, però prometedora, de transició d'un règim gairebé 
populista a una renovada democràcia.

Amb la crisi del Govern Monti, del qual s'havia allunyat 
el partit de Berlusconi, es van convocar noves elec-
cions polítiques i, a la vegada, va arribar al final del 
mandat de Giorgio Napolitano i el parlament havia de 
triar un nou President de la República.
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Aquests dies el nou parlament va votar també per a 
l'elecció del nou President de la República. Va ser una 
elecció molt tempestuosa. Després de dos intents que 
no van donar resultats, el Partit Democràtic va propo-
sar a Romano Prodi, un economista de gran prestigi, 
catòlic, el més important dels seus fundadors i a més 
l'únic que havia vençut dues vegades a Berlusconi a 
les eleccions. Per la seva alçada política, per la seva 
solidesa cultural, Prodi podria haver estat un President 
de la República imparcial i, a la vegada, un defensor 
de l'estat de dret i de la democràcia italiana, tan 
minvada en els últims anys. L'assemblea de parla-
mentaris del Partit Democràtic va acollir el nom de 
Prodi posant-se en peu per ovacionar-lo però, 
almenys 101 d'aquests parlamentaris, de manera 
traïdora, en el secret de l'urna, no el van votar.

Al final, part del PD, d'acord amb el PDL de Berlusconi 
i amb altres forces de dretes , inclosa la racista Lliga 
Nord, van proposar com a candidat al que ja era presi-
dent de la república, l'ancià Giorgio Napolitano, que va 
ser elegit per segona vegada a l'edat de 89 anys
.
El president Napolitano, forçant les seves prerrogati-
ves, en lloc de permetre que Bersani comprovés al 
Parlament si podia aconseguir una majoria amb un 
programa concret, amb punts programàtics, va patro-
cinar un govern de Große Koalition que incloïa un arc 
de forces des del Partit Democràtic al Partit de les 
Llibertats de Berlusconi, i ja no es tractava d'un govern 
provisional d'emergència, sinó d'un govern polític en 
tots els seus aspectes. Bersani va dimitir, però es va 
mantenir fidel al seu partit.

Enrico Letta, que va arribar a ser president del 
Govern, amb el suport del Partit Democràtic i del Partit 
de les Llibertats, així com d'altres forces de dretes, és 
un ex-democristià del Partit Democràtic, d'orientació 
molt moderada i nebot de Gianni Letta, el principal 
conseller polític de Berlusconi. El Govern Letta va 
estar surant en un estany sense produir cap d'aquests 
canvis que Itàlia necessitava. 

Mentrestant, Grillo mostrava la seva oposició amb 
declaracions cada vegada més incendiàries i amb 
l'expulsió d'uns quants parlamentaris que s'atrevien a 
criticar els seus dictàmens, i en el Partit Democràtic 
havia noves primàries obertes per a l'elecció del nou 
secretari. A aquestes van anar a votar gairebé 3 
milions de persones i va guanyar de manera aclapara-
dora (67,55 %) Matteo Renzi, que tenia un passat 
vinculat als "populars", un petit grup que havia sorgit 
de l'enfonsament en els anys 90 de la Democràcia 
cristiana. 

Renzi tenia molta experiència en l'associacionisme 
catòlic i estava proper a la "Companyia de les Obres". 
Havia estat ja triat molt jove com a president de la 
Diputació de Florència i després alcalde de la mateixa 
ciutat. La seva administració, encara que en molts 
aspectes ha estat innovadora, encara és objecte de 
judicis contraposats.

Aquest jove, molt astut, que encara no ha complert 
quaranta anys, es va presentar a l'escena política 
decidit a esfondrar la gerontocràcia italiana, que 
s'havia cristal·litzat com potser, en cap altre país euro-
peu, tant en els partits més antics, de l'esquerra 
també, com en l'àmbit laboral, en els sindicats i en el 
món acadèmic. Amb el suport d'industrials i per un 
sector del món financer, sense escrúpols i al mateix 
temps amb actituds i llenguatge molt directes, amb la 
seva joventut enèrgica i prepotent, Renzi , en aquests 
temps foscos per a Itàlia, ha despertat la fantasia de 
molts. En comparació amb la classe política dels vells 
poderosos de les últimes dècades, Renzi encarna 
físicament, gairebé orgànicament, una renovació que 
encara sembla genèrica, sense continguts precisos, 
en definitiva, en aquest sentit, és un personatge sem-
blant a Berlusconi i a Grillo, encara que proposi algu-
nes mesures ben diferents.

Renzi va guanyar les noves primàries del Partit Demo-
cràtic, declarant que no tenia interès a ser primer 
ministre, encara que era crític amb l'immobilisme del 
govern de Letta. També va declarar als quatre vents la 
seva oposició a la Große Koalition. Però, immediata-
ment, va proposar una reforma de la llei electoral i la 
va pactar, primer de tot i abans que amb altres, amb 
Berlusconi.

Així, va sortir un projecte de reforma que modificava 
alguna cosa del Porcellum, però deixant intacta la 
base general i posant una barrera molt alta (com en 
cap altre país europeu), als partits per entrar al Con-
grés: una formació política haurà de sobrepassar un 
llindar mínim del 8% si es presenta sola i del 4,5 % si 
es presenta en coalició, la qual, obligatòriament, ha 
d'obtenir un mínim del 12% . 
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A més , la coalició que arribi al 37% a la primera volta 
guanyarà els comicis i obtindrà el 55% dels escons, i , 
en cas que ningú arribi aquest llindar, hi haurà una 
segona volta entre les dues primeres coalicions. Des-
graciadament, a més, no apareix cap reglamentació 
sobre la presència de les dones en les llistes, cap 
norma que solucioni el conflicte d'interessos de 
Berlusconi, i els candidats de les llistes tancades 
seguiran sent escollits només pels partits i no pel vot 
de preferència dels ciutadans. La llei ja ha estat apro-
vada a la cambra baixa i en data d'avui falta només el 
vot del Senat. A més, en el pacte establert entre Renzi 
i Berlusconi, es preveu l'eliminació del Senat com a 
cambra legislativa i la seva conversió en una cambra 
de representació, una mica com el senat espanyol.

Mentrestant, una part del partit de Berlusconi, sota el 
lideratge de Angiolino Alfano, el seu ex dofí, s'havia 
allunyat de l'ex-primer condemnat. Hi ha qui diu que 
aquest allunyament és només formal. En relació a  
Alfano, en una força aparentment independent, pot 
intentar aprovar lleis que salvin al seu antic cap, que 
podria ser, en secret, el seu cap encara.

Després de tot això, Renzi va donar l'assalt al govern. 
En una comissió executiva de la direcció del PD, va 
demanar que  es desconfiés del govern Letta. Els 
membres de la direcció, en majoria, van votar a favor 
de la proposta, una part no va participar en les vota-
cions i pocs es van atrevir a votar en contra. Així 
Renzi, amb una capacitat de transformació i un prota-
gonisme personal, espectacular, mediàtic, típic de 
l'actual clima italià, va aniquilar políticament a un com-
pany de partit que a més era de la seva mateixa 
corrent i es va revelar disposat, en nom de l'estabilitat 
de govern, a pactar amb el Caiman, segons la defini-
ció del director de cinema Nanni Moretti .

Actualment el govern està format paritàriament per 
vuit dones ministres i vuit homes ministres, fet que mai 
havia passat a Itàlia, i Renzi segueix desafiant Itàlia 
assegurant que portarà a terme reformes radicals en 
molt poc temps (en uns mesos, afirma ell). A més, 
darrerament s'ha citat amb mandataris europeus i 
responsables econòmics a Brussel·les, per presentar 
les seves mesures econòmiques i reclamar a Europa 
un marge de maniobra més ampli pel que fa a la 
relació deute / dèficit del 3%. De moment, sembla no 
haver aconseguit convèncer del tot amb les seves 
propostes, ja ho sabrem en els propers mesos.

En aquest context, el meu partit SEL - Esquerra Ecolo-
gia Llibertat va aconseguir 37 diputats i 7 senadors, 
que van votar en contra tant del govern Letta com el 
de Renzi, però sense descartar el suport a mesures de 
tot tipus que puguin tenir un alt valor reformista radical. 
De fet la perspectiva de SEL, tant a nivell local com 
nacional, és la de seguir lluitant per construir un 
centre-esquerra reformista que, per fi, pugui canviar 
Itàlia. Al llarg d'aquests últims anys, de fet, s'han acon-
seguit importants victòries en coalició amb el PD, com 
les de la regió d’Apúlia, els ajuntaments de Milà, 
Gènova, Càller, Roma i, finalment la regió de Sarden-
ya; sense oblidar l'elecció com a presidenta del Con-
grés dels Diputats de la valenta Laura Boldrini, durant 
anys portaveu del "Alt Comissionat de les Nacions 
Unides per als Refugiats "( ACNUR ), elegida en les 
llistes de SEL. 

De cara a les pròximes eleccions europees, l'última 
assemblea del congrés de SEL, a finals del gener 
passat, va votar per donar suport al candidat grec 
Alexis Tsipras baix el seu nom s'ha anat formant a 
Itàlia la llista unitària "Un'altra Europa per Tsipras" 
(que necessita recollir 150.000 signatures per poder 
presentar-se i ha de sobrepassar el 4% per obtenir 
escons europeus) i així mateix, advocant per un diàleg 
directe i de col·laboració mútua amb tots els grups de 
l'esquerra europea: socialistes, verds i el de l'esquerra 
europea.

SEL, durant aquest any d'activitat parlamentària ha 
dut a terme un gran treball que explica molt bé que 
s'entén per 'reformisme radical’, i hi ha exemples: 
http://selmade.it/category/proposte-di-legge

I mentre Pompeia es segueix esfondrant, Itàlia acaba 
de guanyar un Oscar amb una pel·lícula sorprenent, 
que ens ensenya el que ha passat "antropològica-
ment" (les arrels s'enfonsen en temps llunyans) al país 
de la Gran Bellezza i potser no només en ell.
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Així les coses, es calcula que el professorat suficien-
tment capacitat en llengua anglesa s’hauria de multi-
plicar per tres, a més d’aconseguir auxiliars de conver-
sa i materials didàctics específics.

-Les males estratègies sempre tenen víctimes 
I les víctimes sempre són els més innocents. 
L'execució de l'experiment trilingüe del Govern balear 
té un preu molt alt, que paguen i seguiran pagant el 
sistema i la comunitat educativa: desconcert, proble-
mes pedagògics, ansietat dels docents i dels alumnes 
i trastorn emocionals i econòmics per a les famílies.

-S’aprèn menys i pitjor
No feia falta ser molt llest ni entendre molt d’educació 
per veure que l’aplicació del TIL faria rebaixar els 
continguts i alentir el ritme d'aprenentatge a les 
matèries impartides en anglès.  Però, clar, és que ni 
són molt llests ni entenen gens d’educació...

-Els més febles, els que més ho pateixen
Sens dubte, una de les conclusions més persistents i 
devastadores de tots els estudis: els alumnes que es 
troben en situació desafavorida acusen més els efec-
tes negatius d’un experiment delirant.

La Conselleria comença a recular

El primer curs d’aplicació del TIL encara no ha acabat 
i la Conselleria ja comença la retirada. La primera 
mostra de la derrota ha arribat en forma de rectificació: 
ara resulta que –segons l’acord aconseguit amb 
l’escola concertada- bastarà que es facin 2 hores en 
anglès i la resta segons el criteri de cada centre.

Un correctiu en tota regla imposat per la patronal de 
l’Escola Catòlica, tan esverada amb l’experiment com 
el més hippy dels docents en vaga.  Això sí que és 
aconseguir el consens educatiu. Llàstima que l’únic 
que ha quedat defora hagi estat el Govern...

Deriva i naufragi del TIL

Nanda Ramon
Mestra

Cinc mesos després de l’entrada en vigor del TIL, 
sembla que la Conselleria comença a percebre que la 
realitat és encara més caparruda que les docents i que 
s’imposa un inevitable canvi de rumb.

Mentrestant, la gestió irresponsable del Govern de les 
Illes Balears en la implantació de la seva esperpèntica 
reforma està causant efectes devastadors en els 
centres educatius. 

Balanç de l’aplicació del TIL

Els informes de les associacions de directors, les 
enquestes de l’Assemblea de Docents, els estudis de 
la Universitat Carlos III i la Fundació FEDEA... tot 
avança en la mateixa direcció: el fracàs d’un experi-
ment –imposat i improvisat- que tendrà greus i profun-
des conseqüències.

El balanç provisional no pot ser més pessimista:

-La Conselleria no sap què està fent
Ni entén res de la metodologia de l’aprenentatge de 
llengües ni disposa dels recursos necessaris per 
aplicar-la.

-La improvisació i la supèrbia, males conselleres
Ara per ara, les classes bàsicament es continuen fent 
en català per dos motius de pes que ja es varen adver-
tir en el seu moment: ni els professors les poden fer en 
anglès ni els alumnes les entendrien.

- Sense recursos, senzillament impossible
Els centres educatius només compten amb els seus 
propis recursos (retallats en més d’un 25% aquesta 
legislatura) per implementar uns projectes lingüístics 
imposats. 
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Miquel Àngel Limón, president de l’Obra Cultural de 
Menorca, recorda als patrons institucionals que la 
seva aportació a l’Enciclopèdia no és un acte discre-
cional dels polítics de torn: si van acceptar el patronat-
ge, estan obligats a garantir la supervivència del 
projecte. Les seves paraules no han merescut ni tan 
sols un comentari públic dels responsables d’aquestes 
institucions.

Compartesc aquesta crida, però crec que per comple-
tar el quadre de responsabilitats hi hem d’afegir, com 
a mínim, dos actors més. D’una banda l’empresariat 
menorquí, especialment el turístic. El seu compromís 
amb la cultura de Menorca és —sempre ho ha estat— 
més aviat escàs. Ara tenen l’ocasió de retornar a 
Menorca una mica del que n’han rebut. Diuen que són 
els primers que volen superar l’exclusivitat del turisme 
de sol i platja. Amb una aportació per salvar 
l’Enciclopèdia tenen una ocasió preciosa per passar 
de les paraules als fets. No em puc creure que cent 
cinquanta mil euros repartits entre tot el teixit empre-
sarial i institucional sigui una barrera infranquejable. 

L’altra responsabilitat, que no convindria defugir, és la 
de tots i cadascun de nosaltres. Si els menorquins 
volem ser mereixedors de la supervivència del llegat 
de Josep Miquel Vidal, no basta amb lloar la seva 
figura. Si creim que l’Enciclopèdia val la pena, no 
hauríem de fer com els actuals governants, que 
s’omplen la boca amb homenatges i reconeixements a 
la persona d’en Vidal, però miren cap a una altra 
banda quan es tracta de garantir la continuïtat de la 
seva feina.

El nord també existeix

SOS Enciclopèdia de Menorca

Miquel Àngel Maria

És possible que quan aquest article es publiqui, el seu 
contingut hagi caducat. Diré més: m’agradaria que fos 
així, perquè malgrat que a dia d’avui el pronòstic és 
desfavorable, convé donar per bo que l’esperança és 
la darrera cosa que s’ha de perdre. 

Em referesc a la situació límit de l’Enciclopèdia de 
Menorca. Trenta-cinc anys després dels seus inicis, si 
ningú no hi posa solució, l’Obra Cultural de Menorca 
no tindrà més remei que tancar la paradeta i liquidar 
l’entitat. L’Enciclopèdia de Menorca no és, simple-
ment, una activitat més, no és una publicació entre les 
altres. Qui no entengui la seva rellevància, qui no es 
faci càrrec del lloc central que ocupa en la història 
cultural i científica de la Menorca contemporània, és 
que simplement no coneix Menorca i no entén res.

