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Miquel Rosselló.
President de l’Ateneu Pere Mascaró

L’Altra Mirada complint regularment el compromís 
amb els seus lectors torna estar al carrer amb el 
número 36. A la portada i la contraportada destaquem 
dos esdevenimets que considerem prou importants i 
significatius. 

Un és d’àmbit europeu, ens referim al rebuig molt 
massiu de la ciutadania grega a les polítiques 
d’austeritat de la Unió Europea. S’obrin molts 
d’interrogants a l'hora de preveure les polítiques que 
sabrà i/o podrà aplicar Syriza. Però passi el que passi  
els poderosos de la UE no podran continuar repetint 
com a lloros que l’única política possible és la que se 
feia i que no hi ha res a negociar. I tant que hauran de 
negociar, ara amb Grècia i en continuaran d’altres!

L’altre és de casa nostra. El GOB ha presentat al 
Parlament més de 16.000 signatures per avalar la 
seva ILP en defensa del territori i el medi ambient, 
6.000 més de les necessàries. Això  deixa palès que la 
societat mallorquina, a pesar de la gravetat de la crisis 
econòmica, que ha passat en primer pla de l’actualitat 
els últims temps, manté un alt grau de consciència i 
compromís amb el medi ambient i el territori. I a més, 
el GOB malgrat haver patit algunes dificultats, conti-
nua essent una potent organització ecologista i 
conserva una capacitat d’incidència social envejable.

Per una altra part en aquest número de l’Altra Mirada 
introduïm una secció nova que anomenarem “Dossier” 
que no pretén tenir continuïtat a tots els números, sinó 
tant sols quan tinguem material adequat.

El primer “Dossier” l’hem volgut dedicar a un càncer 
de la nostra democràcia, la corrupció. En primer lloc 
per què l’abast de la corrupció al nostre País és escan-
dalosament gran i en segon lloc per què, segons 
demostren totes les enquestes la consciència ciutada-
na crítica contra aquesta depravació ha crescut consi-
derablement. Segons aquestes el problema que més 
preocupa als mallorquins (60,8%) és acabar amb la 
corrupció.

Durant anys ha sigut molt exasperant comprovar que 
la preocupació de la ciutadania per aquest fenomen 
era petita i que els partits responsables d’aquestes 
pràctiques seguien guanyant les eleccions com si no 
hgués passat res, la qual cosa ens mostrava la foto 
d’una societat amb una salut democràtica molt 
precària.  Per sort aquesta foto començà a canviar. 

També podem publicar aquest primer dossier per què 
contem amb un gran treball del nostre amic, el perio-
dista David Jordi Llobet  que ha fet un mapa de la 
corrupció a les Illes des del 2001 al 2014 exhaustiu.

Trenta-nou casos de corrupció al nostre País en 
aquest període de temps. Els imputats han arribat  a 
superar la xifra de 500, deixant la nostra Comunitat 
Autònoma  com la de major corrupció en termes 
relatius de l’Estat (35 casos per milió d’habitants). Una 
altra data escandalosa, que ens dóna aquest magnífic 
treball és que els partits més corruptes de l’Estat, amb 
diferència, són el PP balear i l'extinta Unió Mallorqui-
na.  

Disseny i maquetació   Pàgina Web
Alexandre Charles Rolland   Andreu Caballero

Consell de redacció:
- Macià Calafat Bellver   - Miquel Àngel Maria   - Maria Salleras Juan  
- 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
El nou Pla Director Sectorial de 
Residus de Mallorca

Magdalena Palou Cànaves
Consellera per MÉS al Consell de Mallorca

Dia 8 de gener de 2015 al plenari ordinari del Consell 
de Mallorca el PP , en solitari,  va aprovar inicialment el 
nou Pla Director Sectorial de Residus de Mallorca.  
Aquesta aprovació inicial serà definitiva si no hi ha 
al·legacions, en un mes. Aquest nou pla ve a substituir 
el que va deixar el PP l’any 2006 i que marcava com a 
necessàries les noves línies d’incineració 3 i 4. El pla 
que preveia un continuat creixement de generació de 
residus i que hem pogut constatar que ni eren tan 
necessàries ni eren tantes les tones a generar-se.  A 
qualsevol intervenció  on es posi això de relleu se la 
rebat dient que el pla era correcte però no es va comp-
tar amb l’augment de les tones de reciclatge ni, sobre-
tot, amb la crisi.

