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David Abril
Diputat de MÉS per Mallorca

S’acaba la temporada turística, i entram en una tardor 
preelectoral més previsible que no el clima: 32 graus 
gairebé entrant al novembre no és normal, i diu molt 
del lloc que el medi ambient i la lluita contra el canvi 
climàtic ocupen a l’agenda política.

El debat sobre l’Estat de la comunitat no ha servit per 
altra cosa que per deixar en evidència el president 
Bauzá i la seva manera de governar, aniquiladora de 
la democràcia i la pluralitat, començant per la pròpia 
pluralitat interna del Partit Popular, cada vegada més 
equiparada a la Falange autèntica. El darrer cop (o 
èxit, segons se miri) se l’ha duït amb l’abandó del batle 
de Palma, Mateo Isern, qui no ha comès altre pecat 
que ser una persona normal i clar... el constrast amb 
Bauzá és insuportable. 

Apart d’aparcar durant uns mesos l’austeritat mal 
entesa (dita austericidi) per mirar de remuntar abans 
de les eleccions, al PP no li queden altres eines que 
desprestigiar al contrari. Ho han fet amb denúncies 
falses, com la que ha afectat el company i portaveu de 
MÉS per Palma, Antoni Verger. I ho fan també amb la 
criminalització de la protesta social i amb judicis 
polítics, com el que ja ha tengut Katiana Vicens i el 
que tindran aquest mes de novembre els activistes 
Marcel Pich i Robert. Demanar quatre anys i mig de 
presó no sols és una desproporció, sinó un clam 
enmig de la plaça sobre el (des)prestigi del sistema 
judicial.

El mateix sistema que inhabilita, per haver empreso-
nat Blesa, el jutge Silva, la mateixa setmana que es 
coneix l’escàndol de les targetes “black” de Caja 
Madrid. Impressionant. Tant com que PP i PSOE valo-
rin com un gran símptoma de “maduresa democràtica” 
el fet que el 9N no puguin sortir les urnes al carrer, i 
que el poble de Catalunya decideixi.

I enmig d’aquesta tardor que es percep certament 
asfixiant, un glop d’aire fresc: les primàries de MÉS 
per Mallorca, les #primàriespermallorca. Una exigèn-
cia social que ningú no s’havia atrevit fins ara a dur a 
la pràctica, i que pretén obrir de manera real 
l’estructura dels partits i del poder polític a la ciutada-
nia, amb la seva implicació directa, tant a l’hora 
d’elegir com de ser elegits.

Si ho feim bé, MÉS estarà en condicions de coliderar 
amb la resta de forces de ruptura un gran espai polític 
que el 2015 no sols aconsegueixi la primera victòria 
històrica de les esquerres, sinó un govern de canvi 
amb garanties, i no subordinat ni al PP, ni al PSOE, ni 
als poders fàctics. D’això es tracta: de lluitar pel poder 
i guanyar-lo, i de guanyar per canviar les condicions 
de vida de la gent. 

Tardor. A més de 30 graus, però tardor. Ja és ben hora 
que caiguin les fulles, i en un no res viurem la primave-
ra més venturosa des de fa molts anys. Però perquè 
ho sigui no podem esperar asseguts a la foganya.

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero
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- 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
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l’ull crític
Recuperem el Futur

Gabriel Barceló
Diputat i portaveu de MÉS al Parlament de les 
Illes Balears

Des de MÉS volem un futur que avanci en democràcia, 
en participació, en transparència, en benestar social, 
amb un model econòmic que no estigui al servei dels de 
sempre.

Per això plantejam pel futur invertir les prioritats: les 
decisions de govern cercaran la prosperitat compartida, 
no l'enriquiment dels de sempre.

No pot ser que la Conselleria del Deute sigui la principal 
conselleria del Govern. Sobretot quan aquí podríem 
tenir recursos suficients, però se’n van i no tornen.

No pot ser que mentre es destinen un de cada quatre 
euros als bancs, es retallin les partides per polítiques 
d’ocupació. El pròxim Govern tindrà com a prioritat els 
aturats i no els bancs.

Una de les primeres decisions que prendrà el pròxim 
Govern serà garantir una renda bàsica per totes les 
famílies que no tenen cap ingrés.I consensuar un 
model econòmic de futur entre tots els agents econò-
mics i socials que permeti generar llocs de feina de 
qualitat i estables.

Amb una aposta per una industria turística responsa-
ble, de qualitat, compromesa amb el país, compromesa 
amb l'economia local, que aposti pel productes i proveï-
dors d'aquí; amb bones pràctiques laborals.S'ha 
d'acabar mirar cap a un altra banda davant les contrac-
tacions abusives. Es regularà el tot inclòs, les party 
boats, el turisme residencial (és una realitat agradi o no 
al lobby hoteler). El nostre model no pot ser el del pub 
crowling.

El pròxim govern afrontarà un necessari Pla d'Indústria. 
El pes de la indústria en el PIB no pot seguir caient. Ha 
de millorar. S'ha d'apostar per les noves tecnologies, la 
innovació i la investigació. Com ja estan fent els brità-
nics, estudiarem la creació d'una conselleria de 
l'economia digital.

Les decisions que prendrem des de l'Administració 
seran sempre a favor del teixit empresarial local, a favor 
de la micro i petita empresa. En definitiva, a favor de la 
realitat econòmica balear, no a favor dels mercats finan-
cers o les grans corporacions.

El pròxim Govern assegurarà els serveis públics essen-
cials. Enfront de l'austericidi apostarem per uns serveis 
públics de qualitat.Els ciutadans exclosos de la targeta 
sanitària la recuperaran; no es privatitzaran serveis 
bàsics com ha fet el Govern actual permetent que una 
empresa obtingui beneficis del tractament de malalts de 
càncer a Eivissa; no es destinaran doblers a clíniques 
privades mentre hi hagi recursos públics disponibles, no 
com ara, amb llits i quiròfans tancats.

I es farà front a la pobresa i a les desigualtats. Ens com-
prometem que la signatura del Pacte contra la Pobresa 
de fa unes setmanes no quedi en paper banyat.
I una altre proposta si volem avançar en democràcia: el 
dret de decidir.

Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa 
i Formentera, hàgim nascut on hàgim nascut, hem de 
poder prendre les decisions sobre tot allò que ens afecta:
- Hem de poder decidir quina part dels nostres imposts 
es destina a la solidaritat amb la resta de pobles de 
l’Estat i del món, i quina part es dedica a finançar la 
nostra sanitat pública, el nostre sistema educatiu, els 
serveis socials...
- Hem de poder decidir aquí si volem arriscar la nostra 
activitat turística i el nostre medi ambient amb prospec-
cions petrolíferes o no ho volem.
- El Govern de l'Estat ha decidit entregar part de la gestió 
dels aeroports a empreses privades mentre ens nega 
que hi poguem participar les administracions públiques 
balears. No és acceptable que el Govern i els Consells 
no hi tenguin cap presència. Hem de poder decidir sobre 
la gestió dels nostres aeroports, com element fonamen-
tal que són de la nostra economia. No podem estar 
subjectes a decisions preses fora d'aquí; a vegades fins 
i tot amb interessos contraposats als nostros.

S’ha de poder decidir tot, i tot s’ha de poder decidir des 
d’aquí.

El país necessita un model econòmic propi,... un projecte 
de país propi,... i una estratègia política pròpia per fer 
possible el futur. El país necessita confiança, ambició i 
compromís. 

Estic convençut que el país se’n sortirà. Tenim gent 
innovadora, gent emprenedora, gent 
preparada,...sempre mos n’hem sortit. Empresaris, 
treballadors, professionals,... decidits a tirar endavant 
perquè siguem capaços, entre tots, de construir un futur 
millor.
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Finalment, hi ha l’afecció directa sobre la salut humana: 
s’ha fumigat damunt urbanitzacions i cases, amb el risc 
que aquest producte arribi a ser consumit després 
d’arribar als aljubs. I, en el súmmum de la mala praxis, 
s’ha fumigat damunt persones que eren als boscos, no 
advertides per ningú i que han sofert picors, símptomes 
d’alèrgies, conjuntivitis, etc. 

Les coses es poden fer bé o malament. I aquest 
Govern, no sabem si per malícia, inutilitat o despreocu-
pació, ho ha fet fatal. Els darrers anys s’ha reduït 
l’aplicació de mesures de control alternatives com les 
bosses de feromones per als mascles i la instal·lació de 
nius per ocells depredadors de les cuques. Aplicar 
aquest producte tan nociu pot tenir justificació quan es 
fa sobre una àrea delimitada i en casos en què 
l’expansió de la plaga ho requereixi, com es va fer 
sobre 600 hectàrees a Eivissa o al bosc del Castell de 
Bellver durant la darrera legislatura. En tot cas, hi ha 
productes alternatius menys nocius com el Bacillus 
thurengiensis, encara que la seva efectivitat és menor. 
Ara bé, fins i tot, la premissa de la necessitat de fumigar 
comença a quedar en entredit, atès que hi ha estudis 
molt recents que semblen demostrar que la mateixa 
plaga s’autorregula, i al cap d’uns tres anys els efectes 
i l’expansió sobre un bosc afectat són els mateixos tant 
si s’ha fumigat com si no. El que queda claríssim és 
que, existint alternatives, aquestes fumigacions no eren 
la millor solució i no s’han executat amb les garanties 
mínimes necessàries.  

Growth patterns at the southern range edge of Scots pine: Disen-
tangling the effects of drought and defoliation by the pine proces-
sionary caterpillar Juan Carlos Linares, Karim Senhadji, Asier 
Herrero i José A. Hódar, publicat al núm. 315 del Forest Ecology 
and Management (2014)

Is insecticide spraying a viable and cost-efficient management 
practice to control pine processionary moth in Mediterranean 
woodlands? Luis Cayuelaa, José A. Hódar  i Regino Zamora, 
publicat al núm. 261 del Forest Ecology and Management (2011)

Cambio climático y plagas: algo más que el clima. José A. Hódar, 
R. Zamora i L.Cayuela, publicat a Ecosistemas, Revista científi-
ca de ecología y medio ambiente. Núm. 21 (2012) 

Fumigacions

Miquel Gallardo

Els avions i helicòpters de fumigar de la companyia 
Martínez Ridao (en cap informe oficial publicat apareix 
el nom dels propietaris d’aquests avions, encara que 
fent una volta per Son Bonet és fàcil de saber) estan 
sobrevolant aquests dies els boscos de les Illes 
Balears, subcontractats per l’empresa pública estatal 
TRAGSA, que és qui ha rebut la comanda de la Conse-
lleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern 
Balear. Estan aplicant Diflubenzuron 1,5%, que 
TRAGSA ha adquirit a l’empresa Kenogard S.A. per 
valor de 1.052.271€. Se suposa que el diferencial entre 
el milió d’euros que ha costat el producte, conegut 
comercialment com a Dimilin, i els 1,7 milions d’euros 
que paga la Conselleria a TRAGSA és el cost del 
lloguer de les avionetes i els pilots durant les aproxima-
dament tres setmanes en què durarà el procés de fumi-
gació.

L'actual cap del servei de Sanitat Forestal del Govern 
Balear, Luis Núñez, creu fermament que la millor 
manera de lluitar contra les plagues de la proces-
sionària del pi és fumigant amb Diflubenzuron, el princi-
pi actiu del Dimilin, que és el producte que aquests dies 
s'està llençant damunt els nostres pinars. Certament, 
fumigar amb Dimilin és una manera molt efectiva 
d'acabar amb la processionària... i també amb tota 
mena d'insectes, incloses les abelles, que volen en un 
radi de fins a cinc quilòmetres de les caseres, de 
manera que la distància de 100 metres que ha establert 
el departament de Sanitat Forestal no és que sigui 
insuficient, sinó que directament  és una aberració. 
Qualsevol apicultor amb qui parleu vos explicarà en els 
propers mesos els efectes que aquesta fumigació mas-
siva ha tengut sobre les seves abelles.

Però el mal de les fumigacions no és només per als 
insectes que fan la muda. L’Associació de Producció 
Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha estat 
denunciant fins a la sacietat que la cartografia que feien 
servir per a aplicar els tractaments no incloïa la majoria 
de parcel·les on es fa agricultura ecològica, ni la distàn-
cia amb les zones a fumigar garantia que quedassin 
indemnes, de manera que el risc de perdre les certifica-
cions ecològiques són elevats.

A més, s’ha exclòs a mitjan fumigació tota la zona inclo-
sa en la Xarxa Natura 2000, atès que el GOB ja ha 
presentat una reclamació a la Comissió Europea i 
aquesta ha començat els tràmits per tal de demanar 
explicacions al Govern Balear.



L’anècdota Isern com a categoria

Nanda Ramon
Mestra

Tenir un president d’estranya psicologia té aquestes 
coses. Com això de regalar la batlia de la capital del 
país a l’oposició per no poder controlar el frenesí de la 
pròpia gelosia. Realment és la part divertida i psicoana-
lítica de la política.

I, tanmateix, el duel Bauzá-Isern amaga turbulències i 
purulències menys amables i amenes: la putrefacció 
del poder en la seva més descarnada manifestació.

Només un deliri sinistre pel poder pot explicar que, des 
de les clavegueres, i al més pur estil Corleone, un fòssil 
polític –emputat i imputat per més senyes– estigui 
manejant els fils de tot el que es mou al PP de Palma. 
Només una fam insaciable de poder pot apartar un 
candidat objectivament bo per poder col·locar sense 
entrebancs un enfilall de dòcils replicants disposats a 
fer qualsevol cosa sense gaire manies ni complexos.

Només un sistema pervers i pervertit pot permetre que 
es decapiti el propi projecte polític per poder acontentar 
els enxufats d’una estructura perniciosa i suïcida.

Només una extraordinària mala higiene democràtica 
pot explicar que l‘endemà de defenestrar un batle, es 
presenti unilateralment la nova candidata sense ni tan 
sols haver fet la més mínima consulta als equips 
dirigents o als militants.

Només la fallida generalitzada de tots els mecanismes 
de control intern pot ser la causa que un president odiat 
i criticat pels seus votants i militants pugui fer i desfer 
sense haver de donar-ne comptes a ningú.

Només la gomina pot explicar que, a més, ni es 
despentini.

Enrere queden aquells temps en què era el Partit Popu-
lar qui connectava fàcilment amb la gent normal i capta-
va les seves prioritats i pulsions. Enfora, ben enfora, 
queden els temps de la seva hegemonia discursiva i 
moral, que tants de fruits electoral li reportaren. 

Fa temps que el Partit Popular ha perdut la connexió 
amb la realitat i amb la societat, i que té la corretja de 
transmissió bastant a lloure. Precisament perquè no ha 
sabut veure que el món havia canviat i que, si el món 
havia canviat, segurament també ho havien fet les 
seves bases.
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Sortosament ara la gent ja no està disposada –tampoc 
els votants populars– a sofrir cacicades, capritxades, 
capdefavades i altres actituds incomprensibles de pati 
de col·legi o de cortijo pollós. Ara la gent vol –també els 
votants populars– actituds explicables i digeribles i, 
sobretot, poder opinar i decidir. Els  senyorets estirats, 
els senyorots arnats, els capos, els dictadors... han 
fartat la gent –també els votants populrars.

Hi ha qui encara repeteix el tòpic sobre la fidelitat del 
votant del PP i el seu vot captiu. Però és fals. I l’abans 
lúcid i totpoderós Rodríguez no ho ha detectat.

Sí que ho han detectat, però – i massivament per cert– 
les primeres enquestes preelectorals que parlen de 
grans bosses de vots migrant des del Parit Popular fins 
a formacions d’esquerra avançada i, molt especialment, 
a Podemos. O sigui, que el món ha canviat i al PP 
encara no ho saben. 

Estaria bé datar exactament quan José Maria Rodrí-
guez va perdre la seva famosa pipella i olfacte. I, sobre-
tot, saber com un partit tan sòlid i estructural com el 
Partit Popular de Balears es va posar en mans d’un 
llunàtic tan sonat com José Ramon Bauzá. Curiositat.
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Petits i grans, estudiants, professors, pares i  padrins 
d’alumnes del Pius XII visitaven la jaima amb una certa 
fascinació, preguntaven sobre la vida als campaments, 
sobre els costums,  les tradicions, els records…I els 
saharauis, infatigables, tatuaven, responien, sempre 
amb suavitat, sempre amb un somriure.

I entre el te i els contes, la música i la conversa, es va 
crear un clima màgic d’enteniment, de respecte envers  
la cultura de l’altre, de comprensió i admiració,   i també 
de vergonya i de indignació per haver abandonat  aque-
lla província/colònia espanyola, deixant a un poble 
desarmat  davant  la invasió  marroquina.  