El seu cofundador i màxim promotor, Josep Miquel 
Vidal, que ens va deixar fa tot just un any, ja va veure 
venir que la crisi —o l’excusa de la crisi— posava en 
perill la continuïtat de l’Enciclopèdia. Per fer-hi front, 
va promoure la creació d’una fundació a la qual s’hi 
van adherir els vuit ajuntaments menorquins, el Con-
sell Insular, el Govern de les Illes Balears i la UIB. Tres 
anys més tard, aquestes institucions no són capaces 
de garantir el pagament del deute de cent cinquanta 
mil euros que, si no se satisfà, condemna 
l’Enciclopèdia a la seva desaparició.
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Mobilització social per aturar 
l'ordenança in-cívica

Neus Truyol Caimari
Regidora de MÉS per Palma

El govern popular de Cort segueix amb la seva creuada 
particular per aprovar una ordenança que pretén multar 
a treballadores sexuals, persones sense sostre, 
concentracions de persones, artistes de carrer, repartir 
fulletons informatius,... Si, estem parlant de l'ordenança 
in-cívica. 

La democràcia que teníem fa 10 anys ja era deficitària, 
l'havíem de radicalitzar. La dreta més retrògrada, però, 
està aprofitant aquesta estafa vestida de crisi per 
desmantellar-la i transformar-la en pocs anys en una 
dictadura. Voler aprovar aquesta ordenança repressiva 
no és una excepció, està dins l'estratègia general de 
criminalització de la pobresa, la mobilització social, la 
cultura,... i la usurpació de llibertats i drets.

Però els veïnats i veïnades de Palma s'han mobilit-
zat per aturar-la: han dit NO a l'ordenança in-cívica, 
NO a la tutela ni a la privatització de l'espai públic, 
NO a la repressió.

MÉS per Palma, des del primer moment ens vam 
oposar a aquesta ordenança frontalment i consi-
deràrem essencial donar-la a conèixer a la gent, i fer 
una crida a la mobilització social per aturar-la. I la 
resposta va ser clarament d'oposició. Artistes de carrer, 
ONGs, associacions de veïns i veïnes, sindicats, veïna-
des i veïnats,... no volen l'ordenança in-cívica.

Des de gener a març diferents col·lectius han realitzat 
activitats amb l’objectiu de mostrar el seu rebuig a la 
norma i donar a conèixer les repercussions que tindrà:

- Assemblees d'informació, debat i definició d'accions 
sobre l'ordenança.

- Fulletó informatiu per repartir per barris i pobles, 
xarxes socials...

- Taules informatives i sortides a diversos punts i barris 
de la ciutat per donar a conèixer l'ordenança.

- Contacte i coordinació amb plataformes i col·lectius 
d'altres indrets de l'Estat que pateixen ordenances 
in-cíviques.

- Intervencions a ràdios locals per difondre l'ordenança i 
allò que amaga.

- Articles a premsa escrita i on-line. 

- ManiFestArt: músics i artistes de carrer organitzaren 
una cercavila des de plaça d’Espanya a plaça Major que 
va acabar amb un cabaret ironitzant contra el “càsting”.

- Taules rodones sobre legislació anti-democràtica i 
ordenança in-cívica: durant aquest temps s'han realitzat 
5 taules rodones i xerrades sobre aquesta ordenança, 
cada una d'elles organtizada per diferents col·lectius per 
fomentar el debat públic i el coneixement entre la gent 
de la normativa criminalitzadora. Les organitzaren: Més 
per Palma, Associació de Veïns de Ses Veles, Assem-
blea de Moviments Socials de Mallorca, Transitant i 
Ideari.

- Street Art: grafiters i artistes realitzaren una acció 
artísitca i de protesta pintant grafits a murs de cases 
abandonades i tapiades.

- Campanya de signatures on-line: s'han recollit més de 
2.500 signatures demanant la retirada de l'ordenança.

- Campanya d'al·legacions ciutadanes per la retirada de 
l'ordenança: s'han recollit 2.000 al·legacions 
d'organtizacions i persones que demanen que no 
s'aprovi aquesta ordenança.

A dia d'avui estem pendents de la resolució de les 
al·legacions per part del PP de Palma. Però ja ens han 
anunciat que volen tirar endavant, tot i les al·legacions i 
les aportacions d'entitats que coneixen molt bé les 
repercusions d'aquesta normativa. 

Com sempre, els PPeros governen per ells i pels seus 
interessos particulars. Volen que s'aprovi per a que entri 
en vigor l'1 de maig. Hem de seguir lluitant per a que no 
s'aprovi, i si s'aprova organitzar-nos per denunciar-la als 
tribunals, denunciar els abusos d'autoritat i arbitraritat en 
l'aplicació, crear xarxes de solidaritat,...

Gràcies a totes i tots per mobilitzar-vos! Sense por! 

Deim NO a l'ordenança in-cívica i ens seguirem mobilit-
zant fins aturar-la! 
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Nous reptes per a 
l'associacionisme
Josep Valero
Vocal de FAPA Mallorca

El dissabte 22 de març tingué lloc una nova assemblea 
del Consell de la Societat Civil de Mallorca (CSCM). 
Una jornada on coincidien moltes activitats a Ciutat. Era 
una assemblea important, que es va programar amb 
molta anterioritat, i que no convenia ajornar. Així algu-
nes entitats no pogueren venir per acudir a altres 
accions, especialment anar a la Marxa per a la Dignitat 
i altres enviaren algun representant, sabedores de la 
importància dels temes a tractar.

El debat fou prou ric i les conclusions molt engrescado-
res. Es començà amb la presentació de la ponència  de 
FAPA Mallorca titulada "Per un nou alè democràtic de 
l'associacionisme". Un document que intentava ésser 
una exposició de les debilitats i les fortaleses del movi-
ment associatiu, així com de les seves amenaces i les 
seves oportunitats. S'aprofundia en la necessitat de no 
contraposar els moviments assemblearis amb la demo-
cràcia de les associacions sense ànim de lucre. Es feia 
referència a l'impacte de les noves tecnologies i en que 
poden afavorir per estimular  nous mecanismes de 
participació. Es valorava el treball en xarxa com una 
necessitat ineludible de treball per a les associacions. 
També es comentava la importància de crear relacions 
estables entre les entitats d'un municipi o d'una barria-
da, per aconseguir victòries i mobilitzacions cíviques 
prou amples.

El GOB, L'Obra Cultural Balear, FAPA Mallorca i 
COAPA Balears, L'Ateneu Pere Mascaró, STEI, Dones 
educadores, Unió de Pagesos, Associació d'Escriptors 
en llengua catalana, Fòrum Ciutadà que duia la repre-
sentació de l'assemblea de moviments socials de 
Mallorca hi foren presents. 

Excusaren la seva assistència CCOO i USO. 

A part de la qualitat de les aportacions de totes les 
persones assistents, fonamentades amb la pràctica i 
experiència de les seves respectives organitzacions, el 
resultat més interessant de la reunió fou les conclu-
sions que al final s'aprovaren. En resum es podrien 
concretar en:

- Mantenir el funcionament de l'actual secretariat del 
CSCM, per tal de que prepari de manera unitària amb 
les comissions que ja s'han constituïdes de l'assemblea 
de moviments socials, una trobada unitària en torn al 
futur Fòrum Social de Mallorca.

- Crear una eina electrònica que estigui a l'abast de les 
entitats, per poder informar de les diferents programa-
cions d'actes que preveu fer cada entitat, a la fi de 
poder evitar en allò possible coincidències inneces-
sàries en la realització d'activitats. Cal coordinar bé la 
informació disponible i que pugui ésser d'utilitat per 
evitar duplicitats evitables.  

- Incorporar al document presentat per FAPA, les apor-
tacions del debat, per tal de facilitar a les associacions 
uns elements d'anàlisi que puguin ajudar al seu millor 
funcionament intern.

- Tenir present la necessitat d'invertir en temps i perso-
nes per tal de mantenir la bona coordinació en xarxa del 
funcionament de les entitats. 

Hi havia coincidència en la necessitat de trobar en 
algun moment de l'any, el temps necessari per reflexio-
nar sobre el funcionament propi de cada associació i de 
com es desenvolupa el seu projecte estratègic. El resul-
tat positiu de la pròpia reunió, així ho demostrava.

IMAGINA UN ALTRE MÒN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

I AJUDA'NS A CANVIAR-LO !...
El treball col·lectiu fa més eficient

el nostre esforç individual

 ARA ÉS EL MOMENT !
CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE COL·LABORACIÓ AMB

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!
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Canamunt, construint una ciuta-
dania activa

Tina Codina i Miquel Ferrer

En aquests moments de canvis i incerteses, la nostra 
responsabilitat com a ciutadans s’ha de dirigir a 
organitzar-nos i estar atents al que està passant al 
nostre entorn més proper. Així es com funcionam a 
Canamunt, una associació de veïns del centre de 
Palma que volem viure la ciutat en primera persona, 
generant dinàmiques socials de contacte entre 
l’administració, les entitats i la pròpia vida comunitària 
del nostre entorn immediat com es el barri. 

Pensam que com a ciutadans també tenim una respon-
sabilitat fonamental en el procés de transformació de la 
ciutat per la qual cosa treballam la nostra capacitat 
organitzativa per tal d’augmentar la força d’acció. La 
nostra capacitat per involucrar-nos amb la ciutat ha 
estat a partir de petits projectes de proximitat.

Volem ser partíceps de les decisions que es prenen a la 
nostra barriada i per això vàrem organitzar visites amb 
regidors de l’Ajuntament de Palma pel nostre territori 
d’acció. Per aquestes visites vàrem demanar als veïns i 
veïnes que ens proposassin quins punts de la barriada 
volien mostrar als regidors i sobre quins temes havíem 
de xerrar. Així vàrem estructurar una ruta en la que no 
només els vàrem mostrar els problemes de la barriada, 
sinó que també varem poder visitar alguns dels projec-
tes que duim a terme com Aliments en Xarxa 
(repartiment setmanal d’aliments a 35 famílies deriva-
des de serveis socials), el pàrking de bicicletes (local 
amb lloguer compartit per 30 veïnats i veïnades i habili-
tat com a pàrking de bicicletes comunitari) o el grup de 
consum responsable (compra de verdures ecològiques 
directes als productors).

Intentam participar al plenari municipal quan hi ha algu-
nes decisions que es prenen sense tenir en compte la 
nostra opinió i volem donar el nostre parer com a ciuta-
dans com va ser el cas del canvi de titularitat d’un local 
municipal que necessitàvem per dur a terme la nostra 
tasca (en aquesta ocasió ajudats per una petició a 
Change.org que varen signar 489 ciutadans). Però 
també feim propostes en positiu com la declaració a 
favor de l’Art Urbà de la qual estam especialment orgu-
llosos ja que es va aprovar per unanimitat al ple.

Un dels darrers projectes 
que hem desenvolupat 
és la proposta 
“Mengem-nos Cana-
munt” del col·lectiu La 
Cuina Furtiva de Valèn-
cia. Aquest col·lectiu que 
treballa l’activisme 
gastronòmic va ser el 
nostre convidat a desen-
volupar un projecte a 
mida del barri. La proposta que ens varen fer va ser fer 
un dinar popular participatiu en el qual des de la seva 
arribada alguns veïnats i veïnades del barri ens vàrem 
implicar en tot el procès: acompanyar-les al mercat, 
obrint les nostres cases per cuinar i per allotjar-les, 
participant en la organització del dinar o fins i tot els 
restaurants Gustar i Bar Flexas es varen implicar facili-
tant olles i altres estris necessaris per elaborar un 
dinar de 110 comensals. 

La Cuina Furtiva ha escrit sobre aquesta experiència: 
“ Canamunt ens ha recordat que la ciutat no són els 
edificis, les places o els carrers; la ciutat són les perso-
nes, la seua vida en comú, la matèria poètica i política 
que es construeix cada dia, dins i fora dels habitatges. 
Aquest és el mapa veritable, l’essència urbana, la llar.”

A la fi tots aquests projectes i accions ens recorden 
que el que fa falta en aquests moments és humanitzar 
el nostre entorn i això és el que ens agrada a Cana-
munt: ser ciutadans propers i actius.

Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat
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La reducción s’ha fet sobre l’esquena de tots els qui 
hem defensat el poder igualitari de tot allò que és 
públic. D’aquesta manera, els doblers públics han 
aparegut a partir de retallar la despesa en transport, de 
la retallada en sanitat, en educació, en beques de men-
jador i de llibres o en serveis socials, entre d’altres. En 
paral·lel, els ajuntaments “populars” (que no del poble) 
han reduït la seva despesa social i, curiosament, també 
han aplicat una reducció en els imposts, la qual cosa 
afavoreix directament als qui més tenen perquè són els 
qui més haurien d’aportar, i, per equilibrar el pressu-
post, han incrementat les taxes. 

Per cert, algú s’hauria de posar amb el tema de les 
taxes perquè, per llei, la seva imposició té com objectiu 
pagar el cost del servei que es dóna. Per tant, si 
s’incrementa la taxa, el servei hauria de millorar. Però 
no passa així, ens incrementen a tots els ciutadans el 
que pagam en aquest concepte i, a la vegada, ens 
disminueixen el servei (sense anar més enfora, qualse-
vol persona pot revisar els conceptes que apareixen en 
el seu rebut de clavegueram o neteja).

Resulta evident, per tant que aquesta reducció del 
déficit, de la qual se sent tan bufó el president que no 
estima les illes, està feta seguint unes clares directrius 
ideològiques que, amb l’excusa de la crisi, han servit 
per atacar els fonaments de l’estat del benestar, rompre 
la societat, retallar les llibertats i implantar un model de 
govern que ha eliminat, sense cap contemplació, els 
drets adquirits al llarg de quasi quaranta anys de demo-
cràcia. 

La darrera consideració és, per mi, la més preocupant. 
La reducció del dèficit, les retallades, les politiques 
ultraconservadores s’han imposat (ho dic bé, imposa-
des, no consensuades), mentint a partir del programa 
electoral del partit governant, des de l’ús i abús pervers 
de la majoria absoluta atacant directament, sense 
escrúpols, de manera estudiada i, per tant, intenciona-
da, els fonaments democràtics de l’estat i és que 
l’extrema dreta mai se n’havia anat d’aquest país.

Reducció de dèficit i extrema 
dreta

Manel Suárez Salvà

El president del govern Balear, José Ramon Bauzá, ha 
anunciat que aquesta comunitat autònoma va tancar 
l’any 2013 amb un dèficit de l’1,3 %, unes dècimes per 
davall del que el govern central havia autoritzat per a 
l’any passat.

He tengut l’ocasió de sentir la intervenció presidencial 
encara esperant que, acompanyant el discurs d’íntima 
satisfacció per allò aconseguit, la nostra primera auto-
ritat anunciés l’adopció d’alguna mesura encaminada 
a recuperar algun dels drets que hem perdut al llarg 
d’aquests anys, però no, les meves il·lusions i espe-
rances no han trobat cap concreción en les paraules 
del president satisfet.

Em  deman, idò, on hi ha l’èxit? Per a què ens ha servit 
que les Illes Balears siguin “els més plus” a l’hora de 
reduir el dèficit? I la veritat és que no ho sé. Bé, per ser 
justs, estic ben segur que apareixeran els gurús més 
gurús de l’economia (sí, aquests que no s’equivoquen 
mai, perquè cap d’ells ha d’experimentar mai en les 
seves carns els resultats de les seves mesures) o els 
portaveus de la majoria absoluta que representa la 
dreta d’aquestes illes, i ens explicaran que gràcies a 
les mesures del president Bauzá, hem salvat 
l’economia de casa nostra. Però, és veritat que hem 
salvat l’economia…? Estic convençut que no ha estat 
aixì, i explicaré les raons de la meva afirmació.