La llei estatal actual de residus, de 2011, marca que la 
vigència dels plans ha de ser com a molt de 6 anys, 
però això a Mallorca “ho tenim fàcil”, i disculpeu el to 
irònic de l’expressió. El que vull dir és que a Mallorca 
els plans que puguem fer tenen un corsé molt estret 
degut a les concessions dels serveis públics insularit-
zats. La de MAC insular (concessionària del servei 
públic insularitat de recollida de residus de demolició, 
voluminosos i pneumàtics fora d’ús) i la de TIRME 
(concessionària del servei públic insularitat de tracta-
ment i valorització de residus urbans) tenen ben encor-
setades les propostes que pugui recollir qualsevol Pla 
Director.

Ambdós serveis, via les concessions atorgades pel 
Consell al seus respectius moments, són els propietaris 
dels residus municipals que es generin a Mallorca en 
els seus àmbits respectius. I a canvi d’una tarifa 
ofereixen el servei de recollida i tractament.

Aquest nou pla té tres trets importants:
1r  Per primera vegada agrupa el pla de residus urbans 
amb el de demolició i voluminosos.
2n Per primera vegada contempla el proper tancament 
de les línies incineradores 1 i 2.
3r  Per primera vegada permet la importació de residus 
de fora de les Illes Balears.

Pel que fa al punt 1r, una fita important que va marcar el 
pla de 2006 era la d’abocament zero pel que fa  als 
residus urbans o assimilables a urbans (llots de depura-
dores, per exemple). Efectivament, ja que la capacitat 
d’incineració anual és de 730.000 Tn i la producció, 
també anual, és de 430.000 Tn és evident que tenim 
abocament zero. Tot es crema i res s’acumula. Però si 
que hi ha abocaments, i no pocs, de residus de demoli-
ció. A camins rurals, a les voreres de les carreteres, a 
terrenys rústics... El nou redactat obre la porta a la libera-
lització del tractament dels residus de demolició, perdent 
de vista que la concessió a MAC insular encara te molts 
anys de vida. Altra cosa és el preu del servei  on si queda 
molta feina per fer. Cal  dir que no hi ha cap informe 
d’Intervenció ni de Secretaria del Consell que analitzin 
en profunditat les conseqüències jurídiques o econòmi-
ques que se’n poden derivar cap el Consell de les possi-
bles liberalitzacions dels serveis que s’han dissenyat i 
que podrien suposar un rescat parcial de les conces-
sions abans que acabi el temps assignat a les mateixes, 
i per tant un cost econòmic d’indemnitzacions.

En relació al punt 2n, el tancament de les línies incinera-
dores 1 i 2 és una bona notícia. Però no és cap mèrit 
atribuïble a una preocupació mediambiental del PP. És 
un tema més legal i d’obsolescència, i sobretot, de 
cessió del solar  on estan construïts els forns incinera-
dors. Quan es va signar el contracte de construcció de la 
primera estació incineradora es va establir que la vida 
màxima dels forns seria el 2017. I, justament, també el 
2017 acaba la cessió d’ús del solar que EMAYA va fer a 
TIRME perquè la darrera hi construís les línies incinera-
dores 1 i 2. Per tant, cap preocupació pel medi ambient 
avala aquesta decisió.