Aquets joves són fills d’aquells ciutadans amb DNI 
espanyol que  fugiren de l’ocupació i arribaren com 
poguéren fins a Argèlia per refugiar-se. Dic arribaren, 
però molts, dones, infants i vells,  perderen la vida pel 
camí  bombardejats amb fósfor i napalm per l’aviació 
marroquina. Aquests joves estudiants ho han sentit 
contar  i en parlen sense rancúnia. Anhelen tornar a la 
terra dels seus pares  i ho volen fer legalment i pacífica-
ment. I aquest desig de pau i de justicia  expressat amb 
paraules tranquil·les i amb una gran maduresa desper-
tava les consciències dels que entraven  a la  jaima. I   
els saharauis seguien ballant  i ballant.

 Ballen perqué la gent no oblidi el seu poble, per mante-
nir –lo viu en la memòria de tots. 

el poble
té la veu

Una Jaima a l’escola

Carme Barceló
Presidenta d’Escola en Pau

Trenta nins, nines i joves sahrauís estudien a Mallorca 
acollits per famílies solidàries que els cuiden com a fills 
propis, en el marc del projecte Madrassa que promou 
l’associació ESCOLA EN PAU. L’objectiu principal del 
projecte és la formació d’aquests joves que un dia rever-
tirà en benefici del seu poble; però el projecte assoleix 
altres objectius secundaris, entre els quals figura el de 
sensibilitzar la nostra societat entorn de la dramàtica 
situació que viuen els  habitants de l’antiga colònia 
espanyola, mai descolonitzada però sí entregada 
il.legalment al Marroc i a Mauritània. Uns romanen  sota 
la bota militar de l’opressor i altres vivint als Camps de 
Refugiats de Tindouf, en el desert més dur  i més àrid de 
la Hamada argeliana.

La majoria dels centres educatius  de Mallorca on 
estudien els  joves,  s’interessen en conèixer la historia  i 
la cultura d’aquests grans oblidats. Un interés que com-
parteixen professors i alumnes i que ens dóna peu a 
parlar-ne. La darrera i magnífica experiencia en aquest 
sentit  la varem viure el curs passat al centre Pius XII.

Al llarg del curs  els professors  animaren als alumnes de 
dos cursos a prendre iniciatives a favor del Poble 
Sahraui, i la resposta va ser extraordinàriamnet  activa: 
constitució d’associacions juvenils de suport al Sàhara, 
organització d’una cursa solidària, disseny de samarre-
tes per vendre, elaboració i venda de llepolies,  paradeta  
informativa i de venda  a la plaça Major…i celebració al 
mateix centre d’una jornada de cultura saharaui.

Un dissabte al matí es va instal.lar una jaima (tenda) al 
pati, on estudiants saharauis preparaven el tè  segons 
el ritual del desert, pintaven les mans amb henna a tots 
els que ho desitjaven, relataven antics contes de les 
àvies saharauis i  ballaven les seves dances tradicio-
nals  i els ensenyaven de ballar a tots aquells que 
volguessin aprendre. 
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Judici a Katiana Vicens

Josep Benedicto Lacomba
El passat dia 13 d'octubre es va celebrar a Palma la vista 
oral del Judici contra Katiana Vicens, Secretària General 
de CCOO Balears.

Aquest procés judicial no és un procediment casual, hem 
de conèixer que en aquest procediment i per demanar la 
Fiscalia els quatre anys  i mig de presó, la mateixa fisca-
lia apel ·la al ja conegut article 315.3 del Codi penal, ni 
més ni menys, un  delicte contra els drets dels treballa-
dors. 

Aquest article correspon a un text pre-constitucional, de 
1976, un article que s'ha mantingut aquí precisament per 
la seva inaplicabilitat durant tots aquests anys de demo-
cràcia constitucional, desconegut per oblidat durant 35 
anys i rescatat de l'arxiu de l'oblit ara, precisament ara,  
quan la protesta social s'estén, quan el descontentament 
social s'expressa com mai al carrer, context polític 
només comparable al període de la transició i per tant 
període convuls previ  als grans canvis polítics. 

La repressió, abans durant el franquisme i ara amb 
Mariano Rajoy, és utilitzada amb l'única intenció 
d'aplacar als rebels, reprimir la protesta, infondre la por a 
tots aquells que expressen al carrer les seves reivindica-
cions. Com s'explicaria sinó que durant tant temps el 
315.3 del codi penal no fos evocat i a partir dels proces-
sos de mobilització i protesta del 2012 i molt especial-
ment a partir de la vaga del 29 de març ? Això provoca  
una espiral de processats, uns 300, a nivell nacional i el 
nexe comú és  l'aplicació  de l'esmentat 315.3, en haver 
participat en les protestes i la vaga i ser membre d'algun 
dels piquets i tot això en múltiples i distants punts de la 
geografia nacional. 

Què pot ser sinó, més que una "ordre" de la Fiscalia 
general de l'estat que actuant de "piquet del govern" 
inicia una croada jurídica contra la protesta, molt espe-
cialment contra els sindicalistes en els moments més 
àlgids de la mobilització, la vaga?

Comentar en forma de crònica de la vista oral, el primer 
de tot ressaltaria el grau de solidaritat rebut tant Katiana 
com CCOO Balears que s'ha sentit en tot moment acom-
panyada pel conjunt de les organitzacions confederades, 
de les organitzacions polítiques, totes excepte el PP,  
han mostrat la seva solidaritat amb Katiana. Digna de 
menció expressa mereix el fet que tant Cayo Lara , Coor-
dinador general d'IU, com Maria Luz Rodriguez, Secreta-
ria  d'ocupació del PSOE es desplacessin fins Palma  
exclusivament per assistir i fer costat a la Secretària 
general de CCOO,  gest que s'agraeix en aquests 
moments difícils i perquè ells també estan convençuts 
que aquest procés va més enfora  de la persona de 
Katiana. 

De la vista en si constatar les febles i contradictòries 
declaracions dels testimonis de la fiscalia, que es va 
erigir en la defensora dels drets dels treballadors en 
aquest acte i per una sola vegada. És curiós escoltar els 
arguments d'algú que només defensa el dret a la feina el 
dia que està convocada una vaga general, però res fa 
durant la resta de l'any i coneixedor de l'existència de 5 
milions d'aturats, en fi ...

No va quedar provat que Katiana trenqués cap vidre ni 
que insultés el conductor, de fet els insults que se li impu-
ten són "esquirol" i "atura el  motor no treballis", tot i no 
ser cert que pronunciés aquestes paraules no resulten 
cap  insult, com es crida a algú que treballa en un dia de 
vaga ?, atura el motor no treballis ! És un insult o una 
invitació a sumar-se a la vaga,? en qualsevol cas resulta 
molt difícil imputar una cosa que no ha fet i en presència 
de tants testimonis.

La sentència absolutòria, del delicte contra els drets dels 
treballadors i en canvi l’han condemnada per delicte de 
coaccions.  No sabem si hi haurà recurs o no. Algú si té 
deures a fer, el missatge hi és i ens consta que recollit 
per algunes forces polítiques, no queda sinó el fet dero-
gar el maleït 315.3 del Codi  penal i afrontar la regulació 
del dret a la vaga i dit així, com diu la Constitució que 
evoquen compulsivament alguns.  Dret a la Vaga, que no 
confondre amb la criminalització de piquets, i sobretot  
posar en valor el veritable esperit de la llibertat que es 
proclama.
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Llei Popular de Protecció del Te-
rritori: Unes illes per viure-hi

Mika Noguera
Presidenta del GOB Mallorca
El passat dia 26 de setembre el GOB Menorca, GEN-
GOB Eivissa I Formentera I el GOB Mallorca vam enre-
gistrar al Parlament la nostra proposta de Llei Popular 
per a la Defensa del Territori, I poc més de 10 dies 
després s'ha admès a tràmit per la Mesa del Parlament. 
Això ens permet donar el “sus” a la nova campanya del 
GOB  amb què  pretenem elevar la  discussió  sobre el 
model d'ordenació I ús del territori que volem al Parla-
ment, amb el suport de la participació ciutadana. 

En què consisteix una ILP?
L'ILP és l'únic mecanisme legal que permet als ciutadans 
presentar proposicions de llei directament al Parlament. 
Un cop admesa a tràmit necessita unes 100 persones 
que es comprometin en la recollida de signatures, els 
anomenats fedataris, i el suport de com a mínim 10.000 
signatures vàlides per a ser debatuda al Ple del Parla-
ment. Però més enllà de dur al Parlament una proposta 
de llei, és un instrument que permet practicar la demo-
cràcia directa, mitjançant la mobilització de la societat i la 
implicació de múltiples col·lectius I entitats envers una 
preocupació I una proposta concreta.

És ben cert que no és la primera vegada que el GOB 
impulsa una ILP a les illes, la darrera va ser el 2006 amb 
la campanya de Salvem Mallorca, en aquells moments la 
política destructora del govern Matas estava en la seva 
màxima esplendor, autopistes a Mallorca I Eivissa, 
l'amenaça al monestir de La Real, projectes de camps 
de golf... Van ser moltes les plataformes I entitats que 
donaren suport a la iniciativa i tal fou l'èxit que es recolli-
ren unes 34.000 signatures! 

D'on partim I què pretenem?
En els darrers mesos hem anat denunciant a través de la 
campanya Mallorca cap al col·lapse la desregulació en 
àmbit territorial que ha duit a terme aquest govern. Ha 
utilitzat la crisi econòmica com excusa per impulsar una 
estratègia política adreçada a consolidar els beneficis 
d'uns pocs a costa del territori, el medi ambient I el 
benestar social, present I futur. S'ha incrementat la pres-
sió sobre sòl rústic, realitzat amnisties urbanístiques, 
projectat noves infraestructures, I duit a terme una políti-
ca irracional de residus, entre d'altres.

Aquest govern ha aprovat tot un seguit de lleis desregu-
ladores: la llei Company, la llei turística, la llei agrària, el 
pla hidrològic...i curiosament totes coincideixen en la 
mateixa  línia;  beneficien els interessos d'uns pocs, 
mentre posen  en joc el futur de les nostres illes i les 
possibilitats de poder-hi viure dignament. Entenem que 
bona part de les problemàtiques associades al territori es 
fonamenten en la  improvisació, la curta durada de les 
normatives d'ordenació del territori i la manca de pers-
pectiva a llarg termini.

Per això presentam la següent Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP), és la nostra proposta que pretén assentar 
les bases per un nou model de gestió i ús del territori a 
les Illes Balears, que pugui oferir una protecció duradora 
i ambiciosa. És una proposta de llei alternativa que 
pretén reformar la Llei 6/1999 de 3 d'abril de les Direc-
trius d'Ordenació del Territori a la Mesa del Parlament 
Balear. 

Perquè fem aquesta ILP?
Els principals punts que volem modificar són els 
següents:
1) El sòl rústic obert al negoci turístic i a l'especulació: 
L'expansió urbanística ha arribat al camp. El Govern ha 
desprotegit el sòl rústic i l'ha obert al negoci turístic-
immobiliari i a l'especulació eliminant les restriccions 
d'usos i activitats al sòl rústic. Ara s'hi possibiliten camps 
de golf amb oferta complementària, grans equipaments, 
noves edificacions, i usos i activitats fins ara prohibits o 
condicionats a paràmetres urbanístics i ambientals que 
tenien com a objectiu preservar el sòl rústic.

2) Mercantilització dels espais naturals: No només s’ha 
mantingut la paralització en la declaració de nous espais 
protegits o ampliació dels existents (el darrer, el Paratge 
Natural de la Serra de Tramuntana, fou declarat l’any 
2007) sinó que estan assistint a la degradació a marxa 
forçada de tota l’estructura de conservació d’espais 
protegits que s’havia construït al llarg dels darrers 25 
anys.

3) Impuls i ressorgiment de grans projectes: Anuncis de 
grans inversions i noves urbanitzacions es van seguint 
de manera continuada. L'objectiu, molt sovint, és pura-
ment especulatiu. El Govern afavoreix la consolidació de 
drets urbanístics i revalorització de terrenys a favor de 
promotors i entitats bancàries que varen provocar la crisi 
i bombolla especulativa- immobiliària. Alguns exemples 
concrets: hotels de luxe a sa Ràpita i Canyamel, centre 
comercial a ses Fontanelles, reconversió turística a la 
Marina de Magaluf, velòdrom a Can Picafort (Santa 
Margalida), camp de golf de Son Aversó (Palma).
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4) Noves infrastructures:  l'autopista de Llucmajor a 
Campos, ronda Nord d'Inca, i el segon cinturó de 
Palma: El Partit Popular continua impulsat les grans 
infrastructures de transport privat mentre deixa perdre 
la possibilitat de fer real el tren de llevant. En aquesta 
legislatura s'han iniciat les obres del 2on cinturó de 
Palma, s'ha materialitzat un accés d'exagerades 
dimensions al Molinar i s'ha recuperat el projecte 
d'autopista Llucmajor-Campos que implica un gran 
consum de territori i la desfiguració de paisatges rurals.

5) Una política portuària desenvolupista i privatitzadora: 
El Govern prepara una Llei de ports per seguir consoli-
dant el seu model d'explotació dels ports al més pur 
estil megalòman coherent amb l'impuls de grans 
ampliacions portuàries. Des del punt de vista de gestió, 
Autoritat Portuària pretén seguir el model de privatitza-
ció neoliberal obrint la porta a la privatització dels 
serveis portuaris, fins i tot els fars, i reconvertint en 
negocis particulars béns comuns”. Així es pretén 
convertir els ports en aparadors de luxe per megaiots i 
que la mar sigui pel gaudi d'uns pocs rics mentre es 
deixa perdre el patrimoni marítim de les Illes.

6) La des-planificació de la gestió de l'aigua: El Conse-
ller Gabriel Company ha retirat el Pla Hidrològic aprovat 
al 2011 després d'un ampli debat i procés de participa-
ció ciutadana i l'ha substituït per un nou Pla que tenia 
com a únic objectiu eliminar controls i limitacions a l'ús 
intensiu de l'aigua, al marge dels paràmetres de soste-
nibilitat del recurs. El nou Pla fa inviable el compliment 
dels objectius de recuperació dels aqüífers deteriorats, 
i la garantia de la qualitat ecològica del recurs a futur, 
perquè prioritza la satisfacció de les expectatives 
d'accés a l'aigua sense límits ni controls.

7) La importació de residus per seguir mantenint el 
negoci de la incineració: D'ençà de l'inici de l'operació 
d'importació de residus, els escàndols i les mentides, 
s'han succeït i han estat defensades de manera 
vergonyosa i intolerable i contra l'interès públic, per part 
del grup parlamentari popular al Consell de Mallorca, i 
concretament pel departament de Medi Ambient 
d'aquest, encapçalat per Catalina Soler. L'objectiu és 
únicament garantir l'elevat marge de beneficis que 
TIRME obté de la incineració de residus i que fa invia-
bles les polítiques sostenibles de gestió de residus a 
Mallorca.

8) Maniobres polítiques per a propiciar l'extracció de 
petroli al mediterrani: en el darrer any, diverses empre-
ses, amb la complicitat política, han iniciat els tràmits 
per fer sondejos i temptejar la possibilitat de fer extrac-
cions de petroli al mediterrani, malgrat la fragilitat i valor 
de l'ecosistema marí. Tot donant continuïtat a un model 
energètic que segueix perpetuant la dependència dels 
combustibles fòssils i els interessos vinculats al negoci 
del petroli.

Què regularà la nostra ILP?
La nostra proposta pretén, en primer lloc, estendre la 
protecció que es dóna en matèria d’ordenació del 
territori als espais naturals a la Xarxa Natura 2000. A 
més, es proscriuen futures legalitzacions i altres possi-
bilitats d’urbanisme a la carta, així com es planteja la 
necessitat de considerar amb una altra perspectiva no 
purament economicista la necessitat i conveniència o 
no de dissenyar les infraestructures portuàries o de 
carreteres.

La nostra proposta també modifica la normativa en 
matèria de residus per tal d’adaptar-la a la normativa 
europea. Així, s’inclou per primer cop una referència 
clara a la jerarquia de residus com a element definidor 
de la política de residus autonòmica. A més a més, 
plantejam que el Pla Director Sectorial Energètic de les 
illes Balears tengui per objectiu el foment de 
l’autoconsum energètic i de l’ús d’energies renovables, 
amb la intenció de disminuir la dependència energètica 
dels combustibles fòssils i la sostenibilitat del propi 
sistema energètic. Finalment, proposam la modificació 
del Pla Hidrològic per les Illes Balears per tal 
d’adaptar-lo a la normativa europea en matèria 
d’aigües i afavorir, així, la reutilització i l’estalvi dels 
recursos hídrics. 