La reducció del dèficit s’ha fet a costa d’empobrir una 
bona part dels ciutadans de les illes i d’incrementar la 
fractura social allunyant els qui menys tenen dels qui 
més posseeixen. Les classes mitjanes han vist com 
minvava el seu sou i el seu poder adquisitiu. Les clas-
ses menys afavorides s’han vist abocades a un empo-
briment generalitzat i han passat a dependre de la 
Caritat. Aquesta és una altra, la dreta gobernante ha 
substituït el valor de la solidaritat (el valor que, a partir 
dels propis ciutadans, equilibra la societat, redueix les 
diferències entre ells i apropa el criteri d’igualtat) pel 
de la caritat (acció que ens recorda contínuament que 
la societat està fragmentada i que uns depenen de la 
gràcia i el favor dels altres per poder subsistir, que no 
medrar).

què està
passant?
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Una darrera qüestió: a la pregunta de com percep que, 
en el darrers anys, van evolucionar els recursos que 
ha de dedicar la seva empresa a la resolució de 
tràmits amb les diferents administracions, els empre-
saris illencs contesten que en tots els casos –davant 
l'administració estatal, autonòmica i local- van 
augmentar molt, fins a més del doble.

Per acabar la tria de dades, una que és clau: Els 
costos laborals del quart trimestre de 2013. A les Illes 
Balears se situa en 2.534,15 € per treballador/a i té un 
augment de l'1,8% en termes interanuals, mentre que 
el cost exclusivament de salaris (descomptat cotitza-
cions socials, salari en espècies, etc.) ha augmentat 
un 2,3% situant-se en 1.905,31 € per treballador/a i 
mes. 

El cost laboral global illenc per hora no arriba als 20 €, 
la qual cosa ens situa a la banda baixa del rànquing de 
Comunitats Autònomes. La informació sobre costos 
laborals inclou una previsió de creació d’ocupació que 
per a Balears és gairebé ridícula (761 nous llocs de 
treball). Quines són les causes? El 91,2% 
d'empresaris illencs contesten que no necessiten cap 
treballador/ra més, el 7,7% diuen que la causa és 
l'elevat cost de la contractació, i un 1,2% al·lega altres 
causes.

Els comentaris: Amb les dades anteriors hom pot 
treure las següents conclusions: 1a La manca 
d’incentius a l’economia productiva, i no suposades 
rigideses en el mercat laboral, no permet la revifada 
de l’activitat econòmica (demanda de productes) i de 
l’ocupació de suficient qualitat perquè s’animi el 
consum. Sense crèdit (i alguna mena de quitança) per 
a les petitetes i mitjanes empreses i les famílies no 
sembla versemblant una recuperació que vagi més 
enllà del sector del “granempresariat” que, en els 
millors dels casos, genera creixement sense ocupació 
digne. 2a La promesa de simplificació de tràmits per a 
les empreses és una altra de les mentides del PP. 

Una lectura: El número 138 de “Papeles de economía 
española” que, amb el títol de “La economía en las 
regiones españolas en la crisis”, és de lectura obliga-
tòria per fer-se una idea del que ha passat des de l’any 
2008. Un possible resum de les 200 pagines:  La gran 
recessió no ha afectat per igual a les regions espanyo-
les, de fet,  la recessió ha estat més suau a les regions 
menys vinculades a la construcció. L'educació influeix 
al mercat de treball i més en els episodis de crisi. La 
gran recessió ha desplaçat a les classes mitjanes cap 
a la pobresa. Calen polítiques públiques per a la recu-
peració econòmica i de l'ocupació.

L’apunt socioeconòmic

Creixements sense 
ocupació i “granempre-
sariat”

Rafael Borràs Ensenyat
Les dades: Ja havia escrit l’anterior “Apunt 
socioeconòmic” quan es varen publicar les dades del 
quart trimestre de 2013 de la Comptabilitat Nacional 
que ens proporciona quatre informacions importantís-
simes: la variació del PIB, els components de deman-
da, la variació de la renda i de l’ocupació. El Producte 
Interior Brut de 2013 tingué una variació del -1,2% en 
el conjunt del Regne d’Espanya, mentre que al conjunt 
de les Illes aquesta variació va ser del +0,3% 
(Mallorca un +0,2%, Pitiüses un +1,1% i Menorca un 
+0,4%). 

Pel que fa a la resta de dades, i fent referència al 
conjunt de l’Estat (no hi ha dades regionalitzades) es 
confirma la minsa capacitat de despesa de les famí-
lies, la baixada de les rendes salarials i que, malgrat 
els discursos del Govern del PP, l’economia espanyola 
segueix destruint ocupació. Concretament s’afirma: 
L'ocupació, mesurat en termes de llocs de treball equi-
valents a temps complet... suposa una reducció d’ 
aproximadament 265 mil ocupacions netes a temps 
complet en un any.

Una altra dada prou interessant és l'Enquesta sobre 
l’entorn empresarial que, per primera vegada, es 
publicà el dia 6 de març. L’INE ha demanat l'opinió 
dels empresaris sobre les següents qüestions: Entorn 
macroeconòmic, regulació econòmica, eficiència del 
mercat de treball, fiscalitat, morositat, infraestructures, 
costos judicials, costos dels imputs, equipament, 
adequació del capital humà, demanda dels seus 
productes, i disponibilitat de finançament.

Segons les respostes dels empresaris illencs els com-
ponents amb major percentatge d'importància per al 
creixement dels negocis són: Demanda de productes 
(59,7%), entorn macroeconòmic (51,3%) i disponibili-
tat de finançament (49,6%). En quant als components 
que pitjor evolucionen són l'entorn macroeconòmic 
(52,2%), la disponibilitat de finançament (50,4%) i la 
fiscalitat (49,1%), i són considerats components amb 
moderades evolucions positives els de demanda de 
producte (14,2%), eficiència del mercat de treball 
(11,1%) i adequació capital humà (10,6%). 
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Brussel·les, tenim un problema

Jaume Garau
Doctor en Economia

Benvolguts caps d’Estat i líders europeus, 

Com vostès saben bé, la 
Política Regional Europea és 
un de les principals actua-
cions que la UE du a terme: 
s’hi dedica gairebé la meitat 
de tot el pressupost del que 
disposa la Comissió Europea. 
I és una política ben neces-
sària: a Europa tenim enor-
mes diferències de nivell de vida d’unes regions a 
altres. Un ciutadà de Londres o Brussel·les té fins a 13 
vegades més renda que els habitants de les regions 
més pobres de Bulgària o Romania. Encara més: a la 
UE, la major part de la renda és genera en un espai 
geogràfic molt petit: només un10% de tot el territori 
europeu, genera pràcticament la meitat de la producció 
econòmica d’Europa (Londres, París, Oest 
d’Alemanya...). 

Per això, s’han creat una sèrie de Fons (Fons de Cohe-
sió, fons FEDER, etc.) per tal d’impulsar inversions (en 
energies renovables, en ajudes a PIMEs, en formació 
dels treballadors...) que van especialment dedicades 
als territoris amb més dificultats econòmiques. Es tracta 
d’una iniciativa lloable. Regions com París o Amster-
dam aporten una (petita) part de la seva riquesa cap a 
zones més deprimides a l’oest d’Anglaterra o de Croà-
cia, per exemple. No ens podem permetre el luxe de 
què a Europa hi hagin bosses de pobresa geogràfi-
ques. Ara bé, hi ha un tema que potser se’ls hi escapa. 

Tot i que els mecanismes de repartiment d’aquests Fons 
els estableix Brussel·les, els governs dels Estats dispo-
sen d’un important marge de maniobra per tal de decidir 
la quantia d’ajudes europees que finalment s’assignarà 
a cada regió de dintre del seu Estat. Els governs de 
Madrid o Londres, per exemple, tenen una significativa 
capacitat per decidir la quantia final de Fons Europeus 
que rebrà cada una de les regions d’aquests Estats. 

Doncs bé, un estudi que hem fet des de la Fundació 
Emili Darder i co-finançat pel mateix Parlament Europeu 
ens mostra com, a conseqüència d’aquest marge de 
maniobra que tenen els governs Estatals, s’estan 
donant situacions paradoxals: zones amb nivells de 
renda per càpita i població similars, reben un finança-
ment europeu molt diferent. És el cas, per exemple, de 
les Illes Balears i Aragó –Estat espanyol-: l’Aragó rep 
gairebé quatre vegades més Fons Europeus que 
Balears, tot i tenir una renda per càpita superior. En 
aquest cas, la Política Regional no ajuda a harmonitzar 
les diferències, sinó que les fa encara més grans. El 
més pobre, està ajudant al més ric. 

No és l’únic cas: passa el mateix a Irlanda del Nord, 
País Valencià, Catalunya... Són territoris que fan grans 
aportacions al pressupostos comunitaris –via impostos- 
i, en canvi, reben molts poques inversions de la UE. És 
a dir, tenen un saldo fiscal molt negatiu amb Brussel·les. 
A les Illes Balears estam encantats de poder ser solida-
ris amb els territoris europeus que més ho necessiten. 
No en faltaria d’altre. Però no acabam d’entendre com 
és que si tenim un PIB per habitant inferior a la mitjana 
europea, hem de tenir uns dels saldo fiscal negatiu més 
alt de tots (superam les aportacions que fan les riques 
regions de Flandes, Madrid, País Basc, etc.) i, a sobre, 
hem de finançar territoris..que tenen major nivell econò-
mic que nosaltres. 

Benvolguts caps d’Estat, ens poden explicar vostès el 
per què d’aquesta situació? 
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Constituïda la Xarxa de
Municipis i Entitats de
les Illes Balears pel Ramon Llull

Jaume Alzamora Riera
Batle d’Artà

La conformen, de moment, un total de 26 municipis de 
les Illes i el Consell Insular de Formentera.

La "Xarxa de municipis i entitats pel Ramon Llull" és 
una agrupació de municipis de les Illes Balears amb 
l'objectiu de incorporar-se a la Fundació Ramon Llull i 
així promoure la llengua i la cultura catalanes a 
l'exterior juntament amb la Generalitat de Catalunya, 
el Govern d'Andorra, el Consell General dels Pirineus 
Orientals, l'Alguer i la Xarxa de municipis del País 
Valencià

La idea sorgeix de la necessitat de fer front a la deriva 
anticatalanista que estava adoptant el govern de les 
Illes Balears, una de les mesures de la qual fou, entre 
d’altres, l’abandó de la participació del Govern de les 
Illes Balears de l’Institut Ramon Llull. I aquesta idea 
pren forma el dia 14 de desembre de 2012, on es 
reuniren els batles de Manacor, Santa Margalida, 
Porreres, Esporles i Artà, a Manacor, amb el president 
de l’Institut Ramon Llull, aleshores, en Vicenç Villato-
ro, coincidint amb la seva visita a Mallorca per assistir 
a la Nit de la Cultura que celebrava aquell mateix 
vespre l’Obra Cultural Balear a l’auditori de Manacor. 
D’aquella inicial trobada, en va sorgir la idea, a 
proposta del senyor Villatoro, que es creàs una Xarxa 
de Municipis pel Ramon Llull, i que aquesta s’integràs 
en la Fundació Ramon Llull, amb seu a Andorra, que 
també s’encarrega de promoure la llengua i la cultura 
catalanes a l’exterior.

Així, i després d’alguns contactes per redactar uns 
estatuts bàsics i tancar les qüestions que mourien 
aquesta nova entitat, el dia 27 de març de 2013, a la 
seu de la Fundació Antoni Maria Alcover de Manacor, 
es redacta l’acta fundacional i els estatuts de la Xarxa 
de Municipis i Entitats de les Illes Balears pel Ramon 
Llull, quedant constituïda de forma definitiva 
l’associació. 

construint
alternatives

La nova Entitat queda formada amb la participació dels 
municipis d’Alcúdia, Algaida, Artà, Capdepera, Espor-
les, Manacor, Petra, Porreres,  Puigpunyent, Santa 
Margalida, Santa Maria, Sencelles, Ses Salines, Son 
Servera, Valldemossa i el Consell Insular de Formente-
ra.

Tal com consta en l’article 2 dels Estatuts, les finalitats 
de l’Associació són:

- Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la 
llengua catalana, des dels orígens fins avui, de totes les 
modalitats i els mitjans d’expressió.
- Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i 
dels àmbits culturals diversos que s’hi expressen.
- Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua 
catalana, amb col·laboració amb les autoritats, els orga-
nismes i les organitzacions públiques o privades que 
comparteixen totalment o parcialment les finalitats de la 
Fundació.
- Coadjuvar l’impuls de les actuacions del Consorci de 
l’Institut Ramon Llull que siguin coincidents amb les 
finalitats de la Fundació.
- Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors o 
necessària pel seu compliment efectiu.

En aquesta mateixa reunió s’esculliren els integrants 
dels òrgans provisionals de govern, segons la següent 
composició:

President: Jaume Alzamora Riera, batle d’Artà.
Vicepresident: Sònia Cardona Ferrer, Consellera de 
Cultura del Consell de Formentera.
Secretari: Francesc Miralles Mascaró, batle d’Algaida.
Tresorer: Gabriel Ferrà Martorell, batle de Puigpunyent.

I, com que es va establir que la seu seria a la Fundació 
Antoni Maria Alcover, es va fer delegació de signatura a 
Antoni Pastor, batle de Manacor, perquè signàs la 
documentació necessària per a la correcta inscripció de 
la nova Entitat en el registre d’entitats del Govern 
Balear.
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prebes de
cirereta

Per què no intercanviam amb la Comunitat Extremenya 
ànneres de les seves (gran aportació al país, segons 
Monago) amb grumers dels nostres? 

Per què el Ministre d’Interior no diu que és immoral 
atribuir a uns pobres guàrdies civils la responsabilitat que 
correspon als seus caps?

Per què els bisbes parlen tant d’avortaments, tema que 
els toca d’enfora (en principi) i tant poc de doblers i de 
poder on hi estan ben enllaçats?

Per què no posen “mallas anti-trepa” al voltant del poder, 
que bona falta hi fan?

Per què no beneeixen l’avortament si segons ells aquest 
és com la guerra civil i els bisbes beneïren la guerra civil?

Per què el Presidente no se’n recorda que els votaren per  
complir les promeses i no per a canviar-les segons les 
seves conveniències?

Per què no ens diuen si el Conseller Company ha duit el 
Presidente Bauzá i la Presidenta del Parlament a la Serra 
de Tramuntana per ajudar-li a cercar el boc de Son Real?

Per què aquests dies tants de polítics han tapat les seves 
vergonyes amb elogis postissos a Adolfo Suárez sense 
que els caigués la cara de vergonya?

Per què no nomenen el Presidente Doctor Honoris Causa 
de la UIB atenent que el seu model “no és l’educació de 
qualitat, pública i en català”, essent que encara no sona 
bé nomenar-lo “caudillo”?

Per què el Bisbe ha d’amenaçar amb sancions canòni-
ques els capellans mallorquins perquè exerceixin la 
discreció i la prudència que es pot demanar a qualsevol 
professional que maneja informacions personals?

Per què el Ministre Montoro (què cobra aquest senyor 
cada mes?) no ens diu quines barriades ha trepitjat els 
darrers anys amb la seva rialla burlesca per saber com 
viuen els pobres?

Per què ningú valora com a brots verds i signes 
d’esperança els valors humans: solidaritat, justícia, elimi-
nació de la fam, repartiment del treball i la riquesa?