Finalment, pel que fa al punt tercer tenim que el nou pla 
director PER PRIMERA VEGADA consolida la importa-
ció de fems de fora de les Illes Balears. Tots els plans 
directors que hi ha hagut fins ara recollien ben clar que 
“no es podran cremar a Mallorca fems provinents de fora 
de les Illes Balears”.  Aquest nou pla recull el que, via 
esmena d’una  llei, ens ha introduït el PP a la present 
legislatura: la importació de fems de fora de les Balears.
Tot l’exposat ens deixa amb una sèrie d’interrogants 
importants. Si es tanquen les línies 1 i 2 es perden 
350.000 Tn de capacitat de crema de fems, per tant 
s’hauran de prendre  importants mesures i impulsar 
agosarades polítiques de reducció de residus. A més, 
s’entrarà en directa incompatibilitat amb la importació de 
fems. A la vegada, la no importació de fems farà que 
s’hagin de revisar les tarifes de tractament de residus 
càrnics (ja que TIRME en va condicionar el preu reduït al 
fet que es poguessin cremar juntament amb els residus 
importats, residus codi LER). Tot plegat massa incògni-
tes que haurà de treballar el nou equip de govern del 
Consell de la mà dels municipis.
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És una llei 100% repressiva: només multes i sancions. 
Ni una sola menció a regular actuacions policials 
davant protestes socials ni formes de garantia de drets 
fonamentals com el de manifestació, expressió,... És 
una llei purament punitiva i repressiva. L'ordenança 
in-cívica és la germana municipal d'aquesta Llei 
Mordassa estatal. Són dues cares de la mateixa 
moneda. 

Multa
Què reprimeix?
De 100 a 600 €
Gravar a un policia

Ocupar una oficina bancària

Venda ambulant i topmanta

Desplegar una pancarta a una façana
De 601  30.000€
Manifestacions davant parlaments

Evitar desnonament

Desobediència i resistència a l'autoritat

Negativa a identificar-se davant la policia

Protestes a infraestructures o serveis públics

Difondre imatges de la policia
De 30.001 a 600.000€
Protestes a infraestructures de serveis bàsics (energia, 
comunicacions,...)
Legalització «devolució en calent» d'immigrants 

El govern Rajoy governa pels seus, pel 0'2% de la 
població més rica i corrupta. La vertadera violència és 
l'autoritarisme del PP i el capitalisme, aquesta és la 
violència que hem d'aturar. No ens faran callar, cada dia 
som més gent la que no tenim por i lluitam per 
democratitzar-ho to

Llei Mordassa, no ens faran callar!

Neus Truyol Caimari
Regidora de MÉS per Palma

La Llei de in-Seguretat Ciutadana és una norma 
repressiva contra drets fonamentals com el de 
reunió, manifestació i llibertat d'expressió. Aquesta 
llei vol fer por a la gent, però ja no tenim por, la por ha 
canviat de costat. Ara les classes populars esteim molt 
indignades i mobilitzades. Aquesta llei és fruit de la por 
del PP i la dreta.

El darrer baròmetre del CIS  de l'octubre del  2014 ens 
diu que el principal problema que identifica la gent és 
l'atur -52'5% i la corrupció 16'4%. Sols el 0'2% de la 
gent considera que la seguretat ciutadana és un proble-
ma greu. Per tant, el PP governa i legisla per aquest 
0'2% de la població, reprimint el 99'8%. Aquesta llei 
és una gran cortina de fum per tapar els problemes 
reals de la gent: pobresa i misèria que l'estafa ha incre-
mentat, i màfies entre polítics i empresaris que ens 
roben els diners.

La dreta reaccionària que des-governa legalitza i 
fomenta tres línies anti-democràtiques de l'estat: 
repressió econòmica, criminalització de la protesta, 
impunitat policial.

La repressió econòmica es multiplica, ja que es 
marquen sancions i multes milionàries i totalment 
desproporcionades. Aquesta és un nou càstig a les 
classes mitjanes i populars que són les que es mobilit-
zen contra les retallades, l'autoritarisme... Aquesta llei 
és totalment classista, sols es poden manifestar els 
rics.