Som-hi!
El procés ja ha començat, en pocs dies tenim gairebé 
les 100 persones  fedatàries  compromeses, ara toca 
estendre la campanya a la societat I fer-la partícip de la 
necessitat d'un canvi urgent en el model territorial de 
les nostres illes. Necessitam la implicació d'una bona 
massa social per aturar amb el sotmetiment del territori 
als interessos econòmics dels lobbistes habituals 
(hotelers, constructors, promotors) i el  vistiplau  del 
govern, I recuperar un model de gestió racional dels 
recursos, amb mesura, que permeti una protecció 
ambiciosa I duradora del territori; per què lluitam per 
unes illes amb futur per viure-hi dignament! 

foto: diariodemallorca
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I un any després... la victòria
Qui diu que les coses no
serveixen de res?

Nanda Ramon
Mestra

Fa just un any l’actualitat política venia marcada a 
Balears pels conflictes educatius i pels irresponsables 
incendis que –dia sí, dia també– provocava José 
Ramon Bauzá gràcies a la seva coneguda ineptitud i a 
la seva nul·la capacitat de diàleg i d’empatia social.

La reacció popular va ser antològica, com no se’n 
recordaven: explícita, valenta, cívica, positiva, coordi-
nada i contagiosa. La fórmula màgica. L’estratègia 
invencible.

La vaga indefinida, el suport de les famílies als mestres, 
les adhesions espontànies, el suport social, la reper-
cussió mediàtica i, sobretot, la històrica manifestació 
del 29 de setembre que va treure més de 100.000 
persones al carrer, no donaven peu al dubte: Guanya-
ríem. Segur.

I, tanmateix, l’endemà de la manifestació, la perplexitat: 
José Ramon Bauzá i la seva portaveu, Núria Riera, li 
treuen importància i asseguren que no negociaran res. 
Com podia un Govern menystenir el seu poble 
d’aquella manera? Com podia un president ignorar la 
realitat d’una forma tan perillosa? Com es podia insultar 
la intel·ligència amb les cutres consignes de la majoria 
silenciosa?

Aquell dia, aquell endemà inoblidable, molts caigueren 
en el proverbial fatalisme mallorquí i pensaren, una 
vegada més allò del “Tanmateix...”. 

És vera que era difícil mantenir l’estat d’ànim i la ferme-
sa en la lluita. Perquè si la major fita de la resistència 
cívica en la història democràtica de Mallorca no havia 
servit de res, què més podríem fer?
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Què està passant?

El mercat, els mercats, són creació dels Estats. Tot 
mercat és una compilació de lleis, normes, regulacions 
sobre el que es pot i el no es pot fer. Aquestes lleis, 
normes i regulacions les fan els parlaments, el personal 
funcionari les aplica i les autoritats de l'Estat les prote-
geixen per mitjà dels jutjats, la policia i les presons. 
Aquests parlaments, depenent de la situació històrica 
en la qual aproven les lleis, poden legislar a favor dels 
més rics, a favor dels més pobres, a favor dels del mig... 
La lluita de classes marca el pas. Els jutjats, la policia i 
el sistema carcerari aplica el que se'ls diu. Les lleis i 
normes que en aquell moment estan vigents. En 
poques paraules: els mercats estan configurats per 
intervencions constants dels governs. Sempre, absolu-
tament sempre. A favor d'uns o a favor d'uns altres.

I la pornografia què pinta en tot això? Serà fàcil 
entendre-ho si ens preguntem: Algú coneix les grans 
estrelles masculines o femenines de la pornografia? 
Algú coneix  les grans estrelles de la cinematografia? 
En grans trets: no en el primer cas, sí en el segon. Més 
prop del nucli del problema: cobren semblantment les 
estrelles de la pornografia que les cinematogràfiques 
no pornogràfiques? Per què cobren molt més Meryl 
Streep, Jeff Bridges, Glenn Close o Anne Hathaway 
que Lisa Ann, Sandra Romais o James Deen? El motiu 
és que el primer grup realitza millor el seu treball que el 
segon? Difícil seria demostrar-ho. 

No, és alguna cosa molt més senzilla. És gràcies a la 
intervenció diferent de l'Estat als seus respectius 
mercats. En el cas del primer grup, les legislacions sobre 
els drets de propietat els permet percebre uns drets 
d'autor pels seus treballs al món del cinema convencio-
nal. Les pel·lícules en les quals intervenen Meryl Streep, 
Jeff Bridges, Glenn Close o Anne Hathaway no poden 
copar-se i distribuir-se lliurement (i si es fes, aquesta 
gent no cobraria massa euros o dòlars). Estaríem en un 
mercat bastant lliure, però llavors ningú voldria pagar a 
aquestes estrelles massa diners. En cap cas, res a veure 
amb el que obtenen ara. 

I les estrelles de la pornografia, no tenen talent, no són 
altament eficients en el seu treball? Afirmar que són 
incompetents exigeix demostració. Però no estan tan 
protegides en els seus drets de propietat al seu respectiu 
mercat. I no ho estan perquè els productors de pornogra-
fia, a diferència dels altres productors de cinema, tenen 
menys possibilitats de guanyar les accions legals que 
podrien emprendre contra la pirateria. No és important 
en l'argumentació el perquè. El fet és que no emprenen 
accions legals, a diferència dels productors de cinema 
diguem no pornogràfic. El producte del seu treball corre 
de forma descontrolada per Internet. Són constantment 
piratejades les pel·lícules pornogràfiques. 

Pornografia: únic mercat lliure

Daniel Raventós
Membre de la Xarxa Renda Bàsica i de 
la revista Sin Permiso

Pornografia únic mercat lliure? Pot semblar una petita 
provocació. Fins i tot una simplificació. Crec que ni una 
cosa ni l’altra

Comencem pel principal. Tot va néixer en un moment en 
què em trobava especialment dedicat a llegir sobre la 
imposició fiscal als més rics. Els rics han de pagar més 
impostos que els que paguen ara? Tot un exèrcit 
d'acadèmics, periodistes i intel·lectuals (siguem condes-
cendents) està dedicat, en general no de forma econòmi-
cament desinteressada (i pot ser desinteressada: 
sempre hi ha tipus psicològicament esclau-dependents) 
a demostrar que pujar els impostos als rics és: o bé 
moralment dolent, o bé econòmicament ineficient, o bé 
socialment producte de l'enveja, o bé qualsevol altra 
ximplesa que se li ocorri al cérvol que en aquell moment 
estigui redactant.

L'argument, amb certes variants, acostuma a seguir 
aquest recorregut. Hi ha algunes persones que per la 
seva iniciativa, o pel seu enginy, o per la seva creativitat, 
o per la seva aportació innovadora… fan grans aporta-
cions a la societat. Aportacions que canvien la vida de 
moltes persones, que faciliten l'existència de productes 
que milloren la societat. Aquestes persones, precisa-
ment per les seves innovacions, aportacions o el que 
sigui, han de cobrar quantitats allunyades de la mitjana.

És just, és raonable, correspon al seu mèrit, continua 
l'argumentació. Els mercats (encara que alguns arriben 
fins a l'absurd de simplificar a “el mercat”) han de ser 
lliures, interferir-los és sinònim d'ineficiències, distor-
sions, costos excessius… Sembla ridícul que una 
imbecil·litat així hagi donat tants diners a alguns autors, 
premis Nobel a uns altres, càtedres a alguns més, i 
seguidisme servil periodístic permanent.

Existeixen els mercats lliures? Potser el mercat de la 
pornografia s'assembla en alguna cosa a un mercat 
lliure. Per constatar per què abans cal explicar alguna 
cosa més.

què està
passant?



prebes de
cirereta

Per què en el tema Arias Cañete es veu que interessen més 
els guanys dels partits i el poder que el bé del poble i la 
millora del món?

Per què la ministra Mato ens recorda tant la ex-consellera 
Camps?

Per què les xarxes socials es mobilitzen per la mort d’un ca 
a causa de l’Ebola i no s’han bategat pels milers de dones i 
homes morts a l’Àfrica per la mateixa causa?

Per què la monja Paciencia no va poder entrar a Espanya 
per curar-se i la seva sang sí que ho ha fet per curar els 
altres?

Per què no ens diuen quantes lloses queden sense canviar 
a la Plaça d’Espanya i qui n’ha tret profit?

Per què el Presidente confon el cul amb les témpores quan 
parla d’estabilitat?

Per què, segons el Presidente Rajoy, Espanya és una 
democràcia avançada perquè no hi ha referèndums?

Per què el President del Govern, que diu que parlar 
d’economia ara és parlar de recuperació i esperança, 
s’oblida d’afegir-hi per a qui?

Per què un grup de científics han descobert un parent del 
“Tiranosaurio rex” i no ha estat a Mallorca ni nom José 
Ramón?

Per què tants sospitam que la lladroneria de Bankia no és 
més que la punta de l’iceberg?

Per què fan por dient que l’oposició vol convertir Espanya 
en Veneçuela quan ells la duen corrensos cap al model 
mexicà?

Per què en el plafó blau de darrere els presentadors de les 
Notícies  de IB3 encara no hi ha cap gavina?

Per què a la Sra. Cabrer no li cau la cara de vergonya en dir 
que Balears no podria aguantar un altre Pacte de Progrés 
quan té tant que amagar del robatori més gran de la història 
de la democràcia que ha protagonitzat el seu partit?

Per què diuen que el cas Pujol deslegitima el sobiranisme 
català i no ens diuen què deslegitimen els casos Bárcenas, 
Rato, Blesa, Acebes, etc.?

Per què el Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial i del Tribunal Supremo diu que la llei actual està 
pensada pels “robagallines”?

Per què resulta tan difícil endevinar on queden els 
interessos dels ciutadans de Palma entre els tripijocs entre 
els Srs. Bauzá i Rodríguez?

Per què la Sra. Duran no diu que hi deixarà la pell per servir 
el ciutadans en lloc de dir que la deixarà pel PP?

Què està passant?
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Com a conseqüència, les gairebé desconegudes estre-
lles pornogràfiques cobren moltíssim menys que les 
estrelles del cinema no pornogràfic.

Un cert símil podria servir. El que ser rei d'Espanya, Juan 
Carlos I, algú podria pensar que ho és pels seus mèrits? 
Un Borbó altament cotitzat com vividor, enriquit de forma 
fosca, amb despesa del pressupost públic a la seva 
Casa Reial completament ocultat a les Corts, que va 
matar en 2004 un dels últims bisons que encara vivien a 
Europa, un ós en els Carpats en el mateix any, després 
un altre a Rússia, prèviament emborratxat amb vodka, i 
en el 2012, un elefant, gran seguidor de les corregudes 
de toros sigui per espanyolitat o per impossibilitat cogniti-
va d'una altra cosa… 

Algú pensa que molta gent apostaria per deixar a un 
tipus així el cap d'un Estat si no fora per unes lleis, here-
tades com molts saben i pocs recorden del franquisme, 
que regulen el que en el Regne d'Espanya és el cap 
d'Estat? I, es dóna per sabut, el del seu fill segueix el 
mateix raonament. És qüestió d'espermatozoides, no de 
mèrit. Espermatozoides imposats per llei.

No es tracta de talent, no es tracta de mèrit, no es tracta 
de treball. Clar que hi ha qui té algun mèrit i fa alguna 
aportació que mereix alguna compensació. Sens dubte, 
que ningú es confongui. Però, posem per cas, que John 
Paulson tingui una remuneració equivalent a 80.000 
infermeres del seu país, EUA, és producte del mèrit? No, 
és producte d'una regulació determinada dels mercats. 
En el seu cas, del mercat financer. 

És un producte d'una regulació en la qual la gran banca, 
les grans transnacionals dicten als Estats el pas als 
quals han de desfilar. Això vol dir simplement que la 
regulació dels mercats ha de ser de manera que benefi-
ciï a la gran banca i a les grans transnacionals. I els seus 
propietaris i gestors beneficiar-se a cabassos. Que sigui 
així ara no vol dir que hagi estat així exactament sempre 
i en qualsevol indret, però això és cosa de la lluita de 
classes. I ara tot és favorable als que estan en el decil de 
riquesa més elevat. Potser en el futur no serà així.

De moment, la pornografia, tinguem l'opinió que tinguem 
sobre aquesta activitat, és un exemple d'un mercat 
(gairebé) lliure. Els mercats financers, un exemple de 
mercat intervingut. Com diria un economista ja veterà, 
Dean Beaker, la pregunta pertinent, com qualsevol ha 
endevinat és: en benefici de qui?
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La temporada turística 2014: una 
altra mirada en quatre apunts

David Abril
Diputat i portaveu del grup MÉS a la Comissió 
de turisme del Parlament de les Illes Balears.

La immoralitat de tenir cada vegada més visitants... 
i més desigualtat
Enguany, novament, batem rècord de turistes que ens 
visiten. Més de 13 milions de persones que,  fins al 
setembre d'aquests 8,5 milions d’estrangers, gairebé el 
20% del turisme estranger arreu de l’Estat. El turisme 
espanyol, que enguany ha crescut un 15%, no recupe-
ra el 18% perdut l’any passat, gràcies a les polítiques 
d’austeritat de Rajoy. Uns turistes que han gastat fins a 
la data 9.333 milions, un 2,3% menys que l’any passat, 
la mateixa proporció pel que fa al nombre de pernocta-
cions, si comparam l’agost d’enguany amb el de l’any 
passsat. Primera lliçó de la temporada: cada vegada ve 
més gent, que cada vegada gasta menys. Hi ha motius 
per estar contents? Definitivament: NO. Les dades de 
l’EPA del tercer trimestre de 2014 així ho posen de 
manifest: som incapaços de baixar de les 101.000 
persones aturades en plena temporada turística, i a un 
ritme de creació d’ocupació de l’1,9%, difícilment hi 
haurà feina per a la majoria... Potser el 2050!! Perquè 
volem més turistes si seguim empitjorant en termes 
d’atur, pobresa i precarietat?

Magaluf: problema o conseqüència
Novament, Magaluf ha botat a les portades de la 
premsa internacional i els mitjans de comunicació, al 
voltant dels excessos del carrer Punta Ballena. Però 
Magaluf no és el problema, sinó la conseqüència: el 
que passa allà no té nom, i ningú ho vol, però no pot ser 
que l’única reconversió de la qual es parla i que el 
govern de Bauzá es limita a acompanyar, siguin els 
projectes privats dels grans hotelers que no tenen altre 
objectiu que millorar els seus beneficis. Aprofundim en 
una transformació del model de negoci hoteler, que vol 
apostar pel “resort”, allò que els hi ha anat tan bé al 
Carib i altres indrets del planeta en la segona 
balearització.I davant un teixit empresarial i de serveis 
que en la seva majoria pivota al voltant del turisme, 
però no exclussivament dels hotels, donar el missatge 
de “tot el negoci és meu”, que és el que implica el model 
de resort, una mena de “tot inclòs” que inclou molt més 
que menjar i beure, és anar contra l’interès de la majo-
ria. I Magaluf, amb l’excusa de Punta Ballena, és un 
camp d’experimentació per això.

El reglament de la llei del turisme
En ple mes d’agost, el Govern va convidar justament 
els “interessats” a al·legar sobre l’esborrany de Regla-
ment de la Llei del turisme, una llei com sabeu redacta-
da pel sector dels grans hotelers, lliurada a Bauzá i 
aprovada al Parlament gràcies a al seva majoria abso-
luta. El descontent inicial amb la Llei es trasllada també 
al Reglament, que condemna els sectors empresarials 
turístics no-hotelers a ser un “subsector” que pateix  la 
competència deslleial dels peixos grossos, que poden 
oferir qualsevol tipus d’activitat o servei (restauració, 
esport, excursions, transports...) apart de la 
d’allotjament. Tres quarts del mateix amb els lloguers 
turístics: enlloc de regular, s’insisteix en vetar el que 
tanmateix, és una realitat, novament al servei dels 
grans hotelers, que no volen tenir competència.

Una oportunitat perduda, ja que el Reglament és una 
eina fonamental per lligar turisme i qualitat, tant en el 
producte com en l’ocupació, però no volen: el Conseller 
es va comprometre amb MÉS a lligar tamany de la 
plantilla i categoria dels hotels, i no ho fan. No està 
pensat per a l’interès general.

El tancament de l’hotel Delta i la financerització del 
negoci hoteler
I amb un setembre que també ha batut rècords, assis-
tim al tancament -o la suspensió d’activitats- de l’hotel 
Delta, a la zona de Badies, a Llucmajor. Un hotel de 
quatre estrelles que obria nou mesos a l’any, amb més 
d’un centenar de treballadores i treballadors, i que d’un 
dia per l’altre es troba embargat, i els clients han de ser 
reallotjats gràcies a les treballadores de l’establiment, 
que fa mesos que no cobren. El motiu: novament, 
l’especulació i el laissez faire d’un sistema que permet 
que els propietaris, la cadena Hotelera Alfa,  segregas-
sin el negoci original del Beach Club de luxe i adjudicas-
sin a l’hotel, posteriorment venut a una cadena pirata, el 
forat de l’especulació immobiliària a Maioris. 