Un cop la Xarxa de Municipis i Entitats de les Illes 
Balears pel Ramon Llull va estar constituïda formal-
ment, i després de ser acceptada el juny de 2013 en el 
Patronat de la Fundació Ramon Llull com a membre 
de ple dret, va realitzar la seva primera Assemblea 
General el passat 19 de febrer, amb l’assistència del 
President del Patronat de la Fundació Ramon Llull, 
Vicenç Villatoro. En aquesta primera assemblea, s’hi 
va acceptar la incorporació de deu municipis més que 
havien sol·licitat formalment la seva adhesió. S’hi 
sumaren Alaró, Andratx, Ariany, Búger, Campanet, Es 
Mercadal de Menorca, Lloseta, Pollença, Sant Joan i 
Sineu.

Aixímateix, també s’hi varen debatre les iniciatives 
que es desenvoluparien per tal de donar a conèixer la 
Xarxa i de donar-li rellevància. Per això es va decidir 
crear una ponència política que s’encarregaria de, a la 
vegada, crear-ne una de tècnica per tal que es perfilin 
les actuacions que els municipis adherits a la Xarxa 
podrien impulsares activitats culturals i lingüístiques, 
tant en l’àmbit dels territoris de parla catalana, com 
també fora d’ells, i aprofitar la propera proclamació de 
2015 com a any Llull. Quedà pendent la convocatòria 
d’aquestes ponències per més endavant.

Per acabar, es ratificaren els càrrecs provisionals de 
govern que s’esculliren en la reunió fundacional.

En definitiva el que s’ha creat és una eina per intentar 
defensar la promoció de la llengua i cultura catalanes 
pròpies de les Illes Balears a l’exterior, podent anar de 
la mà dels territoris germans de llengua i cultura. Tot i 
que en la Xarxa hi estan integrats 26 municipis i el 
Consell de Formentera, ajuntaments com Bunyola, 
Binissalem, Campos, Deià, Inca, Llucmajor, Marratxí, 
Palma o Sa Pobla han desestimat la proposta de 
formar part d’aquesta xarxa i poder gaudir dels 
mateixos objectius que els altres municipis que en 
formen part.
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El grup de Mallorca de Som 
Energia ens hem constituït for-
malment com Som Energia Ma-
llorca 

Pedro Ferriol Monserrat
Membre de Som Energia Mallorca

El passat 22 de febrer els socis de Mallorca de la 
cooperativa d’energia verda Som Energia ens reunirem 
en assemblea i aprovàrem constituir-nos formalment 
com a Grup Local de la cooperativa amb el nom de 
Som Energia Mallorca. 

Des del començament Som Energia s’ha organitzat en 
grups locals de treball, sorgits quan un grup de socis 
decideix ajuntar-se per donar a conèixer el projecte de 
la cooperativa al seu territori. Fins l’any passat, els 
grups locals no teníem entitat formal però el ràpid i fort 
creixement de la base social i l'extensió territorial de la 
cooperativa va fer necessari modificar els seus esta-
tuts. Així, a l’Assemblea General Extraordinària de 
2013 s’aprovà la modificació dels estatuts de Som 
Energia i el reglament intern d’organització que perme-
ten als grups locals i a les seccions territorials, que ho 
vulguin, formalitzar-se com a tals.

El grup de Mallorca es va crear a l’octubre del 2011 
quan en Gijsbert Huijink, actual gerent de la cooperati-
va i impulsor de la idea, va presentar Som Energia a 
una xerrada organitzada per Amics de la Terra a Palma. 
Fou llavors quan un grup d’assistents, preocupats pel 
medi ambient i el foment de les energies renovables, 
decidí formar un  grup local de Som Energia a Mallorca. 
En aquell moment, el principal objectiu que es marca-
ren fou arribar a una base social mínima, uns 300 o 350 
socis, per poder comercialitzar electricitat procedent de 
fonts renovables a l’illa. 

Des de llavors ençà, hem fet xerrades a molts de 
pobles i barris, organitzat jornades de formació, assistit 
a fires o participat a conferències i debats, entre d’altres 
activitats, fins arribar a ser gairebé 800 socis a totes les 
Balears, dels que més de 700 ja consumim electricitat 
verda.

Ara, amb la constitució formal de Som Energia Mallor-
ca, ens hem dotat de major autonomia a l’hora de pren-
dre decisions que afecten a la nostra zona d’actuació i 
representativitat davant altres entitats públiques i priva-
des.

Per això, a l’assemblea de dia 22 de febrer, a més de 
constituir-nos formalment, aprovàrem un reglament de 
funcionament i elegírem els membres del Consell enca-
rregats de dirigir Som Energia Mallorca d’acord amb les 
directrius marcades per l'assemblea de socis de l’illa.

De cara al futur, a més de continuar fent difusió de la 
cooperativa i engrescar a més persones a que s’hi 
sumin, insistirem en la lluita contra l’actual model ener-
gètic i treballarem per aconseguir posar en marxa un 
projecte de producció amb fonts renovables a Mallorca.

En un escenari tan poc favorable com en el que ens 
trobam, amb una forta dependència dels combustibles 
fòssils, un mercat elèctric en mans de l’oligopoli i uns 
dirigents polítics contraris a les renovables, la tasca no 
serà senzilla però es fa més necessària que mai.
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La meva vivència de PUC Eivissa

Gianandrea Di Terlizzi 

El Procés d’Unitat Ciutadana a Eivissa (PUC Eivissa) 
es va començar a gestar durant l’any 2012. Persones 
de diferents partits i moviments socials eivissencs 
vàrem començar a fer dinars  mensuals per conèixer-
nos millor i per veure si era possible consensuar una 
base comuna sobre la qual edificar un projecte nou i 
compartit. Al principi hi havia certa desconfiança, i la 
tendència a subratllar les diferències ideològiques per 
petites que fossin.

Va ser poc a poc, alhora que creixia la confiança i 
s’anava creant una amistat entre nosaltres, que entre 
tots vàrem ser capaços de trobar la clau per superar 
aquestes resistències inicials: deixant les ideologies 
com a trets personals i identitaris de cadascú, ens hem 
centrat en les propostes concretes. Amb aquest mètode 
hem descobert que ens posàvem d’acord en tots els 
punts que tractàvem, i hem consensuat 5 comunicats 
conjunts sobre temes clau per Eivissa. De seguida es 
va veure clar que necessitàvem  un subjecte polític nou, 
format exclusivament per persones, amb independèn-
cia de la seva militància a algun partit o moviment 
social.

Després d’un any i mig d’aquests dinars mensuals, hem 
consensuat un nom per poder tenir una pàgina Web i 
començar a obrir el projecte cap a la ciutadania. PUC 
Eivissa, l’acrònim per Procés d’Unitat Ciutadana 
d’Eivissa, ens va agradar perquè fa referència a 
conceptes inclusius. Al principi d’enguany hem obert el 
Procés a tothom interessat. Així vàrem fer la nostra 
primera assemblea oberta el dia 1 de febrer. En aquella 
ocasió va acudir molta gent sense experiència política 
anterior, especialment dels moviments socials més 
actius a Eivissa.

Vàrem formar un gran cercle, començant a aplicar la 
democràcia real des dels primers moments. Persones 
noves varen parlar i expressar els seus sentiments, la 
seva indignació i les seves idees. Es va decidir tirar 
endavant PUC Eivissa per construir una alternativa 
clara de govern al PP i PSOE tant als ajuntaments com 
al Consell d’Eivissa. La idea és no fer cap tipus 
d’aliança estable amb aquestes organitzacions  que 
han causat tots els problemes que tenim a Eivissa, a 
Balears i a l’Estat, tant aquí com al Parlament Balear.

Només volem donar i demanar el vot favorable a mesu-
res concretes que vagin en la línia del nostre programa 
de govern i que siguin recolzades per la nostra assem-
blea i pels inscrits a la pàgina Web.  

S’ha acabat el temps en què els representants dels 
eivissencs se n’anaven a Palma a rebre ordres dels 
seus partits estatals i a votar en contra dels interessos 
d’ Eivissa.

Entre les dues assemblees vàrem treballar un docu-
ment de principis i propostes que resumeix l’essència 
de PUC tant pel seu contingut com per com l’hem cons-
truït. Es va fer a un pad on-line entre una vintena de 
persones, una feina comuna que ha produït un docu-
ment fantàstic. 

També hem aprovat fer assemblees cada 2 mesos  i  
hem escollit dues al·lotes i un al·lot sense “passat 
polític” per ser els primers portaveus de PUC Eivissa. 
Tres valents que es mereixen tot el nostre reconeixe-
ment. Ara estem treballant per plasmar uns  estatuts de 
PUC que garanteixin aquesta idea de democràcia 
radical i que es puguin debatre ja a la tercera assem-
blea. 

Finalment, la ideologia col·lectiva de PUC Eivissa es 
pot resumir en la consecució del bé comú: volem acon-
seguir el bé comú per mitjà de polítiques beneficioses 
pel màxim nombre de ciutadans, polítiques que neixen 
dels nostres dos eixos programàtics: la participació i la 
sostenibilitat, dels quals brollen totes les propostes 
concretes dirigides a millorar la qualitat de vida dels 
eivissencs. 
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Aquests dos eixos bàsics, la participació i la sostenibili-
tat, ens uneixen a totes les persones que participem a 
PUC i alhora diferencien radicalment el nostre projecte 
dels dos partits que han governat fins ara. Més enllà de 
les seves paraules buides, al llarg dels seus 32 anys de 
governs alternats el PP i el PSOE han creat, de fet,  una 
democràcia clarament no participativa, amb un sistema 
electoral amb llistes tancades i poc representatiu, 
manca escandalosa de referèndums, opacitat total, 
corrupció endèmica. I han impulsat un sistema econò-
mic i social clarament insostenible, amb un atur estruc-
tural brutal, la riquesa concentrada en cada cop menys 
mans, un territori cementificat i contaminat, uns serveis 
públics en decadència i cada cop de menor qualitat. 

Perseguir el bé comú significa, per un costat, millorar la 
qualitat de la nostra democràcia fomentant la participa-
ció de la ciutadania en la gestió pública amb referèn-
dums vinculants sobre els principals projectes per 
convertir els projectes partidistes en projectes 
col·lectius. 

Amb la transparència absoluta de les institucions, amb 
el control i la revocabilitat dels càrrecs, amb els pressu-
postos participatius i amb eines de democràcia digital.

I per l’altre costat, perseguir el bé comú significa millo-
rar la qualitat de vida dels eivissencs aplicant models 
sostenibles que condueixen a la creació de llocs de 
treball dignes i per tot l’any amb la conversió d’Eivissa 
en una illa 100% abastida per electricitat renovable en 
2 legislatures, amb la diversificació del turisme, amb 
una aposta claríssima pel petit comerç i pels productes 
locals, amb les noves tecnologies,  amb una xarxa de 
transport públic potent, amb un servei d’aigua públic, 
sostenible i que es pugui beure, i amb un finançament 
suficient i coherent amb els impostos que paguem i 
amb la nostra població.
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Gran coalició 

Celestí Alomar

Des de que Angela Merkel i els socialdemòcrates 
alemanys es varen comprometre en un govern de coali-
ció -la gran coalició- la idea de govern d’ampli suport no 
deixa de sobrevolar la política del continent. En els 
fòrums  comunitaris es parla, com el més aconsellable, 
d’un pacte global entre les dues formacions tradicio-
nals, conservadora i socialdemòcrata, com alternativa a 
la previsible pujada de euroescèptics  i populistes en la 
futura eurocambra. I, també, hi ha qui no descarta la 
hipòtesi que a Espanya, després de les pròximes 
eleccions generals, es produeixi un descens de socia-
listes i populars que podria obrir la porta a planteja-
ments similars.  

Existeixen exemples recents a Grècia i Itàlia. El govern 
de Lukàs Papadimos, economista vinculat al Banc de 
Grècia i al Banc Central Europeu, sorgeix després de 
les pressions, especialment d’Àngela Merkel  i Nicolas 
Sarkozy, per desconvocar la consulta popular sobre 
mesures que l’UE exigia pel rescat grec.  Un govern 
format amb els vots del partit socialista PASOK, el partit 
conservador Nova Democràcia i el partit d‘ultra dreta 
LAOS, que sumaven 254 escons dels 300 de la cambra 
legislativa.  Mario Monti, a Itàlia, economista i ex comis-
sari europeu, va presidir un “govern tècnic de transició” 
amb el suport de  tots els partits, excepte la Lega Nord. 
Certament són situacions molt exepcionals, però la 
inspiració i els inspiradors  coincideixen.

Darrera el concepte “govern d’ampli suport” sempre hi 
ha la idea d’estabilitat. Però l’estabilitat, encara que 
sembli mentida, és subjectiva. Giulio Andreotti, quan li 
demanaren per la tradicional inestabilitat de la política 
italiana, sarcàstic contesta: ”Inestabilitat? Jo duc trenta 
anys sent ministre”. Alemanya no crec que es pugui 
considerar com un país políticament inestable, i la 
Comissió Europea més aviat es mou amb peus de 
plom. Llavors, estaríem parlant no d’inestabilitat, sinó 
de preservar un situació existent davant un possible 
perill. I també, propiciar una situació i crear unes condi-
cions favorables a alguna cosa que està per venir: com 
podria ésser l’aspiració d’Àngela Merkel de proveir a 
l’Europa de l’euro del seu el primer govern polític. Un 
model de pax germànica per damunt les ideologies en 
un moment de capitalisme delirant. 

Davant un bloc euroescèptic es crearia un bloc euroac-
tiu per avançar en la consolidació de les estructures 
comunes. Formalment correcte, però no deixa de ser 
una proposta emocional: davant blanc, negre. Però, té 
el perill d’obviar  problemes de fons ensencials. Espe-
cialment, el generat per la despolitització de l’economia, 
que és com nomenen alguns experts al fet de que les 
coses –austeritat, reducció de salaris, limitació de 
l’estat del benestar,…- són com són perquè no hi ha 
altre possibilitat, ho mana l’economia. És a dir 
l’economia per damunt de tot, sense control polític i 
democràtic. 

L’oligarquia desfermada cavalcant com els quatre 
genets de l’apocalipsi. El resultat està a la vista: la 
major concentració de riquesa mai vista en el món, i la 
major desigualtat social de l’època capitalista. 

Una gran coalició baix l’apetitós mantell de l’estabilitat 
mai no pot amagar el manteniment de l’statu quo 
regnant, perquè aquest és manifestament injust. En 
l’actualitat és necessària la intransigència davant els 
fets “inevitables”, perquè aquest condueixen a la 
pobresa de molts i l’enriquiment d’uns pocs. “Suscitar 
aquesta passió política que alimenta la discòrdia”, diu 
Slavoj Zizek. No és aquesta l’obligació de l’esquerra?       

altres veus
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És clar que, per exemple, l’estratègia de l’escàndol 
conté un alt percentatge d’emocionalisme, i per això 
deu ser que és tan emprat per tots els partits, però 
quan és tan massivament emprat el que 
s’aconsegueix és la desafecció dels ciutadans respec-
te als partits i, el que és pitjor, la minva de legitimitat de 
la política en si mateixa.

La brevetat. La brevetat no és vici, sinó virtut sempre 
i quan no afecti a la precisió. La brevetat avui és una 
imposició. Les declaracions polítiques han de ser 
breus no en raó de la concisió, sinó en raó de 
l’efectisme. Als Estats Units, al frase efectista mitja 
dels candidats es reduí dels 40 segons el 1968 a 7,8 
segons el 2000, i als 7,7 segons el 2004. No pateix així 
l’aplaudiment, ¿pateix el missatge? El fet és que de 
cada cop, el que decideix una elecció no és una perso-
nalitat, sinó una imatge, i la seducció d’aquesta imatge 
la decideix no un programa, sinó un slogan.