Es criminalitza de forma directa la protesta, és un 
atac contra qui passa de la indignació a l'acció. És una 
clara amenaça contra els sectors rebels i crítics, contra 
qui vol lluitar contra l'status quo i democratitzar-ho tot. 
La democràcia és mobilització social, lluita constant per 
la igualtat, la justícia, la llibertat,... Els drets fonamentals 
ara són directament delicte: reunions i manifestacions, 
llibertat d'expressió,...

La impunitat policial surt totalment reforçada, en lloc 
de lluitar contra els abusos i corrupteles policials. És 
una llei molt ambigua, que dóna lloc a arbitrarietat en 
l'aplicació, i això significa més inseguretat per la gent. 
És un xec en blanc a la policia per decidir què és delic-
te. A més prohibeixen gravar policies en acció i difondre 
imatges d'abusos per part d'agents. Permet i fomenta 
l'abús i la violència policial. Una vegada més s'imposen 
solucions policials a problemes socials, incrementant 
l'estat policial. 



Comissió d’investigació de
Son Espases 

Fina Santiago
Diputada de MÉS al Parlament de les 
Illes Balears

La constitució de la comissió d’investigació de Son Espa-
ses en el Parlament, ha patit tot un seguit de crítiques. 
Una de les raons que han manifestat els crítics és, que el 
procés d’adjudicació dels terrenys de Son Espases i la 
posterior adjudicació del contracte de construcció i 
explotació de l’hospital, ja s’està investigant per la fiscalia 
anticorrupció. Amb aquest argument sembla que el 
poder judicial pogués suplir o substituir al Parlament amb 
la seva obligació de control de l’acció de Govern. El 
poder judicial conclourà si hi hagut delicte o no i, en 
conseqüència, acabarà amb un judici oral o amb 
l’arxivament del cas. El Parlament ha d’extreure conclu-
sions de caràcter polític i fer propostes legislatives si n’és 
el cas. Cada un d’ells té responsabilitats i funcions 
socials diferents.

Una altra de les crítiques, que s’ha vessat en relació a la 
comissió de Son Espases, és “que no servirà per res” o 
que el que es pugui dir “ja se sabia o s’intuïa”. No sé 
quines són les expectatives que es podrien tenir sobre 
una comissió d’investigació parlamentaria, aquí o en 
qualsevol altre Parlament, qualcú podia esperar, per 
exemple, que el Sr Villar Mir, digués a la comissió que 
era cert que ell i en Matas varen pactar. No hauria estat 
més criticable que davant les declaracions fetes a fiscalia 
per la l’ex-consellera de sanitat del Govern d’en Jaume 
Matas, el Parlament no reacciones? 

El cas és que durant les dues primeres setmanes de la 
comissió, s’ha conegut tota un sèrie d’informacions de 
les que es podran obtenir conclusions polítiques i 
propostes legislatives de futur. Propostes per millorar 
l’adjudicació de contractes públics i dificultar la corrupció 
que acompanya als mateixos en massa ocasions.

Així, per exemple, vàrem escoltar com el constructor 
Ferrero deia que actualment té una finca rústica d’uns 
160 mil m2, comprada l’any 1995. Segueix essent 
rústica, i diu que ara la ven per 400 mil euros, és a dir a 
5 euros m2; doncs bé, Son Espases es va vendre per 27 
euros m2, una finca que en el moment de la venda 
també era rústica i està sols a 2 km de la finca del Sr 
Ferrero. Va ser el preu de la Compra de Son Espases 
excessiu?
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L’empresari Cursach, reconeix que va comprar, entre 
l’any 2002 i 2003, una finca a prop de Son Espases. Va 
dir que la va comprar perquè “creia” que Palma creixeria 
per aquella zona, que no tenia cap informació de què es 
faria a Son Espases. Es creïble que s’invertís a aquella 
zona sense informació privilegiada? Sembla que no, 
perquè després mitjançant la compareixença de 
l’ex-batlesa, Catalina Cirer, es va reconèixer que 
l’informe tècnic que justificava que la finca de Son Espa-
ses era la més adequada, estava signat per un funcionari 
que era incompatible per fer l’informe, i era incompatible 
perquè un familiar seu, molt proper a ell, tenia en copro-
pietat amb en Cursach la finca devora la de Son Espa-
ses. Tots dos varen fer un opció de compra l’any 2002 
(quan es va començar a parlar d’una possible ubicació 
d’un nou hospital allà) i la compren definitivament a finals 
de l’any 2003 amb la intenció de fer una residència 
geriàtrica.