Mentre el Govern al·lega que és una “decisió empresa-
rial”, un afer “del mercat”, el vicepresident Gómez viatja 
a Cuba i la República Dominicana a defensar els 
interessos de les grans cadenes hoteleres: liberalisme 
de pandereta. Però el més preocupant quan un entra 
en detall a esbrinar què ha passat amb el Delta, són les 
trames financeres que permeten buidar amb impunitat 
una estructura productiva com és un hotel pefectament 
rendible i convertir-lo en una peça del monopoly. I 
òbviament per això, les plantilles són prescindibles. Tot 
legal, però... legítim?
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El nord també existeix

Editorial Moll tanca. Una reflexió 
d’urgència

Miquel Àngel Maria

El tancament de l’Editorial Moll és la pitjor notícia cultu-
ral de l’any, i de bastant més. Perquè és molt més que 
una empresa, molt més que una editorial, molt més que 
un segell que forma part del paisatge cultural illenc de 
les últimes generacions. Moll és un símbol del país, i la 
seva desaparició ha estat rebuda com a tal per tota la 
gent sensible, amb un mínim d’autoestima i amb dos 
dits de seny. 

S‘ha dit que els últims responsables de Can Moll no han 
sabut gestionar el negoci. És possible. Jo, en qualsevol 
cas, no en tenc ni idea: tanta com la majoria de gent 
que ha pontificat amb la contundència habitual. Així 
com els tertulians de la barra del bar són els millors 
entrenadors del Barça, ara tothom és el geni que sap 
com s’ha de gestionar una editorial en l’actual conjuntu-
ra de crisi econòmica, transformació del món del 
llibre i reconfiguració radical dels hàbits i usos 
culturals. En fi, ara podem fer llenya de l’arbre 
caigut per açò mateix, perquè ha caigut. 

Hi ha empreses que funcionen, que fins i tot tenen 
un gran èxit a pesar dels seus dirigents, i 
d’aquestes ningú no en parla, o en parla bé. En 
canvi, quan la cosa va per avall, l’arruixada contra 
els darrers mohicans és indefectible. Sense tenir 
en compte que, en èpoques de crisi tan bèstia 
com la nostra, es genera la dinàmica casinesca 
que tan bé explica Nassim Taleb: es produeixen 
fenòmens del tipus “el guanyador s’ho emporta 
tot” i el seu contrari, provocant la injustícia de 
premiar amb el nostre reconeixement aquell que 
simplement ha tingut un cop de sort, i d’enviar a 
l’infern el qui ha fet mans i mànigues, i al final no 
se n’ha sortit.

Aquests dies també s’ha fet sentir amb força la denún-
cia de les institucions públiques d’aquest país, que 
deixen caure l’Editorial Moll i altres projectes culturals, 
mentre apuntalen amb entusiasme i recursos altres 
sectors empresarials que consideren vitals. Està clar 
que és així. 

Però segurament no es pot esperar res més dels 
gestors actuals d’aquestes institucions. I, francament, 
molt em tem que aquestes institucions s’assemblen a 
nosaltres —vull dir a la societat en el seu conjunt— 
bastant més del que estam disposats a admetre. Tenim 
els polítics que se’ns assemblen, sol dir el meu amic 
Josep Maria Quintana. 

Sí, és ben cert que les institucions no han posat un euro 
per salvar Moll. Però, i què hem fet nosaltres? Què feim 
cada dia per donar viabilitat als projectes culturals que 
ens omplim la boca de dir que són vitals per al país? 
M’agradaria convidar-vos a llegir l’article que Damià 
Pons publicava al diari ARA Balears del passat 11 
d’octubre, amb el títol La cultura, en quines mans? Cap 
al final de la seva lúcida reflexió, Damià Pons fa dues 
preguntes, que són, diu, «una invitació a dur a terme 
una reflexió personalitzada». Fets com el tancament de 
l’Editorial Moll conviden a fer aquesta reflexió amb 
urgència, i a intentar donar-hi resposta.
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MÉS que unes Primàries

Pau de Vilchez

El proper 15 de novembre, tindran lloc les Primàries 
de MÉS. Aquell dia, gent de tot tipus, militants de 
MÉS, persones sense afiliació política però amb 
ganes de canviar les coses, ciutadania indignada al 
cap i a la fi, podran escollir per primera vegada en la 
història de Balears totes les persones que composa-
ran la llista electoral que es presentarà al Parlament, 
al Consell insular i a l’Ajuntament de Palma.

Des dels seus inicis, MÉS ha nascut amb voluntat de 
canviar les coses, tant a dins com a fora, tant en la 
forma de funcionar de les organitzacions polítiques 
com a la pròpia administració. MÉS neix per donar la 
veu a la ciutadania i s’ha dotat dels mecanismes 
necessaris per fer-ho.

En un moment de desconfiança i degradació de la 
política (o de la classe política?) es fa més necessari 
que mai recuperar aquesta paraula tan malmenada 
que és la democràcia, que no és sinó el govern de la 
gent per a la gent. Les persones hem de ser els amos 
del nostre destí, perquè sinó ho seran uns altres. Tal i 
com demostren el salvament dels bancs, la privatitza-
ció dels serveis públics, les retallades en salut o l’afer 
de les targetes black de Bankia, ja fa massa temps 
que estam governats per una casta que mira pels 
interessos d’uns pocs, enlloc de vetllar pel be comú. 

Aquestes primàries han de ser una festa de la demo-
cràcia, una reivindicació de la participació ciutadana 
en els afers públics i per això, les hem de portar a tot 
arreu. A cada ciutat, a cada poble, barri a barri, hem de 
convidar a tothom a participar-hi, perquè la gent se les 
faci seves, perquè no siguin només les Primàries de 
MÉS, sinó que siguin les Primàries de Mallorca.

construint
alternatives

Es tracta d’un procés d’elecció de candidatures que, a 
mes, està imbuït dels nostres principis:

- Són obertes, la qual cosa vol dir que tothom que 
vulgui podrà votar o presentar la seva candidatura, 
sigui o no militant de MÉS.
- Són per tota la llista, no només per al cap de llista. - 
- No som un partit de líders, som un projecte de perso-
nes que volen recuperar el seu futur.
- Es votarà en paritat de gènere, al mateix nombre de 
dones que d’homes, perquè creiem en la igualtat i en 
la necessitat de promoure la participació de la dona en 
la vida política.
- Podran votar les persones a partir de 16 anys, 
perquè el jovent té molt a dir i ha de tenir un espai 
rellevant en la vida política.
- Es podrà votar per internet, ja que cal aprofitar les 
noves tecnologies per facilitar la participació 

MÉS és un projecte col·lectiu i real, no una marca, és 
un espai on la gent participa i decideix. A MÉS, fem el 
que diem i ho fem entre totes i tots.

Un altre exemple d’això és l’assemblea que vam cele-
brar el passat 27 de setembre i que va significar el 
“sus” de l’elaboració del programa electoral. Més de 
300 persones van participar aquell dia en diferents 
grups per analitzar i començar a elaborar propostes 
sobre els temes següents: economia i ocupació, salut 
i serveis socials, educació, medi ambient i agricultura, 
participació i municipalisme, solidaritat internacional i 
llengua i cultura. Es tractava d’una primera passa en 
un camí que ha de durar fins el febrer i que ens ha de 
permetre construir amb la participació directa de la 
gent, organitzacions de tot tipus i professionals, un 
programa complet que ens permeti guanyar Mallorca, 
és a dir, governar per donar la volta a tot allò que no 
ens agrada i recuperar el nostre futur. 

Des de MÉS, entenem que cal donar respostes als 
problemes immediats que tenim sobre la taula 
(tancament de plantes d’hospitals, augment de ratios 
a les aules, importació de fems de fora,…) però també 
cal pensar en quina Mallorca volem pel futur, on volem 
viure d’aquí 15 anys i per això estam fent el programa 
Mallorca 2015-2025, per identificar aquest horitzó 
comú al qual volem arribar.

Voleu recuperar el futur? Participeu a les primàries i a 
l’elaboració del programa. Hi esteu totes i tots convi-
dats.

Adreça web primàries: 
www.mespermallorca.cat/primaries
Adreça web programa: 
www.mespermallorca.cat/programa
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Mercat Social a les Illes: prime-
res passes

Jordi López
Membre de l’associació Mercat Social Illes 
Balears

El passat 2 d’octubre la junta de l’associació Mercat 
Social Illes Balears, amb representació 
d’organitzacions de Mallorca i de Menorca, aprovà 
sol·licitar la incorporació a Redes del Mercado Social, 
així com el document de compromisos i criteris de parti-
cipació en el mercat social.

Redes del Mercado Social reuneix xarxes territorials i 
sectorials que en el conjunt de l’Estat promouen 
l’articulació del mercat social com a eina de foment de 
l’economia solidària i del consum responsable, i gestio-
na el portal www.konsumoresponsable.coop. Actual-
ment està formada per REAS Red de Redes de Econo-
mía Solidaria, Cooperació per a l’Assegurança Ètica i 
Solidària (CAES), Fiare Banca Ètica, Coop 57 SCCL 
Serveis Financers Ètics i Solidaris, Ecologistas en 
Acción, Centre de Recerca i Informació en Consum 
(CRIC), Periódico Diagonal, Som Energia i els mercats 
socials territorials d’Aragó, Euskal Herria i Madrid.

Quant al document de compromisos i criteris de partici-
pació, s’estableix que es poden integrar en el mercat 
social les empreses i iniciatives individuals o 
col·lectives de producció i comercialització de béns i 
serveis que adoptin els compromisos de criteris socials 
en la producció i distribució, consum social intern i 
construcció col·lectiva del mercat social; que compleixin 
els criteris d’economia social, producció ecològica i 
sostenibilitat ambiental, desenvolupament local i gestió 
ètica, i es comprometin a realitzar un balanç social 
basat en 19 indicadors.

Aquestes empreses podran formar part d’un catàleg 
de localització d’empreses del mercat social, amb 
opcions de recerca per territori i per tipus de productes 
i serveis a través de 
http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/ 
actualment en procés de construcció; i també participa-
ran en les activitats de l’associació: assemblees, fires, 
campanyes de difusió, actuacions de foment de la 
inter-cooperació...

En el cas de les Illes Balears, actualment són socis de 
Mercat Social la Federació de Cooperatives de les Illes 
Balears, que agrupa les cooperatives de treball asso-
ciat, les agroalimentàries i de consum; la Xarxa 
d'Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, 
Càritas Menorca, S'Altra Senalla, Entrepobles de 
Menorca, la Cooperativa Coanegra i l'Ateneu Pere 
Mascaró.

L’associació està oberta i convida a la participació a 
totes aquelles xarxes, empreses i altres iniciatives 
econòmiques que fan o volen fer possible una altra 
manera d’entendre l’economia. Sabem que a les Illes 
Balears existeixen iniciatives empresarials que incorpo-
ren valors socials, ecològics i ètics a la seva activitat 
econòmica. Ens referim a cooperatives, societats labo-
rals i altres formes d’economia social, la producció 
agrària ecològica i iniciatives econòmiques amb criteris 
de sostenibilitat ambiental, iniciatives d’economia 
solidària, inserció social i comerç just, entitats finance-
res amb criteris socials i ètics, xarxes de consum 
responsable, iniciatives de desenvolupament local...

Lamentablement, moltes d’aquestes empreses i iniciati-
ves són pràcticament ignorades per les administracions 
públiques i per la majoria dels mitjans de comunicació, 
són poc conegudes per l’opinió pública i fins i tot hi ha 
un gran desconeixement mutu entre els seus propis 
integrants.

És per això que Mercat Social Illes Balears neix amb la 
voluntat de construir una xarxa social i econòmica entre 
les iniciatives del mercat social i els consumidors 
responsables. L’articulació d’aquest mercat social 
permetria a les entitats i empreses incrementar la seva 
visibilitat pública i inter-cooperar per satisfer necessitats 
comunes i compartir recursos, afavorint el seu efecte 
multiplicador.

Per mercat social entenem una xarxa de persones, 
empreses, entitats, institucions i iniciatives que incorpo-
ren valors afegits socials en les seves decisions de 
consum, producció, distribució i finançament, amb 
l'objectiu de contribuir des de l'activitat econòmica a la 
construcció d'una societat basada en valors demo-
cràtics, ecològics i solidaris i en el benestar col·lectiu.

Després de la integració en Redes del Mercado Social i 
de l’aprovació del document de compromisos i criteris 
de participació, les properes passes en el camí per a 
l’articulació del mercat social a les Illes Balears seran 
l’organització d’una jornada de presentació a Palma 
prevista per al 4 de desembre a Can Alcover i 
l’organització de la I Fira del Mercat Social de Mallorca 
a finals de març de 2015.
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Fiare Banca Etica. Ho hem acon-
seguit 

Nuria Brito
Coordinadora del Grup d'Iniciativa Territorial de 
Fiare Banca Etica a les Illes Balears.

Avui podem celebrar el naixement de Fiare Banca Etica 
i un nou pas en les possibilitats de l'operativa bancària.
 
Podem deixar de parlar del projecte Fiare per començar 
a parlar de la cooperativa Fiare Banca Etica, que neix 
de la unió de dos projectes de finances ètiques; Fiare, 
que sorgeix el 2003 de la mà de més de 50 organitza-
cions socials del País Basc per donar resposta a estal-
viadors que exigien un ús ètic dels seus diners i a 
entitats que no trobaven finançament adequat per 
desenvolupar els seus projectes. Compta avui amb una 
xarxa de més de 5.000 persones i entitats sòcies, i  
opera com a agent de Banca Popolare Etica des de 
2005, i aquesta és un banc cooperatiu que també neix 
de la iniciativa social, amb més de 36.000 persones i 
entitats sòcies i que opera des de fa 15 anys a Itàlia per 
finançar l'economia social i solidària i per promoure una 
cultura d'intermediació financera que actuï sota els 
principis de transparència, participació, democràcia i 
crèdit al servei de la justícia. 

Fiare Banca Etica neix per decisió de les seves respec-
tives assemblees després de diversos anys caminant 
junts, intercanviant experiències, reflexionant, compar-
tint noves inquietuds, i després d'adonar-se que la 
suma ens faria més forts davant els nous desafiaments 
d'una societat impulsada per una economia tremenda-
ment especulativa i antisocial.
 
Al juliol de 2014, el Banc d'Espanya ens atorga oficial-
ment la inscripció en el registre d'entitats financeres 
amb el número 1550 i l'1 d'octubre obre les seves 
portes a Bilbao la primera seu de Fiare Banca Etica, 
com sucursal a Espanya de la cooperativa Banca 
Popolare Etica. 

Fiare venia funcionant fins ara com a entitat de suport 
als actors de l'economia social, amb una àrea per a 
particulars molt reduïda, subjecta a la legislació italiana 
i amb moltes limitacions operatives i tècniques. La 
novetat és que a partir d'ara se serà client a Espanya i 
els productes seran espanyols, el que simplificarà i 
agilitzarà tràmits tant per a l'estalvi com per al crèdit. La 
sucursal, que estarà sotmesa a la legislació espanyola, 
tributarà a Espanya i ampliarà serveis a particulars 
oferint tota una cartera bàsica: possibilitat d'obrir 
compte corrent i d'estalvi, possibilitat de domiciliar 
nòmines i pagaments, amb un funcionament a través 
de banca electrònica i targeta de dèbit amb totes les 
garanties que tenen els clients de qualsevol altra 
entitat, inclosa la cobertura del Fons de Garantia de 
Dipòsits. 

La prioritat inicial serà oferir els productes i serveis a 
aquelles persones de Fiare que en els últims anys han 
estat clients de Banca Popolare Etica. Posteriorment, 
d'acord amb l'esperit de cooperació, mutualitat i recipro-
citat que anima el nostre projecte, es posarà en contac-
te amb les persones sòcies que han ajudat a arribar fins 
aquí amb el seu esforç i compromís, per començar a 
obrir-se fora de l'actual base social coincidint amb 
l'entrada de 2015. 

Fiare Banca Etica és resultat d'una ciutadania organit-
zada que ha estat capaç d'aconseguir el seu primer 
objectiu, que no és altre que comptar amb una banca 
cooperativa pròpia que funcioni amb criteris ètics i com 
a element de transformació social cap a una societat 
més justa i sostenible. Però aquest no és ni molt manco 
el final del camí, ara tenim l'eina, però l'hem de fer 
funcionar perquè pugui complir amb la finalitat per a la 
qual ha estat concebuda, i per a això serà imprescindi-
ble seguir-nos plantejant qüestions claus sobre com 
organitzar-nos, com reforçar la participació, com 
relacionar-nos amb les organitzacions que es volen 
comprometre en aquest camí de construcció d'una 
banca ètica de fort arrelament ciutadà, com detectar i 
donar suport a iniciatives que afavoreixin el desenvolu-
pament d'una societat més justa i sostenible ... 