L’individualisme. Que la societat és altament indivi-
dualista no hi ha dubte. El fet que  visquem una època 
de comunicació globalitzada no implica per res que 
ara compartim més les cultures plurals del món, l’únic 
que comparteix la societat individualista és la cultura 
del compartir, la dèria d’estar connectats amb tots, el 
que es comparteix no són continguts, sinó instruments 
i processos. Tampoc la diversitat de canals a un 
mateix país comporta necessàriament  més riquesa 
plural de continguts. A partir d’aquest punt, la qüestió 
a debatre és establir la relació que pot arribar a 
donar-se  entre “la societat individualista” i “la societat 
de partits polítics”, perquè s’acaba de constatar que 
com més un candidat afirma la seva autonomia 
respecte a l’aparell burocràtic del seu partit, més fàcil 
li posa Internet la connexió amb les bases del seu 
propi partit, i no em parlem amb la majoria de 
l’electorat.

L’alegalitat. Els polítics democràtics en el poder 
poden ser dolents, però són legals: els coneixem, 
passaren per la prova de les urnes. Els qui avui dete-
nen el poder fàctic són més anònims que coneguts, i 
sense passar per la prova de les urnes comanden i 
determinen més la ruta del món que no pas els que 
tenen cadira i nòmina als parlaments. Em referesc ara 
concretament a aquests nous senyors feudals als que 
Javier Echevarría anomena “los señores del aire”, els 
amos de la  virtualitat. Ara, els amos de les xarxes són 
els amos del poder. Fa anys, els súbdits ens mos-
tràvem molt preocupats per la intromissió abusiva, 
dins les nostres vides privades, de l’Estat, el “Gran 
Hermano”. Ara és el “Gran Hermano”, l’Estat, els 
estats del món els que estan molt preocupats per la 
intromissió abusiva de les gran xarxes de comunicació 
dins les vides dels estats. És il·legal que comandin les 
societats els qui les societats mai no han votat? És al 
menys alegal? 

Mitjans i política

Joan Bauzà i Bauzà

Ningú no nega a aquestes 
alçades de la història la força 
descomunal dels mitjans de 
comunicació social, ni els tradicio-
nals (premsa, ràdio i televisió) ni els actuals o virtuals.

Copïi dos textos sol per confirmar-lo. Primer text: 
“William Howard Taft no habría tenido ninguna posibili-
dad de convertirse en el vigésimo séptimo presidente 
de los EEUU con los actuales criterios mediáticos. Taft 
era, según las crónicas y fotografías de la época, un 
jayán de 125 kg de peso con notable papada. Tuvo la 
suerte de ocupar la presidencia desde 1909 hasta 
1913, esto es, mucho antes del descubrimiento de la 
televisión. Por lo que la mayoría de sus electores no 
sabían prácticamente nada de su aspecto. Hoy en día 
la televisión ha desterrado la idea de que el aspecto 
exterior de una persona es irrelevante para la eventual 
enjundia o nobleza de ideas”.

Segon text: “Resulta interesante que una de las estrate-
gias de la nueva televisión catalana para difundir el 
idioma catalán entre los inmigrantes españoles en 
Cataluña fuera adquirir los derechos en catalán y caste-
llano de las series populares en todo el mundo como 
Dallas y emitir sólo en catalán. Así pues, el icono de la 
globalización de la cultura estadounidense se convirtió 
en instrumento de la identificación de la cultura catala-
na en la esfera mediática”

La qüestió no és plantejar el fet, sinó discutir les conse-
qüències polítiques. Voldria enumerar-ne algunes:

L’espectacularització. No és sol que el periodisme 
cobresqui infinitud d’espectacles, és que ell mateix s’ha 
tornat espectacle. Basta pensar com informen d’una 
campanya electoral amb el mateix esquema que infor-
men d’un esdeveniment esportiu. O com presentem 
programes de debat tal fossin exhibicions de personali-
tat. Res estrany que Mariano Cebrián hagi encunyat el 
terme “infortáculos”, un neologisme que fusiona els de 
informació i espectacle.

L’emocionalisme. De fet, els mítins que encara es fan 
o les rodes de premsa que ofereixen els portaveus de 
grups polítics s’escenifiquen no pels que hi assisteixen, 
sinó per els objectius televisius que estan gravant. 
Deuen recordar la tesi de Drew Westen: “Los datos de 
la ciencia política son evidentes; la gente vota al candi-
dato que le provoca los sentimientos adecuados, no al 
que presenta los mejores argumentos”. Cal sopesar el 
feedback d’aquest tret.
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Inhibicions públiques

Sebastià Mesquida 
Sureda

El que ha obert aquest panorama 
ha estat la notícia sobre la creació, 
per un partit polític, d’una targeta per a 
obtenir descomptes comercials en favor dels seus 
afiliats. M’ha semblat provocatiu. I he recordat 
espontàniament el fet que, en temps passats –m’ho 
contava el meu padrí-, els “senyors” del poble 
compraven els vots als indefensos treballadors. No és 
exactament el mateix. Possiblement aquells oligarques 
pagaven els vots com perdonant la vida als seus 
súbdits, mentre els polítics d’avui donaran aquesta 
targeta –si això passa endavant- dins un afalagament 
habitual. Però, en els dos casos se tracta d’una 
apel·lació als doblers com acompanyament de 
l’adhesió política. El casament d’aquests dos termes ho 
veig, avui més que mai, com un rebuig frontal dels 
principis que se solen exhibir per un ordenament de la 
convivència humana. Pareixeria una clara inhibició, 
tirant a festiva, d’aquesta convivència.

No és un fet gens excepcional.  D’una manera més 
subtil, o ja més acostumada, tenen lloc manifestacions 
corrents que suposen la mateixa inhibició respecte de 
la situació pública. Em vull referir, particularment, a les 
fàcils proclames d’autoafirmació i d’autodefensa netes i 
absolutes per part d’una força política –sobretot, de la 
que disposa de poders decisius- enfront de les altres. 
Perquè en aquests casos és l’entitat pròpia la que 
absorbeix l’atenció principal, al mateix temps que 
ignora el camp que té encomanat. Aquesta 
autoafirmació exclusiva pot adoptar mil formes 
distintes.

Sense sortir d’aquest marc, però, pens que tots venim 
essent testimonis, ja fa temps, de la inhibició més 
flagrant i manco dissimulable.  Em referesc al fet, 
físicament acceptat, d’una multitud que, per haver 
perdut la feina i amb l’afegitó, sovint, d’un 
desnonament, ha caigut i cau del teixit social que es 
coneixia. El fet es lamenta, però no es veuen solucions 
disponibles i, de forma directa, no es parla d’elles. Un 
creu que els responsables de la política se troben, en 
contemplar aquesta situació, amb una herència de 
formes econòmiques intocables, com a petrificades, 
per a les que dita situació, alhora que lamentable, és un 
resultat natural. Entenen –si ho pensen- que en aquest 
sentit se n’han d’inhibir. Pareix que cal pensar que, si 
aquestes formes com a petrificades són creació de 
l’home, el seu resultat ha estat situar l’home en un 
segon terme, li  passi el que li passi.   

Altres veus

De la Europa dels bancs a
l'Europa dels ciutadans

9'30h
Presentació de les Jornades.

9'35h
L'actual política europea d'austeritat pública
per cobrir el deute dels bancs.
Ponent: Ferran Navinés
Modera Josep Valero

10'20h Debat amb els assistents.
 
10'45h
Alternatives europees al model neoliberal 
imperant.
Ponent: Bernat Riutord
Modera Miquel Rosselló.

11'30h Debat amb els assistents.

12'00h Descans
 
12'30h
Balança fiscal i insularitat.
La relació de Balears amb la Unió Europea.
Ponent: Jaume Garau
Modera Pere Sampol

13'15h Debat amb els assistents.

13'45h Cloenda de la Jornada.
 
Organitzen:

Dissabte dia 12 d'abril 2014
Can Alcover - Espai de cultura

 carrer Sant Alonso, 21 - Palma
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Els diners obtinguts en aquestes expropiacions servi-
ren per finançar les publicacions clandestines del grup 
i donar suport als vaguistes i els aturats. De tota 
manera, la deriva activista i d’agitació armada dificultà 
la consolidació del grup i l’agost de 1973 s’acordà 
l’autodissolució. Tanmateix, persistí l’activitat per 
separat dels nuclis que integraven el MIL, fet que 
culminà amb l’accidentada detenció del 25 de setem-
bre de 1973 en què caigué Puig Antich enmig d’un 
tiroteig que acabà amb la mort d’un subinspector de la 
Brigada Político Social.

 Puig Antich fou jutjat en consell de guerra, condemnat 
a mort i executat el 2 de març del 1974. L’episodi de 
l’execució de Puig Antich commocionà l’opinió pública 
catalana. Cal tenir en compte que al començament del 
decenni dels setanta les execucions d’activistes 
polítics havien esdevingut un fenomen aïllat (les darre-
res havien tengut lloc el 1963) i que, en aquesta 
ocasió, s’usà la brutal tècnica de l’agarrotament. Tot i 
això, per motius diversos –entre d’altres el declivi de 
l’oposició antifranquista arran de les recents deten-
cions d’activistes de l’Assemblea de Catalunya– la 
reacció popular a l’execució fou feble, sobretot en els 
moments previs. 

Tanmateix, l’impacte dels fets en el cinema, la música, 
la literatura i l’art del tardo-franquisme i la transició fou 
molt considerable. Com a exemple, podem assenyalar 
que Tàpies hi dedicà un quadre; Els Joglars estrena-
ren l’obra de teatre La Torna; Joan Isaac composà la 
cançò A Margalida (dedicada a la companya de Puig 
Antich, la mallorquina Margalida Bover) i Lluís Llach
I si canto trist. 

La popularització d’aquest episodi, però, assolí un salt 
molt significatiu arran de la realització de la pel.lícula 
Salvador, dirigida el 2006 per Manuel Huerga. Tanma-
teix, el film va ser objecte d’una intensa polèmica 
entorn del seu grau de rigor històric. En particular, les 
crítiques procediren de sectors pròxim a antics 
militants del MIL i se centraren en qüestions com la 
mercantilització, frivolització i dulcificació del perso-
natge, l’ambientació vinculada als aspectes més 
lúdics de la Barcelona dels setanta, o l’exclusió d’A 
Margalida de la banda sonora.

Salvador Puig Antich: un home-
natge obligat

David Ginard
Historiador

Els primers dies de març del 2014 tingueren lloc a 
Barcelona, l’Hospitalet i Palma diversos actes públics 
amb motiu del 40 aniversari de l’execució de Salvador 
Puig Antich. Si a Barcelona s’efectuà una ofrena floral i 
un recordatori amb participació d’antics companys de 
militància, a l’Hospitalet es presentà l’espectacle 
Cançons d’amor i anarquia, promogut i dirigit per Joan 
Isaac. La taula rodona celebrada a Palma –organitzada 
per l’Ateneu Pere Mascaró i on participaren Margalida 
Bover, Dolors Marín, Miquel Rosselló, Biel Majoral i 
Marisa Goñi– constituí un exemple de com és factible 
combinar l’emotivitat i l’anàlisi crítica en el marc d’un 
acte d’homenatge a una víctima del franquisme. A més 
a més, durant aquests mesos hi han aparegut diversos 
articles de premsa i ha estat editat el llibre de Josep 
Panyella Salvador Puig Antich, cas obert (Angle, Barce-
lona 2014) que dóna a conèixer els materials del sumari 
contra el jove llibertari català. Tot plegat, no hi ha dubte 
que aquest quarantè aniversari ha servit per avançar en 
el procés de recuperació d’un dels episodis més foscos 
del final de la dictadura. 

Salvador Puig Antich (1948-1974) s’introduí dins 
l’activisme polític al final del decenni dels seixanta, 
estimulat pels fets del Maig francès i per la mort de 
l’estudiant Enrique Ruano (1969). D’acord amb una 
evolució molt corrent entre els joves de la seva genera-
ció, col·laborà inicialment amb plataformes estudiantils 
de les Comissions Obreres, però aviat evolucionà cap a 
posicions llibertàries i/o d’esquerra revolucionària. 
D’aquesta manera, ingressà en el Movimiento Ibérico 
de Liberación. En determinats mitjans periodístics s’ha 
tendit a etiquetar-la com a una formació anarquista, 
però en realitat els membres del MIL mesclaren plante-
jaments molt diversos, des del consellisme al marxisme 
ortodox, juntament amb fortes dosis llibertàries. Les 
seves formes d’actuació es vinculaven principalment a 
la tradició del maquis català. Cal destacar que no era 
un partit ni un sindicat ni una organització política 
pròpiament dita, sinó un grup d’afinitat integrat per un 
escàs nombre d’activistes defensors de l’autonomia 
obrera. Al marge de la seva acció armada, comptava 
amb un component teòric important mitjançant l’edició 
de publicacions. 

Puig Antich articulà la seva col·laboració amb el MIL a 
través de la branca d’agitació armada, la qual se 
centrà en la pràctica d’assalts a bancs. 
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Si Münzenberg, el propagandista al servei de l’URSS 
que acaba assassinat per dissident, és comparat amb 
el nazi Goebbels, la figura positiva de l’anàlisi de Pons 
la proporciona Churchil i les seves memòries sobre la 
II Guerra Mundial. També lloa, en el sisè capítol, la 
novel·la memorialística de Jorge Semprún El largo 
viaje, que –igual que els llibres de Primo Levi, Imre 
Kértész i J. Amat-Piniella–, esdevé reflexió sobre 
l’experiència dels camps d’extermini contra jueus i 
altres perseguits del nazisme, un fet a partir del qual 
Pons planteja el debat sobre el compromís personal 
davant l’horror, o la banalitat del mal dit en termes de 
Hannah Arendt.

Simone de Beauvoir, amb El segon sexe, forneix 
l’argumentari per al feminisme, però sense oblidar W. 
Wolf, i Paul Preston, amb la biografia de Franco, fa de 
pedestal per tractar de la dictadura espanyola en el 
context de la guerra freda. Per últim, els dos darrers 
capítols, “La fi de la il·lustració?” i “Final de parèntesi”, 
plantegen els problemes oberts avui dia per a les 
societats occidentals i les seves imperfectes democrà-
cies, a partir, respectivament, dels llibres El crepuscle 
de la democràcia, de Ferran Sáez, i La decadencia de 
Occidente, d’Oswald Spengler, que li fa pensar si 
aquests cent anys passats no deuen ser un parèntesi 
que un cop tancat torna a situar Europa allà on era el 
1914, amb hegemonia d’una Alemanya desacom-
plexada i amb societats desencisades i escèptiques.

Tot plegat, un llibre àgil i interessant, fet a partir del 
compromís personal d’un escriptor i periodista que, 
assaonat d’experiències i lectures, ens convida a 
pensar. 

Agustí Pons. 1914-2014 Per entendre l’Europa del 
segle XX.

Pòrtic.Barcelona, 2014.

Deu moments crucials d’Europa

Maties Garcias
Professor

Enllestida la biografia Espriu, transparent (2013), el 
periodista Agustí Pons presenta un breu però profitós 
assaig que repassa el desenvolupament de cent anys 
d’història europea a partir del comentari de deu llibres. 
Es tracta d’obres literàries, històriques o assagístiques 
d’autors rellevants, la majoria de reconeixement inter-
nacional, que ajuden a explicar el sentit de cada un 
d’aquests moments de l’Europa contemporània. 

Agustí Pons parteix de la idea que el segle XX ha estat 
curt i més aviat devastador: breu, perquè comença amb 
l’esclat de la I Guerra Mundial i acaba amb la caiguda 
del Mur de Berlín de 1989; devastador, perquè la 
concentració d’horror en aquests 75 anys ha estat 
intens i persistent. Dues conflagracions d’abast mun-
dial, la revolució soviètica i les dictadures comunistes, i 
l’establiment del feixisme, el nazisme i el franquisme 
marquen amb sang i foc, i amb repressió, la vida dels 
europeus.