Hem sabut com “amics d’en Matas”, tal com es va definir 
l’empresari Joan Ramonell, va aconseguir contractes de 
la FCC, una de les adjudicatàries de Son Espases, 
durant els anys 2003- 2007 a una mitjana de 2.500 euros 
mes.

També hem sabut com la ex batlessa de Palma, Catalina 
Cirer, va dir que no sabia qui a l’Ajuntament va donar 
l’ordre per elegir terrenys pel nou hospital, ni perquè 
inicialment es varen elegir 9 terrenys per construir el nou 
hospital i sols es varen elevar 4 propostes al Govern 
perquè elegís l’ubicació de l’hospital. Aquesta qüestió 
tampoc la va poder aclarir l’exregidor Rodrigo de Santos. 
És correcte que un expedient administratiu d’aquesta 
importància no comenci amb un ordre per escrit i totes 
les posteriors ordres també siguin per escrit?

Rodrigo de Santos reconeix que dels quatre terrenys 
elegits per construir l’hospital d’un  d’ells ja se sabia que 
no era viable. Es tracta de la caserna "General Asensio", 
ja que disposaven d’informació, des de 2001, de que el 
Ministeri de defensa ho volia aprofitar.

 També va manifestar, de forma molt clara, que ell no va 
gestionar l’interès general per fer una residència geriàtri-
ca devora Son Espases; gestió que sol•licitava el Cursa-
ch, perquè amb la legislació vigent no era possible 
concedir-lo, però que va rebre “pressions” per part de 
l’ex-president Gabriel Cañellas per fer-ho.

També va contestar que ell col·labora, actualment, amb 
la fiscalia anticorrupció per un possible finançament 
il•legal del PP de Balears a traves de la reforma de la 
seva seu a Palma, però que no por dir més perquè que 
el fiscal ha recomanat no divulgar cap informació.
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Per part den Bartomeu Vicens, ex-conseller del Consell 
Insular, hem sabut que sí que es varen arribar a acords 
entre PP i UM per facilitar les construccions a Son Espa-
ses i a Can Domenge, talment com si fos un intercanvi 
de cromos. Recordem que en el mateix plenari del 
Consell es va resoldre el tema de Can Domenge i el 
tema de Son Espases.

També sabem, gràcies a les seves declaracions a la 
comissió, com el que va ser Director Tècnic de la Gerèn-
cia d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma va decidir que 
el millor espai per construir el nou hospital era Son Espa-
ses, i com ho va fer en un full i mig. Sí, en un full i mig es 
valorà: cap a on avançaria el Pla territorial de Palma; 
com serien les infraestructures comunicatives; quin era 
l’impacte ambiental, l’impacte sobre la població dels 
barris del Ponent de Palma i l’impacte socioeconòmic 
que generarà per als barris rurals del nord de la ciutat.