Són molts els reptes, però això no ens desanima sinó 
que per contra és el que dóna sentit als èxits i als 
passos que donem cada dia i per això és just celebrar 
aquest moment per iniciar una nova fase i seguir enda-
vant. 

Pots seguir-nos i contactar amb nosaltres a través de la 
nostra web fiarebancaetica.coop i xarxes socials o 
contactant amb els grups de socis i sòcies de Fiare 
Banca Etica a les Illes Balears: 
mallorca@projectefiare.cat
eivissa@projectefiare.cat
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L'Estat Islàmic: implosionant 
estats, regions i fins conti-
nents

Joan Carrero
Director Fundació S'Olivar

Els posicionaments davant del recent fenomen de 
l'Estat Islàmic van des de la "confessió" de Barak 
Obama lamentant que els Estats Units hagin subesti-
mat la seva força (una més de les "confessions" sobre 
suposats errors que es realitzen a posteriori, o per 
inocular un meta-missatge, en aquest cas, per magnifi-
car possiblement l'amenaça) fins les anàlisis d'aquells 
que afirmen, amb tota raó, que l'Estat Islàmic no 
hagués aparegut de zero si els Estats Units i els seus 
comparses occidentals no haguessin dut a terme a 
l'Orient Mitjà una política irresponsable i criminal durant 
les últimes dècades. 

Però el meu punt de vista va una passa  més enllà. És 
el punt de vista d'alguns analistes que considero espe-
cialment lúcids, com són Michael Parenti, Noam 
Chomsky o Donnchadh Mac an Ghoill. En un article 
d'octubre de 2011, Michael Parenti qualificava de 
"Missió complerta" -aquest és el títol de l'article-, a 
molts dels suposats errors nord-americans. Tal "Missió 
complerta" a l'Iraq i tants altres llocs no ha estat altra 
que la de crear el més gran dels caos i fins i tot implo-
sionar aquells estats que no se sotmeten als designis 
imperials i  a les seves geoestratègies expansionistes 
centrades en polítiques monetàries i energètiques de 
dominació. 

Noam Chomsky, mostra al seu torn la sistemàtica 
posada en pràctica de l'antic "divideix i venceràs" per 
part de l'Imperi dels EUA per crear aquest caos als més 
diversos països. I  Donnchadh Mac an Ghoill aplica 
aquesta  mateixa  anàlisi no ja a un estat concret, sinó 
fins i tot a tot del continent africà, exemplificant 
brillantment la seva tesi amb el cas de Líbia, 
l'assetjament a Muammar Gaddafi, el seu linxament 
final i l'aniquilació del seu projecte pan-africà. 

El Congo democràtic de Patrice Lumumba de fa mig 
segle o la Rwanda amb un govern moderat de majoria 
hutu de fa vint anys són dos casos més (que conec 
prou bé) de països que, en ser incontrolables per la via 
"democràtica", van ser implosionats "erròniament "pels 
Estats Units. I això a costa de genocidis i massacres 
d'una magnitud increïble i silenciada. Una situació ben 
diferent de la que es dóna, per exemple, en aquesta 
Europa en la qual la "democràcia" ("ajudada", és clar, 
pels grans poders financers i mediàtics) garanteix la 
nostra permanència en el bloc atlantista. 

En aquest marc, l'Estat Islàmic ha de ser considerat 
una peça més, el més recent instrument, en major o 
menor mesura espontani o induït pels Estats Units, per 
la implosió de l'Orient Mitjà, i de Síria en particular. 
Implosió planificada almenys des de l'any 2001, com va 
revelar el general Wesley Clark. Als que consideren 
excessivament "radical" aquesta anàlisi, em limitaria,  
per falta de més espai, a recomanar-los que recuperin 
les declaracions de Zbigniew Brzezinski (que va iniciar 
la seva carrera com a creador de la poderosa Comissió 
Trilateral el 1973, cursa que arriba fins a l'actualitat com 
a mentor a  l'ombra de Barak Obama) en què 
s'enorgullia d'haver creat també -durant el període en 
què fou conseller  de Seguretat Nacional i veritable 
home fort del govern del president dels Estats Units 
Jimmy Carter- els mujahidins dels quals sorgiria 
al-Qaida. Declaracions on  argumentava a més que les 
tres mil  víctimes de l'11 de setembre  van  ser un preu 
que no pot ser comparat al gran èxit que va suposar la 
implosió de la Unió Soviètica gràcies a la lluita dels 
mujahidins a l'Afganistan.

altres veus
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Plantant cara a la pobresa. Els 
remeis de les rondalles

Vicenç Jasso Garau

Un principi bàsic de l’antropologia és que l’home, que 
és naturalesa, ha de trobar la solució a les seves 
necessitats en la naturalesa. No podem fer banals 
distincions entre éssers humans i naturalesa. La consi-
deració de la nostra pretesa superioritat està en la base 
de moltes dicotomies, en les quals l’element superior és 
l’home o alguna de les seves produccions, dementre 
que l’altre rau en la simplicitat de la natura. 

Si bé en els contes folklòrics es manifesta aquesta 
divisió binària, adesiara es palesa una certa identifica-
ció de l’home amb la mare terra, la qual cosa és ben 
present en el tema de la falta d’aliments i de la pobresa. 
Si bé la indigència ateny a altres aspectes de la nostra 
vida, com és la manca de recursos materials (vestit, 
habitatge, sanitat, oci i temps lliure) i d’inòpia espiritual 
(analfabetisme i incultura), la pobresa extrema és la 
que produeix la desnutrició, la fam i, adesiara, el decés.

Vegem alguns camins per afrontar aquestes situacions 
de penúria en una rondalla d’animals, en un conte de 
fades i en uns relats anecdòtics ben casolans.  No vull 
dir que es tracti d’establir tres paradigmes, però sí que 
es manifesten tres solucions per a la pobretat, que 
l’home sempre ha utilitzat i seguirà aplicant.

En la  rondalla «En Juanet i sa Donzella Desencanta-
da» (XII, 62-87), l’heroi troba un lleó, un ca llebrer i un  
falcó «que se gatinyaven fort ferm sobre una euveia 
que tenien morta davant ells, que la se volien partir, i no 
se porien avenir en cap manera per fer ses partions» 
(pàg. 68). Els tres animals li demanen a en Juanet que 
els ajudi a repartir-se-la, la qual cosa fa així: «ses popes 
han d’ésser des lleó, com a Rei de tots ets animals que 
és. Ses cames i ses cuixes han d’ésser des ca llebrer, 
que les necessita com es pa de cada dia per porer 
córrer molt. I sa moca i es cap han d’ésser des falcó, 
que no té dents» (pàg. 70). Els tres resten satisfets i 
assaciats. Aquests animals, que no sabien com satisfer 
el seu apetit, tenen dons meravellosos, que atorguen a 
en Juanet. És la paradoxa del contes folklòrics: els que 
tenen els dons del regne encantat no poden satisfer les 
seves necessitats fonamentals. En el conte es manifes-
ta la superioritat de l’heroi, que parla el llenguatge dels 
animals i els supera en intel·ligència. Ens crida l’atenció 
que els animals, una vegada tenen el remei per calmar 
la fam, no senten més ambicions. Aquesta rondalla ens 
recorda que hem de limitar la nostra ambició, i que és 
millor compartir que emmagatzemar.

La primera funció dels contes de fades és la fugida de 
casa. Entre les causes d’aquest fet  destaca la situació 
de pobresa. Vegem com es dibuixa amb una frase la 
fuita de cada un dels tres germans en la rondalla «Es 
tres germans i es nou gegants» (I, 107-117). Cada 
expressió fa fer un salt al cor: «acabaven primer es pa 
que sa talent, de pobres que eren» (pàg. 107),  «cansat 
d’anar panxa pansida» (pàg. 109) i «se cansà de sentir 
córrer ses rates per dins sa panxa» (pàg. 111). El 
consell d’una jaieta, que demana almoina, els indica el 
mode de fer-se amb una gran quantitat de diners que 
tenen uns gegants. Dos germans colen la vida en la 
temptativa; el tercer, en Juanet, aconsegueix matar els 
gegants i accedir al tresor. El rei i la cort decideixen com 
s’ha de repartir aquella doblerada: una part important 
per a en Juanet, i  la resta per a una funció social: «Que 
el Rei se quedàs amb elles (les dobles de vint), i fins i 
tant que les hagués gastades totes, no fes pagar a 
negú taia ni contribució de cap classe» (pàg. 117). 
Noteu que la fam es soluciona mitjançant un remei del 
món fantàstic: la trobada d’un tresor incalculable, que 
custodien uns gegants, destacats personatges del món 
de les meravelles. Es soluciona la situació d’en Juanet 
i la del poble, però no és tracta d’un remei definitiu. En 
aquella societat les dobles de vint no generaven altres 
dobles de vint, i les riqueses es fonien en el no-res.

En dues rondalles de lladres, «En Gostí lladre» (I, 
95-113) i «Es lladre fadrí i es lladre casat» (I, 138-151) 
es mostra la solució més adequada per donar fi a la 
vida pillarda: lliurar-se al cultiu de la terra. En Gostí «se 

posà a fer feina en es camp, a 
rompre, sabia treure es biaixos 

de lo més bé, aviat va tenir un 
raconet [...] se casà amb una 
al·lota de primera, mai 
desemparà a sa mare, i 
donà an es seus infants 
una criança com poques 
se’n donen» (pàg. 112). El 

lladre fadrí es casà amb la 
viuda del seu company: 

«Se’n tornaren en es seu 
poble, se tiraren an es conró, no 

tragueren pus cap peu d’es solc, 
servaren es llum ben dret...» (pàg.151). Les conclu-
sions són una bella alabança de la fisiocràcia, que 
vetllava per les propietats dels rics i donava treball, a 
canvi d’esquifits salaris, a la gent d’humil condició. 

 Emperò la indigència sempre estarà al nostre costat. 
Recordem la profecia sociològica de Jesús: «Sempre 
tindreu pobres amb vosaltres, però a mi no sempre em 
tindreu» (Joan 12: 8). En conseqüència, una de les 
nostres funcions, com a ciutadans, serà contribuir a la 
construcció d’una societat més paritària i menys sacse-
jada per la deplorable i llastimosa pobresa.
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Dessacralitzar el Papat?

José Ignacio González Faus

Puc garantir l'anècdota perquè me la va explicar el seu 
protagonista: un bisbe (del nom del qual no he 
d'acordar-me) a qui Francisco, l'actual bisbe de Roma, 
li va dir literalment garantir en conversa privada: "resa 
per mi; la dreta eclesial m'està escorxant. M'acusen de 
dessacralitzar el papat ". 

Permeteu-me preguntar si el que està fent Francisco és 
dessacralitzar el papat o més aviat cristianitzar-lo. Fa 
uns deu segles, sant Bernat va escriure una carta al 
papa Eugeni III i el que li demanava en aquesta ve a ser 
una altra "dessacralització" del papat: que s'assembli a 
Pere i no a Constantí (o al gran sacerdot jueu), i que 
recordeu que Pere no va necessitar grans palaus, ni 
mantells d'ermini, ni luxosos mitjans de transport per 
anunciar Crist. Per si fos poc, el gens sospitós Benet 
XVI va declarar poc abans de la seva renúncia que 
aquesta carta de sant Bernat hauria de ser llibre de 
capçalera per a tots els papes. 

Pere va ser molt apreciat a l'església primera, però el 
llibre dels Fets dels Apòstols no dóna cap testimoni que 
això es degués a una sacralització de la seva persona 
o del seu ministeri: se l'estimava perquè era perseguit i 
empresonat, perquè tenia intuïcions de líder sobre els 
nous camins que havia d'emprendre l'església primera, 
potser també perquè era humà i se li podien demanar 
comptes quan feia un pas que alguns timorats no ente-
nien (com entrar a casa d'un pagà), o fins i tot se li podia 
reprendre públicament com va fer Pau ... 

Una cosa semblant al que demanava sant Bernat és el 
que intenta Francisco. Però això és cristianitzar al 
papat. O potser caldrà acusar el mateix Jesucrist "des-
sacralitzar" a Déu, per haver-se buidat del seu rang diví 
i haver assumit figura d'esclau (Fil, 2,6 ss)? Doncs no: 
més aviat cal dir que un ministeri de Pere sacralitzat no 
fa més fàcil l'evangelització, ni més autèntica la fe dels 
catòlics. Només serveix perquè la cúria romana auto-
sacralitzi a si mateixa sota l'ombra del Papa. 

Tractant de comprendre aquesta desviació es podria dir 
que brolla del que sol presentar-se com el més caracte-
rístic, la gran virtut i el gran perill del "catòlic". Kat-hólico 
significa universal, però no en sentit quantitatiu sinó 
qualitatiu: significa que cap dimensió natural queda fora 
del cristià (excepte el pecat que, per molt ficat que el 
tinguem, és el més antinatural). 

Catòlic deriva del mateix vocable grec ("holon", en lloc 
de "pa") d'on procedeix la nostra paraula holístic 
posada avui tan de moda, i que es refereix a una totali-
tat, però en sentit diferent del que poden evocar parau-
les com "pan -germanisme "o pansexualisme. 

Per això es deia antany que la diferència entre catolicis-
me i protestantisme estava només en una "i" (fe i raó, 
Déu i home, Gràcia i llibertat, vertical i horitzontal ...). 
Aquesta seria la gran virtut d'allò catòlic. El seu gran 
perill, d'aquí derivat, és que pot contribuir a què ens 
perdem en detalls enfosquint l'essencial cristià i creient 
que combregar en la boca (per exemple) és més sant i 
més piadós que fer-ho en la mà. En voler afirmar tot, es 
dóna el mateix valor a tot i es difumina la tremenda 
radicalitat cristiana. 

La reforma de Luter va buscar en realitat una concen-
tració en això essencial cristià, que després alguns van 
titllar de reducció. Però també s'ha pogut titllar a algu-
nes persones i postures catòliques de ser "molt catòli-
ques però molt poc cristianes", terrible avís que ja va 
llançar Fernando de los Rios en 1933. Els shows multi-
tudinaris del papa Wojtila amb els crits de "totus tuus" o 
"sant sobtat" podrien ser titllats de molt catòlics però 
potser poc cristians. I en fi: no sé si cal dir que el protes-
tantisme és com el cant gregorià i el catolicisme com la 
polifonia barroca (i això ho escriu un catòlic admirador 
del gregorià). 

Tots aquests entorns de vestimentes especials (i amb 
sastres especials), residències règies, genuflexions, 
apel·latius de "sant pare", viatges especials ... són en 
realitat molt secundaris. Quan se'ls s'exagera i se'ls 
absolutitza contribueixen a crear una aurèola idolàtrica 
entorn del successor d'aquell pescador de Galilea, 
anomenat Pere. Jesús no es va servir d'aquestes aures 
sagrades per anunciar la paternitat de Déu i el Regne 
de Déu. I amb el cristianisme s'ha abolit la distinció 
entre el sagrat i el profà: perquè, segons Jesús, l'únic 
sagrat és l'ésser humà, que està per sobre de tots els 
"dissabtes" de la història. De manera que, segurament, 
el Mestre repetiria avui a tot aquests monsenyors 
preocupats, les seves paraules d'antany: "deixa als 
morts que enterrin els seus morts, i ves a anunciar el 
regnat de la llibertat dels fills de Déu i la fraternitat dels 
germans en Crist "(Lc 9,60). 

Així doncs: que Francisco està dessacralitzant el 
papat? Donem gràcies a Déu per això, perquè contri-
buirà a purificar la fe dels catòlics facilitant a més 
l'acostament d'altres esglésies cristianes. Perquè, 
encara que sigui cert que a Déu només arribem a 
través de mediacions, això no vol dir que haguem de 
sacralitzar-les.
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He mirat aquesta terra

L’Alternativa Democràtica

Pepe Mercadal Baquero
Estudiant de Relacions Internacionals 

Les revolucions dels països de l’antic bloc comunista el 
1989, i les revolucions i manifestacions del 2011 tenen 
molts aspectes en comú. Tot i així, el més significatiu és 
la presència d’alguns ideals democràtics alternatius a la 
democràcia liberal. Aquests ideals van ser algunes de 
les poques coses que la societat civil de l’Europa de 
l’Est no va aconseguir dur a terme després del 1989. 
Sota el meu punt de vista, quan aquests països van 
adoptar règims democràtics, el sistema neoliberal va 
ser imposat i aquestes idees de democràcia alternativa 
van ser oblidades. Tot i així, els dissidents van sembrar 
una llavor que va sortir a la llum el 2011. Es podria dir 
que la societat civil ha estat mig adormida en els darrers 
anys, fins que el 2011 els moviments socials, per mitjà 
de les grans manifestacions al món àrab i als països 
occidentals, van tornar a l’escenari global. La diferència 
entre 1989 i la era post-2011 és que, mentre el 1989 - i 
els anys que van precedir les revolucions - la demanda 
principal eren els drets humans, ara el missatge predo-
minant és el de una democràcia alternativa.