Enmig d’aquest panorama històric, Pons tanmateix hi 
veu herències positives, com la pervivència de la demo-
cràcia (gràcies als règims liberals), la implantació de 
l’Estat del benestar (aconseguit per la confluència 
d’interessos i visions de la socialdemocràcia i les demo-
cràcies cristianes, amb el rerefons de la por al comunis-
me) i l’alliberament de la dona (assolit progressivament 
i amb dificultats en el context de l’expansió del benestar 
i l’educació).

Aquest repàs d’Agustí Pons al segle XX i les primeres 
dècades del XXI s’estructura a partir de deu llibres 
d’autors cabdals, que tanmateix es veuen complemen-
tats amb un bon grapat d’altres textos que en fan la 
rèplica o hi aporten alguna anàlisi complementària. Així, 
Stefan Zweig, amb El món d’ahir, proporciona la visió 
d’aquella societat confiada que de sobte es veu 
inflamada per una conflagració que s’enceta el 1914 i 
que s’intenta tancar tard i malament el 1918. El cop 
d’Estat bolxevic del segon capítol és analitzat a partir de 
la figura de Lenin i de la biografia que en va traçar 
Hélène Carrère d’Encausse. La visió crítica sobre el 
comunisme continua amb el comentari de l’Arxipèlag 
Gulag, de Soljenitsin. La influència de l’URSS i la pode-
rosa maquinària del partit comunista sobre els 
intel·lectuals occidentals centra el quart capítol cons-
truït com una paràfrasi d’El fin de la innocència. Willi 
Münzenberg y la seduccioón de los intelectuales, 
d’Stefan Koch.
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Terry Reintke
Candidata al Parlament Europeu
Per Pep Valero

Amb 26 anys, aquesta ex-portaveu dels Joves 
Verds Europeus, estava de vacances a Mallorca 
amb el seu company, en Pau Simó, un menorquí 
que estudia a Alemanya. Ha combinat l'estada amb 
una xerrada organitzada per MÉS a Calvià sobre 
energies alternatives, una trobada amb els joves 
de MÉS a Algaida, una entrevista a un diari local i 
ara a L'Altra Mirada. Un petit exemple gràfic de 
com els joves també van conformant ciutadania 
europea en la seva vida quotidiana. 

Fa deu anys que entrà a militar als Joves Verds 
Alemanys al seu poble ubicat a la conca del Rhür, 
una zona carbonífera i industrial, que també té 
seriosos problemes mediambientals i que ha 
hagut de sofrir una forta reconversió. És llicencia-
da en Ciències polítiques i experta en coneixe-
ments de polítiques energètiques i en processos 
de transició de models d'energia. És activista en el 
món social i feminista, promovent una línia activa 
de propostes d'igualtat de gènere a nivell europeu. 
Treballa des de fa dos anys en el grup parlamentari 
Verd del Bundestak alemany. Ara es candidata al 
Parlament Europeu en la llista dels Verds 
alemanys.

Què ha aportat el grup ALE-Verds al Parlament Europeu?

El grup és la quarta força política del PE. Malgrat la 
configuració del PE és molt de dretes, el nostre grup ha 
aconseguit introduir algunes esmenes en la regulació 
del sector bancari europeu, per tal que la Unió Europea 
jugui un paper més important i actiu en la crisi bancaria 
i no afavoreixi l'especulació contra els estats més 
endeutats. També hem tingut un paper molt actiu en el 
rebuig de la UE del ACTA, defensant els drets a la 
privacitat dels ciutadans europeus, front a  les exigèn-
cies a l'accés a la informació dels usuaris, de les 
empreses nord-americanes que dominen el món 
d'internet. 

També hem fet propostes per afavorir la lluita contra 
l'atur juvenil, especialment pel que fa a la situació al 
sud d'Europa. 

l’entrevista Lògicament en les propostes de lluita contra el canvi 
climàtic i sobre polítiques integrals energètiques que 
acompanyin aquesta lluita, hem aconseguit petites 
victòries i especialment, influir en l'opinió pública per 
ser més exigents sobre aquests temes.

Per altra banda, el grup verd europeu és l'únic grup 
parlamentari gran,  on tots els seus diputats i diputa-
des voten en coherència, ja que es procura sintetitzar 
les propostes amb una visió ampla  dels temes. També 
es sol coincidir amb moltes votacions, amb els mem-
bres del ALE (Aliança Lliure Europea), que és el partit 
que aglutina a partits nacionalistes sense estat propi a 
la UE. l'ALE i els dos diputats del partit pirata suec, 
conformen amb els diputats verds, el conjunt del grup 
parlamentari.

Hi ha un programa electoral verd europeu, o cada 
partit elabora el programa pel seu compte?
Hem fet un manifest electoral comú amb uns trets 
generals. Després a cada estat, cada partit el desen-
volupa i concreta a les seves realitats específiques. 
Els eixos essencials d'aquest programa són:

- Com lluitar contra la crisi i el Green New Deal ( Nova 
ocupació a generar amb treballs verds). 
- El foment i desenvolupament de les energies renova-
bles, la sanitat i l'educació, com a eixos de desenvolu-
pament i forment de la cohesió social.
- La UE ha de contribuir a entendre el planeta com ca 
nostra, essent coherent a fomentar internacionalment 
l'ecologia, la lluita contra el canvi climàtic, la protecció 
dels consumidors, legislacions mediambientals, etc.
- Defensa i protecció dels drets civils de la ciutadania, 
com el rebuig de l'ACTA, foment de polítiques euro-
pees de desenvolupament de gènere, drets dels 
col·lectius LGTB, etc.

Terry Reintke acompanyada de membres
de MÉS a la seva visita a Mallorca
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- Defensa de la democràcia a Europa. Contra les lleis 
restrictives de les llibertats, denúncia del xovinisme i 
del racisme, etc.
- Europa i el món. Com ens volem relacionar la UE 
amb els nostres veïnats, amb Ucraïna, la nostra 
frontera sud. Ens oposam al tractat de lliure comerç 
que es vol signar amb els Estats Units (el TTIP), ja es 
relaciona l'avanç del comerç lliure amb un retrocés 
dels drets i garanties ja aconseguides pels ciutadans i 
ciutadanes europees.  

Alemanya vol més Europa o revoltar-se de més 
Europa? 
Es cert que la política d'austeritat que impulsa 
Alemanya, se ven com a necessària per poder sobre-
viure la UE i dient que no hi ha alternativa. Des d'Els 
Verds alemanys diem que es va en la direcció equivo-
cada. Que amb als atacs als drets de la gent i empo-
brint a la població, és quan es posa en perill de veritat 
el projecte europeu. La gran coalició que s'ha gestat 
entre la CDU i el SPD,  ha aconseguit unes petites 
concessions socials a Alemanya, però a canvi de 
consolidar el model econòmic d'austeritat fiscal, que 
ha agreujat els patiments de la crisi a la majoria de 
ciutadans, tan d'Alemanya com de la resta de la UE.

Què opines de la gran coalició entre la CDU i el SPD?
Des de el primer moment Els Verds i Die Linke 
(L'Esquerra) ens oposarem a la gran coalició. Malau-
radament representem tan sols el 20% dels vots. 
Aritmèticament hagués estat possible un acord entre 
el SPD, Verds i Die Linke ja que hi havia una majoria 
parlamentaria per portar al CDU a l'oposició. El SPD 
no va voler ni considerar aquesta possibilitat. Va vetar 
qualsevol possible acord amb Die Linke. 

A més els acords per aconseguir la gran coalició, es 
feren en debats interns, sense transparència. El resul-
tat és que a més, el parlament alemany ha perdut 
capacitat de debat i control. El govern s'ha tornat 
administratiu i tecnocràtic. Els debats es fan rígids i 
esquemàtics, quan s'aconsegueixen arrancar. El 
pacte previ de les respostes entre els col·ligats, empo-
breix el treball parlamentari.

Perquè ho accepta el SPD? Jo no ho entenc. Crec que 
es una greu errada. Els espantava la imatge d'anar 
plegats amb Die Linke i que si no hi havia acords, una 
repetició d'eleccions, segurament donaria la majoria 
absoluta a la CDU. Triaven, segons ells, el mal menor 
que permetria arrancar qualque concessió social. El 
75% dels seus militants, en el referèndum intern que 
feren, donaren per bona aquesta explicació. 

Era possible el pacte d'esquerres?
Evidentment no era fàcil. Però hi havia molts de temes 
en què els tres partits hi estaven d'acord. 

Com per exemple la millora del paper i dels drets de la 
dona tan en el treball com en la família, en pujar els 
impostos al més rics, l'increment del salari mínim...El 
que no entenc és que el SPD ni tan sols oferís 
l'oportunitat d'iniciar o explorar el diàleg. Malgrat no 
tenguessin cap voluntat d'arribar a un acord, en descar-
tar el diàleg previ, els debilitava de cara a la negociació 
amb la CDU. Negant qualsevol possibilitat d'acord amb 
Die Linke, s'entregaven de cap i peus a les condicions 
que volgués imposar la CDU. 

Malgrat estiguis de vacances, què has percebut de la 
realitat política de Mallorca?
He trobat un debat molt viu. Gent senzilla, de l'entorn en 
que m'he pogut moure, sabia el que passava amb els 
temes polèmics. He notat molta participació. I frustració 
amb les polítiques de Rajoy i del PP a nivell estatal i 
autonòmic. Se noten els atacs als drets democràtics del 
govern espanyol. En els contactes amb IniciativaVerds i  
amb el grup parlamentari de MÉS per Mallorca, me n'he 
adonat que els problemes que denuncieu vosaltres, no 
són tan diferents del que tenim també a Alemanya. 
Cada vegada les problemàtiques són més transversals, 
i cal pensar globalment i actuar localment, com  diu 
l'ecologisme, però ja ens cal també, actuar i coordinar-
mos més globalment.

Vols dir qualque cosa més?
Aquestes eleccions europees són una oportunitat per 
tenir un debat europeu més profund. Un jove alemany 
pot tenir més a veure amb un jove espanyol, que amb 
un adinerat del seu país. No es un debat de fronteres 
sinó de problemes de les persones. El que volem apor-
tar els Verds es que cal encarar també solucions des de 
la perspectiva europea. I que aquestes solucions s'han 
de reflectir de forma pràctica en les realitats concretes 
de cada poble i de cada regió. És una tasca creativa i de 
interrelació de les forces polítiques a tots els àmbits, des 
del més local a l'europeu. Me sembla molt interessant 
l'experiència vostra de sumar esforços les forces nacio-
nalistes i verdes, així com tenir una visió ampla 
d'aliances per poder incidir en una política de canvis 
reals.

Moltes gràcies Terry. 
Ha estat una entrevista feta a una alemanya que parlava 
en anglès, amb un traductor menorquí que resumia la 
contesta al català, un entrevistador mallorquí que 
preguntava en català i que ho transmetia en anglès el 
traductor menorquí, i amb puntualitzacions i preguntes 
d'aclariment en francès que feia directament 
l'entrevistador mallorquí a l'entrevistada alemanya.

Construir Europa es una tasca molt complexa i el tema 
lingüístic no és una dificultat menor. Malgrat tot , les 
persones sempre arriben a poder entendre's si hi posen 
una mica de la seva banda. És la millor esperança per 
arribar a l'Europa de les persones i dels pobles que ha 
d'ésser possible.
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Des de la Batllia és vol promoure el municipi com un 
referent de la Participació ciutadana, però s’ha de 
reconèixer que els primers que han parlat de pressu-
postos participatius varen ser els del PSM i que si no 
s’han fet abans ha estat perquè no ho han volgut 
fer-ho. En aquest sentit, el PSM ha portat a 
l’Ajuntament la demanda popular de la renovació de la 
carretera de Llucmajor i la circumval·lació, però 
després de més de quinze anys encara no s’ha 
començat. 

En Tomeu em fa veure que a Algaida hi ha les carrete-
res més perilloses de Mallorca i que a Algaida li toca 
per zona Llucmajor tant pel centre de salut com per 
l’institut, això fa que molts algaidins hagin d’utilitzar 
aquesta carretera cada dia. Només la sort fa que no hi 
hagi més accidents, però ni des de Palma ni des de 
l’Ajuntament s’ha fet res als darrers anys. El PSM està 
al costat dels ciutadans i ho veu com una actuació 
urgent, no entén com no comencen les obres avui 
mateix.

Una altra petició popular que ha arribat al ple, gràcies 
al PSM i no per tenir un Consistori participatiu com es 
vol vendre, ha estat la denúncia que el Casal de Joves 
s’ha convertit en una guarderia d’infants i que ningú es 
preocupa pels adolescents del poble. Aquest fet no 
només ho denuncia el PSM també la dinamitzadora 
del Casal en el seu informe anual, però el Consistori 
segueix sense resoldre el problema una vegada la 
Mancomunitat ha quedat sense doblers. Així, els joves 
sembla que no tenen cabuda al poble, fins i tot n’hi ha 
que volen fer un club d’esplai i la Regidoria en qüestió 
n’hi ho contempla.

MÉS per Algaida:
L’alternativa real pel poble.

Llorenç Carrió

En aquest número m’he desplaçat fins a Algaida. En 
Tomeu m’espera a la cafeteria Ca n’Esteve de Plaça i 
d’enfora el veig tant rialler com sempre. En Tomeu i jo 
ens coneixem, de fa anys, de la carrera d’història. A la 
UIB ja se li veien maneres, persona tranquil·la, reflexi-
va, treballadora, preocupat pel seu poble... Amb els 
anys, en Tomeu no ha canviat gens, només hi ha 
posat més dedicació i passió.

Algaida és un poble singular, com m’explica en 
Tomeu, amb un PSIB que es creu les seves sigles i 
amb l’estela del molt honorable senyor Francesc 
Antich que encara és present. Per entendre 
l’originalitat del cas algaidí ens hauríem de remuntar a 
les primeres eleccions municipals de 1979 en què una 
candidatura progressista i nacionalista amb el suport 
del PSOE i del PSM s’imposà i aquesta tradició s’ha 
mantengut en les diferents legislatures  

Això fa que amb moltes coses inevitablement el PSM i 
el PSIB pel bé del poble sempre vagin junts i que 
l’oposició sigui difícil, però el PSM és més viu que mai 
i fins i tot va ser el partit que més va créixer a les darre-
res eleccions, algun motiu hi deu haver. Així, actual-
ment el Consistori està format per set regidors socia-
listes, quatre populars i dos del PSM, en Tomeu i na 
Margalida Puigserver que amb tenacitat s’han conver-
tit en l’autèntica oposició municipal i una alternativa 
real.

A més, en aquest afany de ser una alternativa real, el 
PSM d’Algaida ja ha començat la constitució del 
projecte de MÉS per Algaida. Així, el dia 15 de març, 
es va constituir en l’Assemblea general el nou projecte 
i el maig ja s’acabarà de constituir definitivament, 
animant  a participar-hi a totes les persones que 
estimen el poble.

Pel que fa al dia a dia de la gestió municipal, el PSM té 
molt a dir i considera que encara hi ha molt a millorar. 
Repassant les actuacions és evident que no tenen cap 
problema per anar de bracet amb l’Equip de govern 
per reclamar la cooficialitat de la quadribarrada o en 
contra del TIL, més faltaria, però no tot és així.

trinxera
municipal
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Finalment, amb en Tomeu també hem parlat de la crisi 
i ha volgut afegir una dada important que no surt 
enlloc, però que mostra molt clarament la gravetat de 
la situació. A Algaida, poble on tothom és coneix, fins 
a cent trenta veïns avalats pels serveis socials neces-
siten rebre ajuda alimentària. Davant aquesta desas-
tre, en Tomeu considera que l’ajuda alimentària és 
necessària, però s’ha de fer alguna cosa més, no sols 
és pot fer caritat. Per això ha proposat que es dugui a 
terme des de l’Ajuntament promocions de tallers 
ocupacionals i s’ha explicat el projecte que es fa a 
Esporles en col·laboració al SOIB i en què es contrac-
ta a aturats i se’ls remunera amb el sou mínim inter-
professional, això a més permet a aquests aturats 
recuperar la il·lusió per tornar a treballar, però això 
segueix sense ser una prioritat pel Consistori...