També hem pogut comprovar que la Mesa de contracta-
ció i adjudicació, de les obres de construcció i explotació 
de l’hospital de Son Espases, estava formada per 6 
polítics i 2 tècnics (un jurídic i un interventor). No s’hauria 
de canviar la legislació que permet això?. També sabem 
que la secretària de la Mesa va demanar la dimissió com 
a tal, perquè estava molt nerviosa, perquè tot el que 
sortia a premsa, desprès passava a la Mesa; segons les 
seves declaracions, tenia la sensació de que la Mesa 
estava “dirigida”. Sabem moltes altres coses: (1) dels 
dos tècnics, un no va voler signar l’acta d’adjudicació a 
Dragados y Construcciones perquè no tenia clar quina 
era la millor oferta; (2) la Mesa va demanar a la direcció 
de l’IBSALUT un l’informe tècnic perquè els ajudés a 
seleccionar la millor oferta de les 6 presentades, doncs 
aquest informe ja s’havia contractat un dia abans que la 
Mesa fes la sol·licitud a la direcció de l’IBSALUT; (3) 
aquest informe (unes 400 pàgines, per el qual es van 
pagar 30.000 euros a través d’un concurs sense publici-
tat) no va ser llegit per la majoria dels membres de la 
Mesa; (4) els tècnics recorden que hi va haver una 
reunió amb representants de Global PM, els polítics no 
ho recorden. Aquesta reunió es va celebrar fora de la 
Mesa de Contractació, no sabem qui la va convocar, qui 
estava present ni altres qüestions clau, ja que no es va 
fer acta. 

 Finalment, (5) un acta, la del 6 d’octubre, va baixar pràc-
ticament redactada.

Tot això, sense entrar en la vídeo-conferencia de l’ex 
comptable del PP, Luis Barcenas, que va confirmar en 
seu parlamentaria diverses qüestions rellevants: (1) que 
és cert que hi havia una doble comptabilitat (caixa B) en 
el Partit Popular; (2) que els ingressos els feien particu-
lars, que solien ser alts representants o propietaris 
d’empreses, sempre d’empreses que tenien obra públi-
ca. (3) Que és cert que el Sr Matas va cobrar de la caixa 
B, 8.400 euros per ajudar a pagar el lloguer del seu pis. 
(4) Que és cert que el PP va rebre col•laboració econò-
mica privada, de diversos empresaris, per comprar i 
reformar l’actual seu del PP.

Com a totes les comissions parlamentàries, ningú 
s’autoinculpa; però, el conjunt de les informacions que 
conformen el puzle, mostren com tot el procés de selec-
ció de terrenys, l’adjudicació al concessionari i altres 
qüestions són molt dubtoses. 

La Comissió de Son Espases continuarà les properes 
setmanes, intentant acabar de valorar l’adjudicació del 
contracte i la construcció de l’hospital. Construcció que ja 
es va fer amb el pacte de progrés. Això, també ha estat 
objecte de crítica. Ens han criticat, al grup parlamentari 
MES que va fer la proposta de la constitució de la comis-
sió d’investigació, que votés a favor de la incorporació de 
la fase de construcció a la comissió. S’ha de tenir en 
compte que el PP té majoria parlamentaria, si volíem que 
s’estudiés la selecció dels terrenys i l’adjudicació del 
contracte havíem d’acceptar la revisió de la fase de la 
construcció, no sols perquè el PP ho condicionava, sinó 
perquè, quin argument polític teníem per no acceptar 
una investigació parlamentaria d’una gestió de govern al 
que vàrem donar suport? Estam disposats a investigar 
tota l’acció de govern rellevant, sigui la relativa a Son 
Espases o a les residències per a persones majors que 
es varen obrir en el segon Pacte de Progrés. No es pot 
votar en contra de propostes parlamentàries d’aquestes 
característiques, la transparència i el control democràtic 
de la gestió pública ha de ser normal i habitual.
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La representació de La Torna dels Comediants a la 
plaça de Sta. Fe aixecà un allau de crítiques dels 
veïnats dels pavellons militars, després vengué la cam-
panya per la llibertat d'expressió.

I arribam al final de la dècada , l'any 1979. Sa Calatrava 
quedava petita i calia conquerir Ciutat. Les instàncies 
creuades: contamos con el beneplácito del Gobierno 
Civil i "contamos con el beneplácito del Ayuntamiento 
de Palma" mentida pietosa totes dues, feren possible la 
primera Rua al Born després de quaranta-tres anys de 
prohibició. Sa Rueta es celebrà també a la plaça Major 
amb jocs d'animació i tallers per als infants. Però aviat 
arribà l'assimilació, les institucions es feren càrrec de la 
festa i va anar perdent els seu caràcter transgressor, 
crític i reivindicatiu.