1989: Una nova idea

Els opositors al règim soviètic a Europa de l’Est - 
anomenats dissidents - tenien com a principal reclam la 
pau i els drets humans. És més, segons ells, sense un 
règim democràtic no hi podien existir la pau i els drets 
humans. 

Alguns acadèmics (Kumar, Brodin, Ash) pensen que el 
més curiós de les revolucions del 1989 és que no hi van 
haver idees noves, els dissidents simplement van 
absorbir-les del sistema liberal d’Occident. 

Això és una anàlisi massa simple, baix el meu punt de 
vista. Si ens fixem en el tipus de democràcia que els 
dissidents desitjaven, veiem que tenia trets clarament 
diferents a la democràcia liberal. Ells anhelaven una 
democràcia molt més àmplia, present en tots els aspec-
tes de la vida. El dissident Hongarès György Konrád, en 
el seu llibre L’Antipolítica, deia que la democràcia havia 
d’expandir-se “de l’esfera política a les esferes econò-
mica i cultural. Significa que la democràcia ha de ser el 
principi de legitimitat predominant a la fàbrica, a l’institut 
i a casa institució”.

Un altre autor, Ladislav Hedjánel, considerava que si 
els Europeus orientals aconseguien aquest tipus de 
democràcia podrien “servir d’exemple per altres parts 
del món sobre com construir una societat en la que la 
pau no serà superficial, sinó que també serà interior, 
amb la base d’una  democratització contínua en tots els 
aspectes de la vida, no només en termes polítics, sinó 
també en els més amples dels sentits econòmic i 
social”. 

L’alternativa democràtica va ser, sense dubte, una idea 
nova en les revolucions de 1989. Aquests arguments 
contrasten amb el sistema democràtic liberal. A més, 
els dissidents eren escèptics de la suposada llibertat de 
la societat occidental. El dissident txec Václav Havel, 
qui va arribar a ser President de Txecoslovàquia i 
després de la República Txeca, va avisar sobre 
“l’automatisme de la civilització global tecnològica”, que 
obstaculitza la humanitat “per a ser el dominador de la 
seva pròpia situació”. 

ESPAI
DE
FORMACIÓ
Tardor 2014- Primavera 2015

Més info a
www.ateneuperemascaro.org PERE MASCARÓ

Ho organitzen:
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Segons ell, mentre que el sistema soviètic era “mera-
ment la versió extrema de l’automatisme global”, les 
democràcies liberals d’Occident no podien “oferir 
solucions més profundes”. En un estil més prosaic, el 
dissident polonès Adam Michnik va escriure que 
“alguns de nosaltres estem gelosos de la llibertat d’uns 
altres, mentre que aquests altres s’espanten per la 
càrrega de la seva pròpia llibertat”. Konrád va dir que 
“en les democràcies capitalistes la política és liberal i 
democràtica, mentre que l’economia està organitzada 
de forma jeràrquica i controlada des de dalt, pels 
propietaris”. 

Aquesta manera de contrastar la democràcia que ells 
volien amb les democràcies liberals, prova que a les 
revolucions del 1989 existia la idea de l’alternativa 
democràtica, com m’agradaria anomenar-la. Trista-
ment, va ser una idea que no es va arribar a implemen-
tar quan el teló d’acer es va enderrocar i es va deixar 
via lliure a la imposició del neoliberalisme. Un poble 
oprimit durant dècades va aconseguir llibertats i drets 
humans, però es va oblidar de construir un nou model 
de democràcia. 

2011: “L’alternativa democràtica” retorna

Durant vint anys la idea de l’alternativa democràtica va 
ser enterrada. Només s’en parlava en les altes i 
aïllades esferes del món acadèmic. No va ser fins al 
2011, en un context de crisi financera mundial, que la 
societat es va llençar a la recerca d’alternatives, i així 
l’alternativa democràtica va renéixer, amb molta més 
força, de les seves cendres.  Motivats per la Primavera 
Àrab, els indignats del moviment Occupy van acampar 
a les principals places de Madrid, Nova York, Londres, 
Barcelona, Berlin o Roma.

Al nord d’Àfrica i a l’Orient Mitjà els manifestants no 
desitjaven la implantació d’una democràcia liberal en 
els seus països. Ells estaven ben assabentats de les 
limitacions de la democràcia a occident. 

És més, la societat civil àrab no només s’oposava als 
seus dictadors, sinó també al model neoliberal que 
aquests intentaven imposar. 

A Occident - i més concretament a Espanya - els indig-
nats reclamaven una democràcia “real”. En el manifest 
del moviment Democracia Real Ya es deia que “els 
polítics haurien de portar la nostra veu a les institucions, 
facilitant la participació política ciutadana mitjançant 
línies directes i procurant el més gran benefici per al 
gruix de la societat, no la de enriquir-se i medrar amb el 
nostre esforç”. El moviment Occupy reivindicava que el 
sistema democràtic liberal s’havia “buidat de significat, 
posat al servei d’aquells pocs interessats en augmentar 
el poder de les empreses i les institucions financeres”. 
El tipus de democràcia que volien havia de ser “el més 
participatòria possible”. És més, d’una manera molt 
similar al que Konrád va dir, Occupy va demanar 
“democràcia a les empreses i a les corporacions. Els 
treballadors, sigui quin sigui el seu nivell o gènere, 
haurien de posseir una presa de decisions real dins les 
companyies en les que treballen”. 

S’obre un nou període

L’aspecte més important de la societat civil al 1989 i al 
2011 és que va produir ideals democràtics alternatius a 
la democràcia liberal. Dels dissidents a Europa de l’Est 
als indignats de les places d’occident i el món àrab, les 
idees i teories de democràcia deliberativa, directa, parti-
cipatòria, plural o real posen un desafiament a la demo-
cràcia liberal en particular i a l’ordre neoliberal en gene-
ral.  El 2011 significa l’inici d’un nou període per a la 
societat civil. Mentre que els drets humans i la pau van 
ser el tema principal del període 1968-1989, la idea que 
dominarà els debats de la societat civil des de 2011 cap 
endavant serà l’alternativa democràtica. Avui, personal-
ment, no sóc optimista sobre la opció d’una democràcia 
“real”. Tot i així, la societat civil dins el bloc soviètic 
també veia molt difícil el que finalment van aconseguir. 
És per això que la societat civil té la tasca de transfor-
mar aquesta idea en una norma acceptada, a través del 
debat. Només d’aquesta manera l’alternativa demo-
cràtica deixarà de semblar una utopia.
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Ernest Urtasun Domènech
Eurodiputat d’ICV
Per Biel Pérez i Pep Valero

Té 32 anys. Va néixer a Barcelona i és llicenciat en econò-
miques. Va treure oposicions al Ministeri d'Afers Exteriors i 
ja és diplomàtic de carrera. Milità des del 1997 als Joves 
d'Esquerra Verda fins al 2007 que formalment ingressa a 
Iniciativa per Catalunya-Verds. Ha tingut una militància 
activa a CCOO i a Amnistia Internacional. Del 2007 al 
2010 va ser el responsable de relacions polítiques de ICV. 
En les darreres eleccions europees, ha estat el cap de 
llista d'Iniciativa, dintre de la coalició de l'Esquerra Plural. 
Va sortir eurodiputat i forma part del grup parlamentari Els 
Verds-Aliança Lliure dels Pobles (ALE). 

A Palma va començar el cicle de xerrades que organitzen 
l'Ateneu Pere Mascaró i la Fundació Emili Darder, amb el 
suport del grup municipal de MÉS per Palma.   

Son democràtiques les institucions europees?
El Parlament Europeu s'elegeix democràticament, la 
Comissió respon front al Parlament i el Consell Euro-
peu té la legitimitat dels governs que han estat elegits 
democràticament en els seus respectius països. Però 
al conjunt de les institucions i en el seu funcionament, hi 
ha un seriós dèficit democràtic. El Parlament no mana 
el que tocaria, i tampoc té el control de tot el que caldria. 
Per exemple no pot exercir cap control ni modificar, cap 
dels programes de la TROIKA , polítiques coordinades 
entre la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el 
Fons Monetari Internacional. La institució europea més 
legítimament democràtica és el Parlament, per la seva 
legitimitat en origen, però no té capacitat pròpia legisla-
tiva, ni totes les funcions de control sobre la Comissió. 
En aquest sentit és un Parlament coix, si el comparam 
amb les cambres legislatives dels estats. Té un dèficit 
democràtic. La Comissió, malgrat els límits de control 
que li permeten els tractats europeus, podria millorar la 
transparència del seu funcionament i les formes de 
consulta i debat, abans de prendre decisions. El Con-
sell Europeu és la institució amb menys funcionament 
democràtic. Les seves deliberacions són secretes. El 
Parlament té poder per intentar fiscalitzar totes les 
institucions, però la capacitat de decisió és exclusiva 
del Consell Europeu i, a sobre, hi ha qüestions que són 
matèries exclusives del Consell, com la política exterior, 
la fiscalitat, l’educació...

l’entrevista Per què t'adscrius al grup Verd-ALE, quan la resta dels 
teus companys de llista electoral ho fan al grup de 
Esquerra Unitària Europea?
Era un acord previ pre-electoral. Sempre Iniciativa ha 
estat al grup Verd, i de fet des de 1990, i a partir de la 
nostra posició ecosocialista, també formam part del 
Partit Verd Europeu. El nostre perfil verd, és compatible 
amb el perfil roig. Ens sentim còmodes en el grup fent 
feina conjunta amb els eurodiputats del partit verd euro-
peu i amb els eurodiputats dels partits nacionalistes i 
regionalistes, que dintre del partit ALE, defensen els 
drets de les nacions sense estat a la UE. Treballam 
amb la perspectiva estratègica de confluència entre el 
grup de les esquerres alternatives i les del grup verds-
ALE. De fet col·laboram amb molts de treballs i cam-
panyes de manera conjunta.

Per què no és possible fer una candidatura conjunta, si 
després s'acaba al mateix grup parlamentari?
Les dinàmiques de l'estat i les específiques de cada 
nacionalitat i regió fan complicat que es puguin harmo-
nitzar fàcilment. Iniciativa va anar amb IU i AGE 
(Aliança Galega d'Esquerres). A nosaltres ja ens 
hagués agradat fer una candidatura més ampla. El cert 
és que al grup de Esquerra Unitària Europea hi ha 
actualment eurodiputats de l'actual estat espanyol de 
Izquierda Unida, de PODEMOS i de Bildu. I al grup 
Verd-ALE, hi ha eurodiputats de Iniciativa per Catalun-
ya, Esquerra Republicana i de Compromís-Equo. Tan 
de bo que de l'experiència de feina conjunta que es 
pugui fer en aquesta legislatura, en surtin possibilitats 
de treballar en un futur per opcions de confluències 
més amples i més potents. Els dos grups coincidim en 
la necessitat d'un procés constituent europeu realment 
democràtic.
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El Banc Central Europeu ha de canviar  l'únic paper de 
controlador de la inflació, que li assignen els actuals 
tractats. Ha de poder implicar-se en les polítiques per 
afavorir la ocupació, tal com fa la Reserva Federal dels 
Estats Units. Especialment hauria de poder intervenir en 
el mercat primari de deute, facilitar el finançament direc-
te als estats i afavorir la liquiditat necessària per desen-
volupar un Pla Europeu d'inversions públiques.

Com pot un eurodiputat atendre una circumscripció tan 
ampla com l'estat espanyol?
Nosaltres defensam la creació d'unes circumscripcions 
més petites. A França i a Itàlia, així es fa. Es podrien 
agrupar comunitats autònomes amb característiques 
comunes i fer uns districtes electorals més lògics. Jo 
com a català, m’és més senzill defensar els problemes 
de Catalunya  i Les Illes. Tinc tota la meva disponibilitat 
per anar al conjunt de l'estat a explicar el que feim, però 
sembla més lògic prioritzar el territori més proper i on 
puc ser més útiL.

Com es veu el procés català al Parlament Europeu?
Ho anem explicant. No és una tasca fàcil i des de l'estat 
espanyol ho volen contrarestar amb tots els mitjans 
possibles. Hi ha una certa perplexitat per la diferència 
d'actitud de l'estat en el cas d'Escòcia i com s'actua en 
el cas de Catalunya. La UE és encara una realitat molt 
interestatal, i els estats es posen molt en guàrdia front 
“els mals exemples” de les reclamacions sobiranes de 
les nacions sense estat. Malgrat tot hi ha un cert avanç i 
transversalitat en la simpatia cap a les demandes dels 
pobles i el reconeixement al seu dret a decidir. I no tan 
sols pel que fa a Catalunya.   Més de 80 eurodiputats 
signaren un manifest per demanar que es pogués 
decidir en referèndum, el dret a escollir si es volia man-
tenir la monarquia a Espanya o no. La portaveu del grup 
Verd europeu, Ska Keller, va defensar explícitament el 
dret de Catalunya a decidir el seu futur. Des de IC feim 
un esforç per trobar aliats a tota Europa, que recolzin els 
drets dels pobles i més en concret, el dret de Catalunya 
a la autodeterminació.

La realitat és que en el nou Parlament Europeu elegit, el 
nombre de diputats que estan per aquest procés consti-
tuent del que parles, representen un 15% del total; els 
euroescèptics i populistes d'extrema dreta estan en torn 
al 20%; els populars i els socialistes reediten la fórmula 
alemanya de la gran coalició, a la qual s’hi sumen els 
liberals, per triar els nous càrrecs institucionals i seguir 
amb les mateixes polítiques d'austeritat... És realment 
possible una altra Europa?
L’hem de fer possible. Tal volta ara estam en una fase 
primerenca de construcció. Cal recordar que els dos 
grups parlamentaris que estam pel procés constituent, 
hem augmentat en vots i diputats en aquesta legislatura. 
Som més de 100 diputats dels 750 del total del Parla-
ment. Som la oposició a la gran coalició. També, per la 
pròpia composició i estructura del Consell Europeu, les 
eleccions estatals tenen una repercussió directa en el 
funcionament de les institucions europees.   Si a Grècia 
guanyàs Syriza, és evident que d'alguna manera es 
notaria a nivell europeu la possibilitat d'un altre tipus de 
política. Podria tenir un efecte de bolla de neu per 
trencar el dogmatisme de les polítiques austericides.

Faria falta també el sorgiment d'una societat civil euro-
pea per impulsar aquests canvis?
Efectivament. És un dels gran reptes que entre tots hem 
de desenvolupar. Els moviments socials europeus han 
de donar una passa més gran, més decidida i més coor-
dinada, per plantejar-se objectius de mobilització euro-
pees  i estructures d'organització adients a aquests 
reptes. Els sindicats europeus han fet petites passes i 
llançat propostes de mobilitzacions europees, en major 
o menor èxit. La Confederació Europea de Sindicats 
(CES) ha fet grans avanços sota la direcció de Fernán-
dez Toxo. Però cal reconèixer que encara són insufi-
cients i que també els sindicats estan en el debat de 
com adaptar-se a les noves realitats productives i com 
articular les millors respostes a les polítiques actualment 
dominants.

Pot la crisi econòmica forçar un canvi a la política de la 
UE?
Ara hi ha l'oportunitat de debatre les normes de revisió 
fiscal europea que s'han imposades per les polítiques 
d'austeritat neoliberals. Jo form part de la comissió 
d'afers econòmics i monetaris del Parlament. Sembla 
que el nou president de la Comissió, el sr. Junkers, ha 
promès un pla europeu de 300.000 milions d'euros 
d'inversions per reactivar l'economia. Però com es 
finança? La realitat és que el fracàs de les polítiques 
actuals ens situen a la UE a les portes de d'una tercera 
recessió. Noltros demanarem un Pla prou quantificat, 
amb nous diners per a la inversió productiva, que 
fomenti la transició energètica cap a les energies reno-
vables a Europa, que aposti per la lluita contra el canvi 
climàtic.
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Com pot fer arribar MÉS les seves propostes al Parla-
ment Europeu?
Jo personalment i el grup Verds-ALE, ens posam a la 
disposició de MÉS i dels moviments socials de Les Illes, 
per fer arribar al Parlament Europeu, les vostres reivindi-
cacions i les vostres propostes. He entrat en contacte 
amb el moviment contra les prospeccions petrolieres de 
les diferents Illes, i mirarem de fer propostes com a grup 
parlamentari, perquè pensam que no s'han complert les 
directives de protecció mediambientals en els estudis 
sobre les prospeccions.

La participació de la Plataforma contra les prospec-
cions, va ser molt profitosa en les Jornades Europees 
que sobre el tema s'organitzaren al Parlament Europeu.