A nivell econòmic, el municipi s'hi juga molt i el Consis-
tori hi mostra molt poca pipella. S’omplen la boca de 
fer rutes cicloturístiques i fins i tot que rebran el suport 
de fons europeus, però no és milloren les carreteres, 
primer error. El segon error que el PSM no deixa 
tampoc de denunciar, el PP tampoc se’n preocupa, 
són les mancances en el nou catàleg de patrimoni.
El que ha de ser una eina essencial per a la promoció 
turística s’ha deixat en mans de l’empresa privada que 
ha cobrat la feina, però ha deixat la feina a mitges. El 
nou catàleg només ha estat una reedició de l’anterior 
una mica ampliat, però no ha fet cap tipus de treball de 
camp. A més, no s’han preocupat pels elements etno-
arqueològics com puguin ser sínies, forns de calç, 
eres o sitges... Què volen promoure a les rutes ciclotu-
rístiques si no sabem on es troba el patrimoni etnolò-
gic?
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Plany, vindicació i cant per a 
quatre éssers civils (2a part)

Biel Mesquida
Escriptor

Paraules llegides el 23 de febrer 2014 al Cementiri de 
Palma. Per la seva extensió, publicam la segona part.

Hi ha l’arrogància assassina d’uns vencedors criminals 
rabejant-se en el calvari d’uns vençuts torturats i fustigats 
de paraula i obra,
hi ha el sol que clareja per orient i vol trencar la nit espes-
seïda per la follia assassina del “movimiento” que recorre 
Mallorca,
hi ha la misèria humana i la curtor terrible dels centenars 
de falangistes i de militars,  terroristes i colpistes tots, que 
volen veure de prop l’assassinat de la innocència,
hi ha el rum-rum d’una turba massificada i inconscient 
—galliner de la mediocritat, claca de la bestiesa— que 
ensuma la sang, 
hi ha quatre republicans que són símbols vius i savis de la 
llet tendra de la bondat humana,  
hi ha quatre demòcrates que estimen amb passió la gent, 
la justícia, la cultura, la llengua, el país, que defensen la 
República i que s’han mantingut lleials al govern legal-
ment constituït,
hi ha el feixisme ben avingut que s’obre pas,

hi ha tres homes drets davant una paret i un d’assegut a 
una pedra,

hi ha un escamot d’homes que els miren amb fusells 
parats,

hi ha un home que cau en terra,

hi ha un raig de llum que queda dret,

hi ha la solitud d’aquesta pedra que ha sostingut el cos 
d’un home bo, culte i lliure amb el cap ben alt,

hi ha unes ombres que se’n tornen, amb l’odi i el menys-
preu que els afeixuguen,

hi ha uns clavells vermells que s’obren damunt una paret 
llisa,

hi ha la vergonya de dir-se homes i no poder-ho ser pus 
mai,

hi ha un camí que duu cap a totes les veritats i totes les 
ganes de viure,

hi ha un estol d’ametlers blancs de llàgrimes que canten 
la força de la terra,

hi ha el record dels Agermanats un 7 de febrer de 1521,

hi ha l’enfonsament dels primers indicis de la idea de 
democràcia a Mallorca,

hi ha Joan Crespí i Joanot Colom amb els seus caps 
penjats a la Porta Pintada i escarnits pels poderosos,
hi ha un altre home que cau amb una mortalla de 
bales rancoroses i covardes, 

hi ha un raig de llum que queda dret,

hi ha sepulcres pudents que caminen i escupen totes 
les podridures,

hi ha un crit de llibertat,

hi ha un altre home noble amb la sang desflorada,

hi ha un raig de llum que queda dret,

hi ha els silencis de les pors d’ells mateixos,

hi ha el mestratge de l’exemple,

hi ha el càstig de no poder aguantar-se dret davant 
un mirall,

hi ha la vida que rebrota amb un somriure silent,

hi ha la vellura que se’n va,

hi ha el son de la justícia atemorida dins els calabos-
sos del govern civil,

hi ha el perfil d’un altre home aferrat als terrossos,

hi ha un raig de llum que queda dret,

hi ha els guants que tapen la sang que no s’esborra,
hi ha els nins que aprenen,

hi ha els joves que tresquen i pregunten,

hi ha qui demana tolerància com qui s’ennuega amb 
el propi vòmit,

hi ha les dones que cerquen els raigs de llum que 
han quedat drets,

hi ha els qui s’omplen la boca de democràcia,

hi ha els qui sembren llavors als nous camins que ara 
comencen,

hi ha els doblers, la costa cruixida i la llengua emmor-
dassada,

hi ha una democràcia formal que no vol anul·lar les 
sentències dels tribunals franquistes i que no ens 
deixa cercar i enterrar els humans assassinats per la 
barbàrie,

cultura
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hi ha un estat que no vol reconèixer el dret 
d’autodeterminació,

hi ha la lluita per l’ensenyament i la sanitat  públiques,

hi ha la lluita  per la dignitat dels treballadors,

hi ha la lluita pels drets de les dones, 

hi ha la lluita pel territori violat, 

hi ha la lluita per nosaltres mateixos que encara volem 
ser més nosaltres mateixos,

hi ha uns valors que ens volen arrabassar i que 
aquests quatre homes mortvius defensen, vindiquen, 
viuen,

hi ha la seva paraula democràcia que reneix aquí, amb 
nosaltres sempre seguit, 

hi ha el mot república just davant el seu horitzó, 

hi ha el sentiment de progrés que ens ensenyen, 

hi ha la justícia social que ens construeixen, 

hi ha la sanitat i l’educació públiques que ens fonamen-
ten,

hi ha la cultura i el país i la civilització, que és l’aire que 
tots quatre respiren,

hi ha un home que voldria esquinçar-se la gargamella 
per cantar-vos, per cantar la claror insigne de la vostra 
intel·ligència, la bellesa immortal de la vostra bondat, 
l’elegància subtil de la vostra civilització, cantar la 
irradiació de les vostres vides que es fan vida, cantar-
vos com un glosador de tan vers mestres,

  i hi ha Emili Darder, Alexandre Jaume, 
Antoni Mateu i Antoni Maria Ques,

 mortvius,

vius ara i aquí, en 
aquest temps 
convuls de lluita 
inacabable,

i si hi ha un sol 
gram d’esperança 
per a nosaltres, un 
de sol, és perquè 
ha nascut del seu 
exemple, de la 
seva dignitat.

Noces d’argent de la setmana 
del llibre en català

Josep Mallol Vicens
Economista i secretari tècnic Gremi de 
Llibreters

25 anys de maridatge entre els llibres en la 
nostra llengua i la societat mallorquina

El proppassat dia 28 de febrer, es va inaugurar una 
nova edició de la mal anomenada “Setmana del Llibre 
en Català”, per què realment dura deu dies i no set. 
Aquest any va tornar novament a l’edifici de la Miseri-
còrdia, si bé no estava dins el Pati d’Homes, sinó dins 
La Capella.

Potser, que molts atribueixin aquest canvi d’indret com 
una passa enrere, però personalment crec que el sol fet 
de haver aconseguit que durant 25 anys es celebri un 
esdeveniment a favor de la nostra llengua i la nostra 
cultura, ja es un fet  rellevant, i la ubicació passa a 
segon terme. Molts diran, que no hauria d’esser relle-
vant sinó un fet natural, segurament hauria de ser  així, 
però la realitat és una altra, i més actualment amb 
aquests polítics que ens governen.

L’esperit de lluita d’un gremi de llibreters i dels llibreters 
que hi formen part, que segueixin il·lusionats com el 
primer dia en posar a l’abast de tota la societat mallor-
quina i balear, la gran literatura que es fa, que s’ha fet i 
que ben segur es seguirà fent (la nostra es una llengua 
viva, per molt que certs polítics d’aquesta terra intentin 
desprestigiar-la) és digna d’elogi, i d’esperança. 
Sempre s’ha dit que un poble amb cultura és un poble 
viu, i actes com aquest ho demostren.

25 anys donen per molt, i així ho he pogut comprovar 
quan el Gremi em va encarregar que realitzés un petit 
documental d’imatges i articles sobre les darreres 24 
edicions, on en vaig donar compte de la importància 
cabdal d’aquesta mostra cultural per seguir reivindicant 
la necessitat, encara avui, i potser ara més que mai, de 
defensar la nostra llengua. El primer pregoner oficial de 
la Setmana va ser, en Jaume Santandreu, que va 
utilitzar la glossa com forma d’expressió i on la defensa 
de la llengua ja va ser el “leitmotiv” del seu discurs. Però 
durant aquest anys, han estat molts els pregoners que 
han reivindicat el suport dels polítics a la nostra cultura, 
a la nostra llengua, recordem entre ells, el malaurada-
ment finat en Josep Melià i Ques, que juntament amb 
Biel Majoral, ja demanava més defensa, i molts d’altres 
com Biel Mesquida, Antònia Vicens, en Mateu “Xurí” 
l’edició passada, etc.
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Aquesta edició, va comptar com a pregoner, amb el 
professor, músic i escriptor, n’Isidor Marí, que des de 
l’any 2010 també és president de la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Un pregó, que va anar 
de menys a MÉS, on de forma molt elegant i subtil, com 
ens té acostumats, va fer una defensa de la nostra 
llengua, la llengua catalana, i per aquest motiu ens va 
traslladar a la simbologia bíblica, i més que un pregó va 
fer un sermó, i  ens deia al final del mateix “I curiosa-
ment, també trobam a la Bíblia, en llenguatge simbòlic, 
la manera com els que volen crear un món millor poden 
guanyar la malvestat dels destructors. Mirau el llibre de 
Josuè i veureu com van caure els murs de Jericó, on 
s’havien encastellat els adversaris. Que els creadors 
facin cada dia, durant una setmana, una volta als murs 
de Jericó, fent ressonar els seus corns, és a dir, la seva 
veu més poderosa. Al setè dia poden fer, com Josuè, 
set voltes a la fortalesa dels destructors. I tot el poble 
pot alçar la veu amb ells. I les parets dels destructors 
encastellats a Jericó es desplomaran.

Ho diuen els llibres. Els tenim aquí al costat. Només cal 
llegir-los i entendre’ls. I la creació tornarà a prevaldre 
per damunt de la destrucció. I la llum farà fora les tene-
bres per sempre. Amén.”

Qui té el valor de refutar unes paraules emanades de la 
pròpia Bíblia?, per tant, estiguem esperançats tots, per 
que la història es repeteix, i el poble ja ha començat a 
alçar la veu, 100.000 persones ho van demostrar ara fa 
just uns 5 mesos a ciutat, i com diu el propi Josuè, les 
parets dels destructors encastellats a “Balears” es 
desplomaran. I es farà la llum, encara que per veure-la 
haurem d’esperar al maig del 2015.

Un quart de segle és important i això no podia passar 
desapercebut per ningú i des del primer moment vàrem 
contar amb la implicació de la societat, tant es així, que 
el pintor Damià Jaume ens va obsequiar amb la imatge 
gràfica dels XXV anys.

Aquesta edició de la Setmana, també ha retut un home-
natge a l’Editorial Moll, que aquest any celebra els seus 
80 anys d’existència, i a on ha tingut un paper cabdal 
com defensor i dinamitzador de la nostra llengua, que 
malgrat que avui està passant per unes hores baixes, 
no és menys cert, que amb l’esforç i la empenta de la 
família Moll i la col·laboració de la societat, en sortiran 
endavant com ja ha succeït en altres ocasions.

Però la Setmana, com la llengua, és viva, i té molt de 
futur, així ho demostra la nombrosa participació en les 
activitats que cada any s’organitzen pels més petits de 
la casa, com són els conta contes, la qual cosa dóna 
força i il·lusió als organitzadors
També des d’aquestes línies volem agrair el recolzament 
de la societat nostra, que any rere any acudeix a gaudir 
de la major exposició literària en la nostra llengua.

Estic segur que el Gremi, i els llibreters, seguiran empen-
yent, per què la societat mallorquina i balear, pugui seguir 
gaudint d’aquesta manifestació cultural i creativa, cada 
any, i esperem algun dia no haver d’utilitzar 
l’esdeveniment per reivindicar la importància de la nostra 
llengua, sinó que aquest sigui el fet normal, estic segur 
que ho aconseguirem, les parets ja s’estan desplomant. 
I algun dia celebrarem entre tots les noces d’or de la 
Setmana. El que no estic tant segur és si jo arribaré a 
poder escriure l’article en aquella ocasió.
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Bàssem an-Nanrís, poeta aco-
llit, poeta publicat

Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor

Al número 12 de L’altra mirada ja em vaig referir al 
programa Escriptor Acollit del PEN Català. Hi explicava 
el sentit i l’abast de la iniciativa, i hi denunciava la 
ceguesa dels actuals governants del PP, que han fet 
que la participació de Palma com a ciutat-refugi per a 
escriptors perseguits o amenaçats hagi estat víctima de 
les retallades. L’única llibertat que preocupa als nostres 
dirigents és la de les pobres famílies que pateixen la 
dictadura catalanista de les escoles. Per fortuna, la 
vinculació mallorquina amb el programa no ha desapa-
regut del tot: una editorial illenca acaba de publicar 
Totes les pedres, un recull de poemes de Bàssem 
an-Nabrís, poeta acollit a Barcelona. No és casualitat 
que el llibre hagi estat publicat per AdiA Edicions, amb 
seu a Calonge (Santanyí), en una col·lecció de poesia 
dirigida pel calongí Pau Vadell, que ara mateix coordina 
el Comitè d’Escriptors Perseguits del PEN.

M’hi referia breument en aquell article de fa una mica 
més d’un any: Bàssem an-Nabrís ha denunciat amb 
fermesa l’ocupació israeliana, i també ha patit greus 
atacs i amenaces per part de les autoritats fonamenta-
listes de Hamàs. Amb la seva elecció com a escriptor 
acollit, el PEN Català segueix la línia que ja traçava 
amb Salem Zenia, escriptor de nacionalitat algeriana 
però d’identitat i de llengua amazic, i amb la periodista i 
escriptora tunisiana Sihem Bensedrine: la mirada cap a 
l’àmbit mediterrani i la defensa de la llibertat enfront de 
tots els colors amb què es desfressa l’opressió.

No se m’ocorre millor manera de convidar-vos a la 
lectura d’aquest breu recull de poemes delicats, irònics, 
desgarrats de vegades, que llegir-ne amb vosaltres un 
parell de molt breus. El primer porta per títol “Prevenció”

 Com costa distingir el bé del mal,
 opto per veure’t, pàtria meva,
 veure’t només de nit.

 I això és bo pel meu cor!

La declaració d’amor a la terra no és menys sincera i 
sentida pel fet ser enunciada amb ironia melancòlica, i 
pren un sentit especial en un home que ve d’una terra, 
com Gaza, sotmesa a una devastadora ocupació i, 
alhora, a un govern totalitari: en aquestes condicions, en 
què es fa difícil saber qui són els bons, val més estimar la 
terra de nit, quan no s’hi veu gaire… 
El segon poema es titula “Henna”:

 El puput menja de la mà de la nena.
 Després d’uns breus instants
 el puput
 se’n va,
 i el palmell estès
 s’omple tot del color de la henna.

És un poema que pertany a la família d’aquelles 
il·luminacions minúscules dels instants privilegiats i fugis-
sers que ens regalen, de cop, el regal de la bellesa: del 
haikú a Ungaretti, passant per tants d’altres. La gràcia 
d’aquests sis versos és que la meravella apareix a la mà 
d’una nina que, de cop, ha quedat buida perquè un ocell 
mediterrani hi ha menjat el que la mà li oferia. Buit, i amb 
l’ocell que se n’ha anat, el palmell mostra el seu color de 
henna, amb tota la càrrega de tendresa i d’afectivitat cap 
a la pròpia comunitat que el poeta sap lligar a aquesta 
tonalitat.

No he fet, ara que hi pens, cap currículum d’un poeta que 
també ha escrit sobre temes polítics, culturals i filosòfics i 
que és considerat un líder intel·lectual gràcies a textos 
com Diari de la guerra de Gaza. Ara és, a més, una mica 
català, i una mica mallorquí.

Bàssem an-Nabrís. Totes les pedres. Traducció de 
Valèria Macías. Adia Edicions. Calonge, 2014.
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He mirat aquesta terra

Vivir es fàcil con los ojos cerrados

Maria Camps

Dia de l’espectador. Les sis de la tarda d’un dilluns. La 
meva tria: una pel.lícula el protagonista de la qual és un 
mestre (que adequat pel moment que ens toca viure!). 
El film ve precedit per diversos premis Goya, entre ells, 
millor actor i millor pel.lícula. Javier Cámara, magnífic i 
entranyable en el seu paper, dóna vida a un mestre 
d’anglès, un professional que viu l’educació des de la 
il.lusió i la ferma creença que allò que es fa amb convic-
ció aconsegueix fer girar el món. (Una actitud que ha de 
regir –i regeix,  a pesar de la criminalització social i 
política a què el sector educatiu es veu sotmès en els 
darreres temps- una de les feines més nobles que 
conec: ensenyar els infants i joves).

Amb una estructura de road movie, Trueba parteix 
d’una anècdota lluminosa que destaca amb el rerefons 
dels grisos anys 60 de l’Espanya franquista; una 
història senzilla explicada des de la poesia d’una 
mirada neta (la del seu protagonista) i sense prejudicis; 
un film cuidat i hermós, unes interpretacions realment 
encisadores, que planteja la necessitat de viure des de 
la consciència activa, la recerca de la llibertat i la 
justícia, la confiança amb l’altre com a motor de la 
pròpia existència. 

“No dejaré que decidan por mí” diu Belén, la jova prota-
gonista de la història (plana el fantasma de la llei Gallar-
dón a la ment de molts espectadors). I Antonio, el 
cinquè beattle, el mestre d’Albacete, l’acompanya en el 
seu viatge iniciàtic des de l’absoluta llibertat i obertura 
de criteri. (I penso que això és el que ha de fer un 
mestre, acompanyar els seus alumnes en la construc-
ció del propi jo, ensenyar-los a ser crítics i reflexius, 
conseqüents i valents, autònoms i empàtics. I fer-ho per 
damunt de pors implantades, lleis repressores, decrets 
absurds i condicions de treball minvades).

Sense fer moralina, bande-
ra ni sang, Trueba aconse-
gueix plantejar temes de 
rigorosa actualitat a partir 
d’una revisió del passat 
immediat i establir 
paral.lelismes (cercats o 
trobats) amb moltes situa-
cions presents.

Magnífica pel.lícula aques-
ta. Magnífic el missatge 
que se’n desprèn. 

Cal pensar i creure que, 
així com els personatges 
de Trueba troben la llum enmig de tanta foscor del 
passat, nosaltres podem aconseguir el mateix en el 
nostre no menys enrarit present. La resposta la troba-
rem si mantenim ben oberts els ulls!
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Més enllà del desencís

Antoni Garau Garau
Capellà a Sant Marçal i Pòrtol

Molts, més d’una vegada, agafam i llegim un llibre 
només pel nom del qui l’ha escrit. A voltes, hi ha un 
desengany. Però, també, altres pics hi ha una bona 
troballa. Així ho he viscut amb el llibre del ben recordat 
company Carmel Bonnín. 

Segur que, als lectors de l’Altra Mirada, no cal dir qui és 
ni quina ha estat la seva llarga trajectòria de servei i 
treball tant pel nostre petit país, com per la classe treba-
lladora i per una església justa i pacificadora. 

Aquí, el que cal, és llegir els seus contes, tots ells ben 
arrelats i fonamentats en la realitat històrica que hem 
trepitjat o encara ho feim. Acostats a unes persones 
concretes, algunes de les quals, fins i tot, podem ende-
vinar els seus noms i cognoms. La majoria de les seves 
narracions estan amarades de compassió activa 
envers els seus protagonistes. Altres, sens dubte les 
més divertides, d’un surrealisme pujat de to, i que un 
voldria que fossin veres del tot. Alguna d’elles és una 
vertadera tesi o proposta d’anàlisi del que ens passa i el 
seu per què. 

Tot això que us estic dient, per tal que també faceu el 
pas de comprar-lo i llegir-lo, potser aprofitant 
l’avinentesa del nostre sant patró de les lletres, el bon 
Jordi, ho podeu llegir molt millor en la contraportada del 
mateix llibre: “l’autor es fa ressò de situacions que afec-
ten els ciutadans i les ciutadanes d’avui, contemplades 
sempre des de l’òptica dels perdedors, i amb una 
mirada que anhela que la dignitat i l’equitat no restin 
arraconades per l’eloqüència dels fets ni pel poder dels 
qui tenen la paella pel mànec.

Més enllà del desencís, obra deliberadament compas-
siva, vol ser un crit d’atenció que convida a no deixar-se 
esclafar ni lligar pel desconhort que provoquen els 
difícils moments actuals, sinó a superar-los i, malgrat 
tot, a engrescar-se en la construcció d’un futur més 
acollidor per a tothom.”

També, el paisà fidel Antoni Serra, ens feia fa poc cinc 
cèntims d’aquest llibre “de una escritura sin experimen-
talismos, pero muy digna y con una gran carga crítica y 
de denuncia.”

Feis-vos el petit regal, el trobareu fàcilment: Més enllà 
del desencís, Edicions Documenta Balear. Col·lecció 
Magatzem Can Toni. Palma. 2013. I que no es com-
pleixi el seu pronòstic: “... com que se xateja o navega 
tot el dia, tampoc mai hi ha temps per llegir, per estu-
diar, en una paraula, per cultivar els valors personals. 
D’aquesta manera es trenca amb la tradició de la cultu-
ra humanística, conreadora de valors.”

I, un prec als bons entrevistadors de l’Altra Mirada, 
quan tindreu la conversa amb en Carmel i que tota la 
seva vivència pugui ser ben recordada i compartida.

Més enllà del desencís
Edicions Documenta Balear
Col·lecció Magatzem Can Toni
Palma. 2013.
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Cartes a Josep Pla des de
Menorca

L. Suau
Professor

Amb més de mil articles publicats, un parell ben mallorquí 
de llibres i un innegable bagatge de lectures, Miquel 
Àngel Maria (Maó, 1965) emprèn, amb aquestes Cartes 
a Josep Pla des de Menorca, un projecte que per a molts 
d'escriptors seria suïcida i que, en el seu cas, resulta 
encertadament ambiciós: parlar de tu a tu (o millor, d'un 
servidor a vostè) amb Josep Pla.  

Amb aquesta cinquantena d'assajos breus apareguts al 
llarg dels anys 2011 i 2012 en el diari Menorca, Miquel 
Àngel Maria reïx en una empresa iniciada a partir de dos 
recursos literaris clàssics però perillosos: el somni i 
l'epistolari. I se'n surt amb èxit perquè evita alguns esculls 
mortals: la imitació de l'estil planià, la inversemblança, 
l'admonició setciències i la xerrameca. Maria no imita, ni 
s'exhibeix, ni sermona, ni xerra per xerrar. Parla amb 
naturalitat, atenció i coneixement. Resol el difícil repte 
que s'ha plantejat amb l'ús d'una llengua vivaç i clara, la 
pràctica virtuosa de la reflexió assagística, l'observació 
crítica de l'entorn, l'actitud cívica, i l'assumpció, modesta, 
profunda i explícitament antipendantesca del mestratge 
d'alguns dels grans: Adorno, Hannah Arent, Montaigne, 
Fuster, el mateix Pla...

Miquel Àngel Maria no s'adreça a Pla debades. Parla a 
un autor que, com el ciutadellenc F. de B. Moll, “va edificar 
la seva obra literària com si es tractàs d'una fortalesa per 
guardar-hi la llengua […] i preparar-la per quan vingues-
sin temps menys infausts” i que amb una prosa veritable-
ment popular “ni massa barroera ni massa culta” va bastir 
“un model de llengua que a l'inici de la seva carrera 
alguns trobaven vulgar i que ha esdevingut un model de 
referència”. Per això no pot deixar d'informar-lo de “les 
envestides contra la llengua que patim” per part d'uns 
governants que “per manament de les lleis vigents, per 
seny i per coneixement haurien de ser capdavanters de la 
normalització” i “han preferit erigir-se en paladins de la 
liquidació”  amagats darrere una defensa de “lo nostro” 
que no dissimula “el rebuig dels registres formals i, per 
tant, la impossibilitat d'emprar la nostra llengua més enllà 
de la conversa col·loquial”.

En aquests “temps d'indigència” que vivim,  Maria repas-
sa els homenots planians i els compara amb el paisatge 
humà contemporani, ple de “pinxos enderiats a guanyar 
doblers de qualsevol manera”.  

“Les passam magres”, constata, i “hi ha gent entestada a 
donar la culpa al paisatge i a les normes aprovades els 
darrers anys per protegir-lo de la depredació. Només 
veuen solars, parcel·les, immobles...Però la seva mirada 
no té res a veure amb la dels turistes , que vénen a 
Menorca pel seu paisatge privilegiat”.

L'autor, conscient de viure un temps difícil i una època 
infoxicada, en què la saturació d'informació provoca la 
incapacitat de processar-la, segueix confiant més en els 
“mestres de la sospita” que en els “gurús” que prometen 
“solucions fàcils a qüestions complexes”.

 Ciutadà d'un temps en què s'afirma impunement que 
l'era predigital era “avorrida”, en què un divulgador com 
Eduardo Punset és acollit com un gran home de ciència, 
Maria no es limita a indignar-se, i estén el seu repertori de 
crítiques i observacions més enllà de les habituals a 
l'especulació salvatge, el centralisme o l'espanyolisme. 
En aquest ameníssim recull d'articles, els lectors hi 
descobrim homenots com  Sadurní Ximénez (1853-1953) 
i hi trobam també Praga, el Merkelreich, Claudio Magris, 
Blasco Ibáñez, la memòria dels bijuters, Jaume Bonet, el 
Sáhara, Miró,  les festes de Nadal, reflexions sobre 
l'escriptura i la ficció... Tota la capacitat d'observar, llegir, 
reflexionar, pensar, i dialogar d'un home treballador i 
ordenat, armat d'un escepticisme positiu i sense nostàl-
gies, però a qui ha tocat un temps en què a la crítica 
raonada es respon amb un “a mi m'agrada molt”, i en què 
ja fan oi l'optimisme obligatori, la coartada dels espavilats 
i el campi qui pugui. Però, justament perquè viu en una 
època en què la lucidesa és bandejada per  pessimista i 
en què pessimista és un insult, en què l'entreteniment 
passa per cultura i en què el correu electrònic o alguna 
xarxa social serveixen per inundar-
nos de nimietats les 
hores de treball i 
lectura, no perd mai 
de vista “que el temps 
és massa valuós i 
escàs com per fer-lo 
malbé amb segons 
quines collonades” i 
que l'important no és 
plorar allò que ja s'ha 
perdut, sinó preservar 
i millorar tot el que 
encara deixarem.

Cartes a Josep Pla
des de Menorca
Miquel Àngel Maria
Pròleg de Xavier Pla

Editorial Moll. Palma, 2013
160 p.  14 euros



Franco contra Hedilla. El darrer 
llibre de Joan Maria Thomàs

David Ginard
Historiador

L’historiador Joan Maria Thomàs s’ha consagrat des de 
fa dos decennis com a un dels principals especialistes 
sobre els feixismes espanyols. Prova d’això en són 
obres bàsiques com Falange, Guerra Civil i franquisme 
(1992), Lo que fue falange (1999), La Falange de 
Franco (2001) o Los fascismos españoles (2011). La 
contribució de Thomàs al coneixement de la història 
d’aquest moviment polític s’ha vist enriquida amb la 
recent aparició d’El Gran Golpe (Debate, Barcelona 
2013). 

El Gran Golpe al.ludeix a un esdeveniment crucial dins 
el procés de conformació de la dictadura franquista 
esdevingut l’abril de 1937. Es tracta del descavalca-
ment de Manuel Hedilla Larrey (1902-1970) –substitut 
del ausente José Antonio Primo de Rivera com a cap 
de Falange– i l’autodesignació de Franco al capdavant 
del partit unificat FET y de las JONS. Aquest confús 
episodi generà el mite d’un suposat Hedilla dissident 
del franquisme, amb un contingut obrerista i filoesque-
rrà, que tengué la seva plasmació política durant la 
transició en partits com la Falange Autèntica. Joan 
Maria Thomàs explica que, en realitat, el substitut de 
Primo de Rivera no protagonitzà una veritable dissen-
sió ideològica, sinó que més aviat es veié immers en un 
joc de poder i d’afinititats marcades per orígens socials. 
Hedilla tenia una bona predisposició cap a la unificació, 
però finalment per les pressions de determinats cercles 
rebutjà el càrrec que li fou oferit per Franco i quedà 
desplaçat, condemnat a mort i empresonat. Simultània-
ment, i de manera paradoxal, alguns d’aquells falangis-
tes que no veien amb tans bons ulls la unificació ocupa-
ren importants espais de poder dins el nou partit únic.

El llibre s’estructura en vuit capítols, centrats principal-
ment en l’actuació d’Hedilla durant els primers temps 
de la Guerra Civil, la seva caiguda en desgràcia arran 
de la unificació, i les seves peripècies posteriors. És 
particularment suggerent el relatiu als cinc anys de 
desterrament d’Hedilla a Mallorca (1941-46). 

En aquest sentit, Thomàs ens aporta molta d’informació 
sobre l’ambient que es va trobar Hedilla a l’illa, els seus 
contactes i la vigilància de la qual va ser objecte. El volum 
es caracteritza per la seva impecable metodologia i per 
l’ús d’una abrumadora documentació.

Cal destacar, sobretot, el copiós material procedent dels 
processos sumaríssims i dels fons diplomàtics que ens 
permet, per exemple, conèixer molt millor els tèrbols 
episodis de resistència a la unificació que 
s’esdevingueren a Salamanca i altres indrets aquella 
primavera de 1937. 

Altrament, El gran golpe ens aporta claus explicatives 
sobre altres preguntes centrals de la nostra història 
recent, com són les causes del triomf del bàndol nacional 
el 1939 i la ubicació del franquisme dins el conjunt de 
règims dictatorials de l’Europa de segle XX. 

Respecte a la primera qüestió, s’avança en l’anàlisi de la 
capacitat de Franco per neutralitzar una crisi interna que 
podria haver generat notables dificultats en la marxa de la 
guerra. Respecte a la naturalesa de la seva dictadura, la 
investigació de Thomàs reforça les posicions d’aquells 
historiadors que han incidit en l’ús instrumental que féu el 
Caudillo de la parafernàlia més típicament feixista com a 
element de mobilització interna i d’enllaç amb Hitler i 
Mussolini. 

El gran golpe
Joan Maria Thomàs

Editorial Debate, 2014
500 p.  28,90 euros
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