Vols comentar qualque cosa més?
Tan sols agrair la convidada de les dues Fundacions i 
del grup municipal de Més per Palma. La meva voluntat 
es venir sovint a Les Illes a rendir comptes de la meva 
tasca com eurodiputat, i a la vegada, recollir i escoltar 
totes les propostes i suggeriments, que les forces políti-
ques progressistes, els sindicats i els moviments socials 
de les Illes en vulgueu fer arribar. En aquest sentit 
m'agradaria fer un reconeixement a la excel·lent tasca 
de relació amb Les Illes que va realitzar l'anterior eurodi-
putat i company Raül Romeva, una relació que va saber 
impregnar de gran estimació, dedicació i capacitat, per 
intentar ajudar a defensar els drets individuals i 
col·lectius dels illencs, en el terreny de les institucions 
europees.

Moltes gràcies Ernest per la teva dedicació i molta sort 
en aquesta apassionant aventura de voler contribuir a 
construir una altra Europa

Quines són les prioritats del grup ALE-Verds?
De forma molt esquemàtica en situaria quatre. La prime-
ra, sortir de la bogeria de les polítiques neoliberals de 
l'austeritat. La segona, la lluita coordinada contra el canvi 
climàtic i la creació de la Unió Energètica Europea. Cal 
impulsar unes línies decidides cap una transició ener-
gètica estratègica basada en les energies renovables. La 
tercera avançar en la transversalitat i donar un nou 
impuls a les polítiques d'igualtat de gènere. I la quarta 
defensar el dret a decidir dels pobles al conjunt de la 
Unió Europea, i com a objectiu més concret, insistir amb 
el reconeixement oficial del català a totes les institucions 
europees.

El Comitè de les Regions Europeu, té qualque utilitat 
pràctica actualment?
Teòricament el Comitè de les Regions responia a l'intent 
de la UE de reconèixer d'alguna manera simbòlica, el 
principi de subsidiarietat en què es basaven els tractats, 
i que es concretava en la idea  que tot el que es podia fer 
a les institucions més properes, no calia reproduir-ho a 
les institucions superiors. El fet  és que el Comitè de les 
Regions té tan sols una tasca consultiva. No és una 
institució útil per treballar amb les realitats nacionals, 
com les de Catalunya. La UE hauria de facilitar que les 
nacions sense estat poguessin participar més directa-
ment en les decisions del Consell. De fet delega en cada 
estat la forma d'establir aquesta relació. A Espanya, el 
govern Zapatero a l'any 2005, va obrir la possibilitat de 
què les comunitats autònomes, triassin un representat 
que anàs com  assistent amb possibilitat de tenir veu, si 
era autoritzada pel ministre del govern de torn, quan al 
Consell de Ministres Europeu, es tractés qualque tema 
de les seves competències exclusives.Així a Alemanya, 
els landers poden participar com a representats de 
l'estat alemany al Consell Europeu, quan es tracten 
assumptes de la seva competència exclusiva.  El govern 
actual del PP ni ho té en compta.
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En tot, se li han de sumar grans quotes de corrupció 
que feien preveure ja una derrota popular a les darreres 
eleccions, però que al final li donaren la majoria absolu-
ta, cosa encara més trista. Ara ja toca el canvi.

D’altra banda, en Jaume comença a parlar de MÉS per 
Llucmajor i de la tasca feta fins ara. El mes de setembre 
es va fer la constitució de MÉS davant més d’un cente-
nar de simpatitzants. Com apunta en Jaume la nova 
organització és fresca i aglutina distintes sensibilitats. 
En aquest sentit, l’arribada d’Ignasi Gálvez 
d’Iniciativa-Els Verds que viu a Puigderrós obra portes 
com també els membres d’Esquerra, Lluís Segura, 
Adelina Gutiérrez i Esteve Montalvo. Aquest mes, s’ha 
d’acabar de confeccionar la llista i les línies del progra-
ma.

També hem parlat del Consistori, el grup PSM està molt 
orgullós de les propostes fetes i també volia denunciar 

algunes de les mangarrufes populars. En 
Jaume tot d’una ha parlat de la seva 

gran amiga Joana Lluïsa Mascaró 
amb qui va entrar a llistes, la seva 

dignitat i honestedat per sobre 
de tot. Ella animà a en Jaume 
anar de segon i quan ella es 
passà a dedicar en exclusiva 
al Consell animà a en Jaume 
a dirigir el projecte. Amb ell, 
també hi ha el jove Miquel 
Àngel Serra que és d’arrels 

llucmajoreres, nascut a 
s’Arenal i resident a Maioris... 

Persona activa, també forma part 
del Col·lectiu Es Tallant creat a 

s’Arenal i que defensa el nucli i hi 
promou la cultura.

La darrera mangarrufa del PP, segons en Jaume ha 
estat la següent. Com a conseqüència de la fallida 
tècnica del municipi, el més endeutat de les Illes 
Balears, el Batle pujà l’IBI  de manera desproporciona-
da en els anys 2012 i 2013. Ara, emperò, en any electo-
ral la notícia serà que l’han abaixat als nivells de 2011. 
Aquí no hi ha gens ni mica de gestió, sols populisme. 
Després parla de la proposta feta des del PSM i que 
més il·lusiona en Jaume i que pot suposar una passa 
endavant pel poble. El PSM proposà de crear la Funda-
ció Toni Catany, segurament el fotògraf mallorquí amb 
més projecció internacional i que malauradament fa 
poc ens va deixar. Aquesta iniciativa des del primer 
moment té el suport de tothom, inclòs el PP, i a més ha 
rebut una important subvenció dels fons europeus per 
dur-la a terme. Per contra, per culpa de la burocràcia i 
la falta d’iniciativa política del Batle no acaba de tirar 
endavant. En aquest punt, Jaume és inflexible i no perd 
l’esperança “els obligarem a fer-lo, Llucmajor ho neces-
sita”.

Jaume Tomàs, Llucmajor:
“Ferem tot el possible, ara neces-
sitam que la gent de Llucmajor 
vulgui el canvi”.
Llorenç Carrió
Jaume Tomàs m’espera assegut al cafè Aràbic de la 
Plaça Espanya, antiga Plaça Major. Algunes petjades 
del franquisme no s’esborren mai. No coneixia perso-
nalment en Jaume, però jo vaig estudiar a l’institut de 
Llucmajor i aviat lligam caps de totes les amistats 
comunes que tenim. Amb to irònic en Jaume em 
recorda que he anat a Llucmajor en mal 
moment. Llucmajor i els llucmajorers estan 
una mica de ressaca, just després de la 
468a edició de la Fira, no tots els pobles 
poden dir el mateix.

El nom de la plaça no és l’única espina 
clavada que té el poble. En Jaume 
m’intenta explicar que ha passat al 
municipi les darreres dècades. Llucma-
jor sempre va ser un poble de fàbriques i 
de tradició socialista, però a partir dels anys 
vuitanta la crisi ja s’endugué aquestes fàbri-
ques i el poble no s’ha acabat mai de resituar. El 
turisme i la bombolla immobiliària no han ajudat en 
aquest aspecte, ans al contrari han estat sols un mirat-
ge.

Així, no és difícil entendre com el municipi ha anat 
creixent i com se l’hi han afegit cada vegada més nuclis 
desarrelats al poble. D’aquesta manera, ara el poble 
només és un terç de la població del municipi, s’Arenal 
un altre i les noves urbanitzacions com Maioris el terç 
restant, aquestes ni tan sols respecten els topònims... 
Aquest desarrelament implica que els habitants de la 
resta del municipi no venguin mai a comprar al poble, ja 
que prefereixen baixar a Palma. Ell afirma: “Tenim el 
lloc, ara hem de fer que vengui la gent”. El PP i PSOE 
han demostrat que no ho saben fer.

En Jaume per acabar de posar l’estat de la qüestió 
sobre la taula afirma: “Tenim el municipi més endeutat 
de Mallorca, malgrat el turisme i les urbanitzacions. 
Tenim un PP que té una maquinària increïble per anar a 
cercar vots, però que ja no pot aportar res de nou, ASI 
que encara hi és i el PSOE que fa poc renou i tampoc 
no es percep com alternativa de govern”

trinxera
municipal
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La construcció del mite 
d’Eivissa

Antoni Marimon Riutort
Professor Titular d’Història Contemporà-
nia Universitat de les Illes Balears

Com és possible que en ple franquisme reaccionari, 
nacionalcatòlic i sempre repressor, es consolidi el mite 
d’una Ibiza (que no Eivissa) paradisíaca, tolerant, hedo-
nista i avantguardista? Com podia crear-se un “paradís” 
d’aquestes característiques en una societat insular que 
es caracteritzava pel seu arcaisme, escàs desenvolu-
pament cultural i manca de tota mena 
d’infraestructures? Rosa Rodríguez Branchat ha acon-
seguit trobar moltes de les claus que expliquen aquest 
fet aparentment paradoxal en un llibre que analitza la 
producció cultural oficial de l’Eivissa franquista, el sorgi-
ment d’una resistència cultural autòctona que incorpora 
l’illa a la cultura en llengua catalana i 
l’arribada d’un gran nombre d’artistes i 
escriptors de l’Europa del nord, culte i 
democràtica, que precediren 
l’arribada quasi massiva dels 
hippies.

No hi ha dubte que a Eivissa el 
mite, l’illa com a espai màgic, s’ha 
imposat a una realitat mediocre i 
fins i tot depriment, malgrat les 
evidents belleses naturals i el 
caràcter afable de la majoria 
dels eivissencs. Per a l’alemany 
Hans Laab “cuando llegué a 
Ibiza, en 1953, sentí enseguida 
que era el sitio que yo buscaba 
para olvidar un siglo de hierro, 
fuego y desgracias”. I això ho 
diu precisament a una illa 
que havia patit una duríssi-
ma Guerra Civil, amb diverses 
ocupacions, matances, bombardejos i una repres-
sió sistemàtica, sense oblidar l’infame camp de concen-
tració de Formentera. 

cultura
Aquesta mirada colonial, que en ocasions tractava els 
eivissencs amb el mateix paternalisme que els france-
sos als negres de l’Àfrica occidental, es podia mantenir 
perquè els estrangers constituïren nuclis gairebé total-
ment aïllats de la població autòctona. D’altra banda, 
aquests intel·lectuals i artistes varen esser tolerats i fins 
i tot afalagats per les autoritats franquistes, que varen 
promoure les biennals d’art universitari i un Museu d’Art 
Contemporani. L’art avantguardista es va poder desen-
volupar sense problemes a Eivissa a causa de la 
desvinculació quasi total dels artistes amb la població 
autòctona i la manca de contingut polític de les seves 
obres. La concentració de creadors fou tan gran que va 
difondre el nom d’Ibiza arreu del món. 

Tot plegat, com explica Rosa Rodríguez, va permetre la 
creació d’una potent marca turística amb un fort contin-
gut hedonista (sexe, drogues). Els avantatges econò-
mics aviat varen esser evidents i la població autòctona 
va donar suport a la marca turística Ibiza com a solució 
al seu crònic endarreriment.

Però l’èxit d’aquesta Ibiza mítica ha estat tan gran que 
ha eclipsat l’Eivissa tradicional així com la que, amb 
Marià Villangómez com a mascaró de proa, volia 
normalitzar la cultura catalana. En paraules de la histo-
riadora eivissenca “Un fet resulta clar: aquesta Eivissa 
és molt menys visible que la de la marca i està greu-
ment amenaçada per ella”.

En definitiva, un llibre fonamen-
tal per entendre l’evolució 
històrica d’Eivissa, les enormes 
diferències respecte a Mallorca i 
Menorca, les singularitats del 
franquisme eivissenc i la difusió 
d’una imatge idíl·lica que triomfarà 
arreu del món. L’obra inclou un 
conjunt d’il·lustracions de gran 
valor i un útil índex onomàstic.

Rosa Rodríguez Branchat
La construcció d’un mite.
Cultura i franquisme a Eivissa, 1936-
1975
Editorial Afers, Catarroja-Barcelona, 
2014
Recerca i pensament 74
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Carme Riera
Temps d’innocència

Maties Garcias
Professor 

La novel·lista, professora universitària i acadèmica 
de la RAE Carme Riera, amb aquest títol, fa 
memòria de la seva infantesa i reviu l’ambient fami-
liar i ciutadà de la Palma dels anys 50. Amb el 
pretext de contar a la seva néta tot un conjunt de 
vivències d’aquell temps, Carme Riera troba el punt 
de partida del seu relat i, a través del record, dóna 
vida als personatges que l’envoltaven quan era nina 
i als ambients en què es movien tots plegats. 
Aquests records se succeeixen capítol rere capítol, 
com cireres que s’enganxen l’una amb l’altra 
–segons la seva imatge– i constitueixen la trama 
narrativa de les memòries dels seus primers deu 
anys. 
Per boca de la narradora descobrim com la nina 
protagonista obre els ulls al món i a poc a poc 
coneix la vida que l’envolta: les relacions familiars 
d’unes quantes generacions que cohabiten en el 
casal del centre de Palma;els orígens barcelonins i 
la formació universitària de la mare, Mercè Guilera, 
trasplantada a Mallorca arran del matrimoni amb el 
professor Eusebi Riera; les singularitats de la 
branca familiar catalana i la intensa relació de la 
nina amb la senyora-àvia Caterina i la tia Celestina, 
amb les quals creix i de les quals aprèn intensa-
ment.

No tots els escenaris de la memòria transcorren, 
però, en ambients urbans i ciutadans, ja que amb 
les llargues vacances estiuenques a la Marineta de 
Deià el nucli familiar dels Riera té contacte directe 
amb el món rural i els seus personatges. És aquí, 
entre la muntanya i el mar, a la casa situata davant 
la Foradada i al costat de Son Marroig –on perviu el 
record, i qui sap si la sang, de l’Arxiduc– que Carme 
Riera veu com s’exerceixen oficis ara ja desapare-
guts, i on olora intensament la flaire marina, les 
olors i els sons del camp i la muntanya, però on 
també experimenta la por de la soledat.

D’altra banda, en el decurs del relat no hi falten les 
discretes conspiracions polítiques del pare i els seus 
amics demòcrates –però també golafres, ja que els dies 
de debat a porta tancada s’empassolaven les safates 
de llepolies extraordinàries que els procurava el pare, 
enmig de l’enveja dels infants–, i al capdavall sempre hi 
és present el rerefons de la guerra i la misèria ambien-
tal. 

Curiosament, també hi guaita el fred –i la seva conse-
qüència: les terribles sedes– com a presència constant 
i insidiosa que ja no abandonarà mai la protagonista al 
llarg dels anys de vida. 

A les pàgines de la memòria escrita de Riera hi ha espai 
per repassar-les primeres escoles de monges, la discri-
minació dels xuetes i el descobriment de la lectura a la 
biblioteca paterna, però també la relació familiar amb 
dones escriptores, com Maria A. Salvà. Igualment s’hi 
escola l’evocació de la nissaga dels Estada –amb 
prohoms com l’enginyer Eusebi Estada, que planifica 
trens i pensa la ciutat– i dels Weyler, militars i metges. 
Tot plegat va conformant el caràcter i la visió del món de 
l’autora, que en el futur, confessa, convertirà en literatu-
ra més d’una d’aquestes vivències de la més remota i 
tendra infantesa.

Llàstima que el llibre no hagi passat una més acurada 
revisió lingüística abans de ser publicat. Així s’hauria 
evitat que el confessat intent de ser escrit en una 
llengua literària pròxima a la varietat insular del català 
adesiara naufragui, no tan sols per incoherències 
morfològiques o badades ortogràfiques, sinó també per 
usos totalment impropis en aquesta varietat volguda, 
com és ara afirmar que una botiga de Deià “nomia Can 
Rasca” (com si la botiga fos una persona), o que “a 
Mallorca els pardals només fan referència als collons” 
(hi fa a prop però no és ben bé així), o que un carro el 
duen “sadoll” (quan vol dir que el tenien ple).

Aquestes i algunes altres llenegades lingüístiques 
s’haurien d’haver evitat perquè enlletgeixen un text que 
té la virtut de recuperar mots i expressions com “fer 
cadufos”, “fer jutipiris”, “fer el cap viu”, “home bo” 
“tenga”... i molts d’altres, que avui dia poden estar en 
perill de desaparèixer en l’ús de molts de 
parlants del català de Mallor-
ca. També perquè aquest 
cultiu maldestre de certs 
aspectes de la llengua que 
esquitxa la narració aquí i allà 
fa grinyolar la queixa sobre 
els abusos perpetrats en nom 
de la normalització del català, 
responsable –segons sembla 
a l’autora–de la desaparició 
del parlar genuí d’anys 
enrere, sense que 
l’escriptora es demani si no 
hi han intervingut altres 
factors més poderosos. 

Però no hi ha mal que en una futura reedició no es 
pugui esmenar. Per ara ens en queden aquests instants 
de vivències esdevinguts bona literatura.

Carme Riera.  Temps d’innocència
Barcelona: 2013.Edicions 62.
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butlleta de subscripció

Edita 

Aquesta revista té la voluntat de ser un mitjà de comunicació alternatiu del
 que passa i del que ens passa, perquè un altre món és possible i necessari,
una altra mirada sobre la realitat també ho és.

Envia el teu nom i adreça de correu electrònic a
laltramirada@gmail.com, i la rebràs cada mes o
accedeix a www.laltramirada.cat

Primeres jornades sobre història 
del moviment obrer a Mallorca
Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

A les darreries de l’any passat, en Pep Vilchez va 
proposar a l’Ateneu Pere Mascaró que es preparés 
qualque activitat per commemorar el 90è aniversari de 
la inauguració de la Casa del Poble de Palma que 
seria el gener del 2014. Creàrem un petit grup dins 
l’Ateneu, al qual s’incorporà l'historiador David Ginard 
per anar donant forma a la idea. 

Decidírem convocar a altres entitats a participar en 
l’organització dels actes commemoratius i finalment es 
constituí una comissió organitzadora formada, amés 
de l’Ateneu Pere Mascaró per CCOO, UGT, Fundació 
Emili Darder, Fundació d’Investigacions Marxistes i 
l’Associació de Memòria de Mallorca.

S’arribà a la conclusió que la millor manera de 
reconèixer la importància i el valor de la Casa del 
Poble era revaloritzar i fer visible el paper del movi-
ment obrer a la Mallorca de les primeres dècades del 
segle passat i combatre la idea , lamentablement molt 
estesa,   que aquest pràcticament no va existir.

D’aquí sortí la proposta d’organitzar unes primeres 
jornades del moviment obrer a Mallorca i ens posarem 
mans a l’obra. Participaran, amb les seves  ponències, 
12 coneguts i reconeguts historiadors de casa nostra 
que podeu veure en el programa que publiquem a 
continuació.

La conferència inaugural correrà a càrrec de 
l’historiador català Pere Gabriel en reconeixement 
d’ésser el primer historiador que abordà el moviment 
obrer mallorquí. 

En Josep Quetglas de la Fundació d’Investigacions 
Marxistes i en Manel Suárez de Memòria de Mallorca, 
amb l’ajuda de Pep Vilchez i en Joan Huguet prepara-
ran sis panells amb fotografies i textos al·lusius al tema, 
que s’exposaran en el local de l’UGT, que juntament 
amb el de CCOO albergaran les jornades. 

N’Antoni Marimon de la Fundació Emili Darder ha 
gestionat el suport del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les 
Illes Balears.

Els dies 21 i 22 de novembre se celebraran aquestes 
primeres jornades sobre història del Moviment Obrer a 
Mallorca en els locals d’UGT i CCOO respectivament a 
les quals esteu tots convidats.

Als organitzadors ens animen tres pretensions: Retre 
homenatge a la tasca que desenvolupà la Casa del 
Poble, donar visibilitat al moviment obrer de principis 
del segle passat a la nostra terra i animar a historiadors 
joves  a treballar aquesta matèria.
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Literatura per la memòria: L’alè 
de les cendres, de Maite Salord

David Ginard
Historiador

Des del començament del segle XXI s’ha assistit a 
una espectacular eclosió de l’interès públic per la 
recuperació del passat immediat del nostre país. 
Dins aquest procés, hi han representat un important 
rol els creadors literaris i artístics que han dut a 
terme aproximacions a la qüestió basant-se en 
materials que procedien de la memòria familiar i 
popular, de la historiografia o de la recerca pròpia 
amb l’objectiu de recrear-los per donar-los una 
coherència estètica. Si ens centram en l’àmbit de la 
literatura de ficció, ja el 1958 un autor tan rellevant 
com Blai Bonet va tractar el tema de la violència 
política durant la Guerra Civil en la seva novel·la El 
mar. Sense desmerèixer la incidència de les nom-
broses aportacions realitzades des de llavors per 
part d’un bon grapat d’escriptors illencs, la recent 
publicació de la novel·la de Maite Salord L’alè de les 
cendres (editorial Arrela, 2014) constitueix sens 
dubte un salt qualitatiu notable i una fita de primera  
magnitud. Perquè, segons el meu parer, l’escriptora 
ciutadallenca ha escrit la primera gran  novel·la 
global sobre la història dels perdedors de la crisi 
política dels decennis centrals del segle XX a les 
Balears. Aquesta apreciació la podríem sustentar 
en tres arguments bàsics. 

En primer lloc, perquè l’autora no es limita a explicar 
un episodi repressiu concret dels anys estrictes de 
la Guerra Civil, sinó que abasta tot un cicle històric 
que començà entorn dels anys de la Primera 
Guerra Mundial i s’estengué fins avançat el decenni 
dels quaranta. D’aquesta manera, la lectura de la 
novel·la permet als lectors copsar que els activistes 
socials i polítics del 1936 sorgiren d’uns processos 
històrics que es remuntaven a decennis anteriors, 
amb preses de consciència i xarxes d’articulació 
laboral, social i política prou esponeroses als barris 
populars. I també que, malgrat l’extrema duresa de 
la repressió bèl·lica, aquest món de compromisos 
progressistes no s’esvaí com per encantament el 
1939. En aquest sentit, cal agrair especialment a 
Maite Salord que hagi introduït per primera vegada 
el tema de la resistència clandestina de postguerra 
a les Balears en una obra de ficció. 

En segon terme, cal destacar que ens trobam davant 
un treball amb una clara vocació d’interrelació entre 
totes les illes Balears. Així, l’autora alterna l’escenari de 
la trama entre Mallorca, Menorca i Eivissa, i exhibeix un 
magnífic coneixement i/o documentació sobre escena-
ris concrets de Vila o de Palma, com el barri de Son 
Espanyolet. A més a més, s’incorporen amb encert 
episodis històrics tan singulars dins la història de les 
relacions intra-balears com el de l’emigració 
d’eivissencs a Menorca per treballar en la construcció 
de la fortalesa d’Isabel II –per cert, tema malaurada-
ment molt poc tractat en la historiografia–.

Finalment, vull subratllar en particular la riquesa i la 
varietat d’històries quotidianes sobre els vençuts que 
desfilen al llarg de les planes de L’alè de les cendres. 
Tot tractant d’un sol nucli familiar, Maite Salord sap 
reflectir força bé el dens catàleg de tragèdies quotidia-
nes que configuraren l’ambient social d’enfonsament i 
de desesperació que es visqué entre les classes popu-
lars en els tràgics anys de la guerra i del primer 
franquisme. Situacions característiques com les dels 
presos, els desapareguts, els topos, els republicans 
obligats a enrolar-se dins l’exèrcit franquista, la vida 
catacumbal dels activistes clandestins de 1939-48, la 
sordidesa dels interrogatoris, l’impacte emocional 
sobre les famílies dels represaliats… articulen un mag-
nífic i punyent retrat de les peripècies patides per una 
família mitjana de vençuts durant la guerra i la postgue-
rra. No és gens estrany que L’alè de les cendres hagi 
estat acollida amb tant d’interès per lectors i crítics, i 
que sembli estigui destinada a esdevenir una obra de 
referència clau dins la narrativa històrica contemporà-
nia a les nostres illes.

L'alè de les 
cendres
Maite Salord
345 pàgines
E d i t o r i a l 
Arrela
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Ressenya de  l’autobiografia: 
«Doña Pepita»

Vicenç Jasso Garau i
Catalina Torrens Vallori

Doña Pepita» és una assenyalada autobiografia digna 
d’encomi. El subtítol del llibre ens adona de la seva 
singularitat i envergadura: «Memorias de una maestra 
republicana represaliada en Felanitx durante la 
Guerra Civil».  

Josefa García Martínez (Corral Rubio, Albacete, 1903 
– Palma, 1993) féu els estudis de magisteri a l’escola 
normal d’Albacete. Abans de casar-se amb Juan Pla 
Balbastre, artista polifacètic i professor de dibuix, fou 
mestra a diverses localitats de Múrcia, Albacete i 
València. L’any 1933 el novell matrimoni s’instal·là  a 
Felanitx, on Juan Pla exerceix de professor de dibuix 
a l’institut, dementre que la senyora Pepita regenta 
l’escola de Cas Concos. A Felanitx va néixer el seu 
primogènit Joan Pla García, periodista i escriptor prolí-
fic.

 Juan i Josefa foren víctimes  de la repressió coetànea 
als fets bèl·lics  iniciats el mes de juliol de l’any 1936. 
Ambdós foren suspesos de sou i feina. A més Juan 
Pla Balbastre experimentà, al llarg de dos anys, 
l’humiliant i injust  captiveri a les presons i als camps 
de concentració de Mallorca. 

L’any 1939 nasqué el segon fill, Josep Lluís, ja 
traspassat; que fou professor de dibuix i director de 
l’institut Ramon Llull de Palma. L’any 1944 va venir al 
món Pepita, la tercera filla del matrimoni. Juan Pla i 
Josefa García, després d’una injusta sanció de quinze 
anys, foren rehabilitats el 1951. Juan Pla fou destinat 
a l’institut Ramon Llull com a professor de dibuix i 
Josefa, a l’escola de la Vileta. 

A l’entrada de l’any 1953 Juan Pla, acompanyat del 
seu fill major, emigrà a Xile, per començar una vida 
nova lluny del rigorisme religiós imperant alhora en 
alguns sectors de la nostra illa; en realitat volia que el 
seu fill deixàs de banda el seu propòsit de començar 
els estudis en el seminari diocesà. El decurs de la vida 
féu que Juan Pla  traspassàs a Santiago de Xile el 
mes de novembre de 1953. Es frustraren els plans de 
futur de la senyora Pepita, que preparava el viatge a 
Amèrica per reunir-se amb els seus en aquell país. 
Pepita va seguir a Mallorca, ensenyant a diverses 
escoles. Els setze darrers anys exercí la seva activitat 
docent  a l’escola unitària de «El Palmer» de Campos. 

Va escriure aquestes memòries l’any 1985, als 
vuitanta-dos anys. No tenia  intenció de publicar-les, 
sols volia contar la seva vida atzarosa als seus fills i 
néts, la successió de fets d’índole familiar i polític no 
propiciaren gaudir d’una  existència quieta i 
tranquil·la.La guerra civil amb tot el seu ventall 
d’injustícies fou el presagi i la causa d’uns fatídics esde-
veniments, que canviaren el decurs de la vida familiar i 
la del cercle de les seves millors amistats. 

La repressió fou d’una crueltat inusitada  per a la família 
Pla – García. En primer lloc cal dir que no estaven 
afiliats  a cap partit d’esquerres, si bé ells  i les seves 
amistats es movien en un clima de llibertat, de moderni-
tat i de respecte a la dignitat humana.  No eren aquests 
uns bons paràmetres per ésser admesos en els temps 
foscos, que estaven a punt de sorgir, caracteritzats per 
un retall de totes les llibertats, per un retorn a èpoques 
passades i  pel menyspreu  de la vida humana. 

Ambdós perderen la seva condició de funcionaris 
docents, aconseguida legalment i exercida ben digna-
ment. L’empresonament de Juan Pla afegí més ignomí-
nia al càstig professional. A més s’ha de tenir en compte 
la por de perdre la vida a mans d’un dels escamots 
revolucionaris. Milers de persones moriren afusellades  
simplement per la seva manera de pensar, la qual es 
manifestava en  paraules i accions, que no estaven 
penalitzades ni en les lleis, ni en les normes, ni en els 
costums. 

La revolució feixista havia imposat un ideari per sobre 
totes les lleis i convencions de la societat.  Si es menys-
preava i no es compartia el nou ordre, podien tenir lloc 
càstigs diversos:  la mort, la tortura, la presó, els treballs 
forçats, la pèrdua dels béns i del lloc de treball. Els fills, 
com els sants innocents de Betlem, foren les víctimes 
més injustes. Ens sembla veure el nostre amic Joan 
Pla, cridant papà i escoltant les explicacions de la mare, 
que hi foren, encara que no figurin en les memòries, el 
mateix que les llàgrimes que  dissimulava per no 
augmentar l’angoixa de l’infant.

Ens crida l’atenció la serenor de la senyora Pepita, 
quan conta aquests fets. No pot oblidar les infàmies, 
però no té un ressentiment malèvol ni respira venjança. 
Es nota un intent d’oblidar i de perdonar. Escriu les 
memòries   perquè no ho havia contat tot a la seva 
nissaga. Era precís que els néts prenguessin conscièn-
cia de les seves arrels i centrassin llur vida en el conjunt 
salvador dels drets humans, de l’estat de dret i de la 
democràcia.  

La felicitat és, per ventura, quelcom inassolible,  ens 
sembla que la tenim, i  ens fuig de les mans, sense 
saber com.
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Pepita, per contra,  bé sabia perquè havia perdut la 
felicitat. Els feliços primers anys de matrimoni i 
l’estada idíl·lica en la utopia felanitxera  s’esvaïren  en 
les tenebres de l’alçament i de la guerra. Quan sem-
blava que tot prendria per un camí de prosperitat i de 
ventura, el decés de Juan va rompre un desitjat para-
dís de benaurança.

Pepita  trobà forces per anar sempre endavant  tenint 
com a fonaments el tresor del  seu esperit, el record 
del seu home i l’amor matern. 

Josefa García Martínez era mestra. El magisteri és 
semblant a una segona vida, que il·lumina i regeix 
l’existència amb noves perspectives, singulars metes i 
nobles ideals. És una professió social, la més altruista. 
La mestra no treballa amb coses, treballa amb perso-
nes. Viu dia a dia  el desenvolupament dels seus 
deixebles, revestits d’una dignitat, que els fa irrepeti-
bles i insubstituïbles. La senyora Pepita exerceix 
sempre de mestra i, quan l’estat repressiu la priva 
d’alumnes, es lliura més i més a dur a terme el seu 
treball d’escoltar, comprendre i ajudar  les persones en 
el si de la  família. Els seus fills foren els seus millors 
deixebles.

Aquestes memòries mereixien el pròleg  d’un historia-
dor de la talla de Josep Massot i Muntaner, que s’ha 
lliurat a l’estudi quasi exhaustiu dels esdeveniments 
de tota mena, dels anys de la guerra civil a la nostra 
terra mallorquina. Josep Massot insereix aquesta 
història de vida en el cabal de documen-
tació imprescindi-
ble per a la història 
de la guerra civil a 
Mallorca i, espe-
cialment, a Felani-
tx.  Recorda que 
poques  dones, 
víctimes del 
feixisme,  han 
escrit les seves 
memòries.

 El fet que la senyora Pepita les elaboràs per a la seva 
família i no per donar-les a l’estampa, augmenta el seu 
valor i el cabal de sinceritat. Recorda la franquesa de 
l’autora en la designació de la identitat dels repressors 
a Felanitx, als camps de concentració i en les més 
elevades instàncies del règim tergiversador dels drets 
jurídics més elementals. Destaca també trets inèdits 
dels camps de concentració del sud-est de l’illa.

Joan Pla García ha escrit un epíleg, «Diálogo de intimi-
dad con mi madre». Completa la informació de les 
memòries maternes amb un relat molt sentit i sincer 
dels motius de l’emigració a terres sudamericanes i  del  
decés del seu pare a Santiago de Xile, i amb un apartat 
de «personas afines o adversas». Segurament en Joan 
no havia parlat mai amb tanta sinceritat sobre aquestes 
realitats força íntimes i compromeses.

El llibre conté un ample aplec de fotografies, que fan 
més viva la història de vida de l’autora, i un apèndix 
documental, en el qual es llegeixen els càrrecs contra 
Juan Pla i Josefa García, així com els plecs de descà-
rrec dels dos professors. Onegen sobre aquests  docu-
ments un nom i un  qualificatiu, que no es mencionen 
expressament: mestres democràtics.

Lleonard Muntaner s’ha lliurat en cos i ànima a l’edició 
d’aquestes memòries. La portada no pot ésser més 
suggestiva i adequada. Inclou l’obra, editada tan acura-
dament i aprimorada, en la col·lecció  «Torre de 
l’amor», que ha publicat pàgines dignes de memòria 
sobre esdeveniments vinculats a la nostra terra, al 
nostre poble i a la nostra cultura. Aquestes obres són 

fruit de la ploma d’escriptors 
arrelats en la veneració i amor a la 
Roqueta. El nom de la sèrie ens 
recorda  l’amor de la senyora 
Pepita al seu marit Juan i als seus 
fills Joan, Josep i Pepita. És també 
una clara al·lusió als vincles de la 
mestra i dels seus descendents amb 
la nostra terra, expressada aquí amb 
el nom d’un carrer lligat als orígens 
de Ciutat, a la benvolguda  llengua i a 
la irrenunciable cultura. Avant, Lleo-
nard! 
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