Les festes de Sant Sebastià ha patit una degradació 
semblant, segrestades per les institucions, mancades 
de participació popular s'han anat esmorteint fins que 
col.lectius com la Cofraria de Sant Sebastià, Orgull 
Llonguet i Sant Kanut ens assenyalen el camí : la parti-
cipació popular no com a simples espectadors sinó com 
a gestors i dinamitzadors.

L'any passat l'assembles de Docents i la Plataforma 
Crida tenyiren de verd Sa Rua i enguany ho volem 
tornar fer. Vos encoratjam a participar-hi!

Per a més informació i inscripcions: 
plataformacrida@gmail.com

el poble
té la veu

Enguany tornam a fer Rua

Manel V Domenech Bestard
Portaveus de Joves de Mallorca per la Llengua

Tot fent sobretaula amb en Toni Rotger, calatraví 
imprescindible, hem parlat de la represa de Sa Rua a 
Palma allà pes anys 70 del segle passat.

Eren els temps de la crisi del petroli, les acaballes del 
franquisme, la represa dels moviments polítics , 
veïnals, culturals...l' Obra Cultural Balear des de la seva 
seu al carrer Vicenç Mut, després al carrer Impremta 
feia de paraigua a multitud d'iniciatives.

Paral·lelament renaixien les Festes de Sant Cristòfol a 
a Sa Calatrava. A l'ombra de Sa Fàbrica a Dalt Murada 
hi desfilaren els Comediants, Mª del Mar Bonet, Leo 
Bassi i tant d'altres al temps que es llegien les cróni-
ques de l´ocupació de Sa Dragonera

Una activitat duia l'altra i les festes un cop l'any era poc, 
i sorgí el Grup d´Animació de Sa Calatrava aixoplugat a 
Ses Bóvedes (rebatiades ràpidament com Ses Voltes 
per exorcitzar el regust a militar). Passacarrers, màgia, 
xanques, performances ,cartells, murals, la revifalla de 
colles de xeremiers...

Joves per la Llengua recull el premi. Foto:Omnium Vallès Oriental
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Tricentenari
Col·lectiu 1715

Sovint els pobles tenen dues històries: la dels vence-
dors i la dels vençuts. Curiosament, hem acabat l'any 
2014 amb la celebració del Tricentenari de la Guerra de 
Successió al Principat de Catalunya i hem iniciat un 
2015 que pot estar marcat per la commemoració dels 
fets de 1715, el nostre Tricentenari. La història dels 
vencedors  ha proposat que la guerra de successió a la 
Corona de les Espanyes fou simplement una guerra de 
successió. Una disputa entre els què donaven suport 
als Àustries i als Borbons. Però la veritat és que es 
decidia més que una dinastia per a la Corona. 
S'enfrontaven també dos models d'Estat: el centralisme 
i la política uniformitzadora borbònica o bé el manteni-
ment de les institucions pròpies i el confederalisme que 
proposaven els austriacistes. 

A Mallorca triomfaren els partidaris de Carles d'Àustria, 
guanyaren les idees de conservar els furs del Regne de 
Mallorca existents des de feia segles. Emperò la volun-
tat fou vençuda per les armes. 

Si tornam la mirada tres-cents anys enrere, l'any 1715, 
trobam que ja han caigut a mans dels borbònics Barce-
lona, Terrassa, Vila-real, i moltes altres viles i ciutats 
han estat arrasades per les tropes de Felip d'Anjou. 
Fidels a la causa austriacista resten només Mallorca, 
Eivissa i Formentera. 

Els borbònics s'afanyen en esclafar tots els enemics. 
Han reunit un gran exèrcit disposat a sotmetre Mallor-
ca. Quatre-cents vaixells amb gairebé trenta mil soldats 
i més de dos mil cavalls naveguen rumb a l'illa coman-
dats per Claude François Bidal, cavaller d'Asfeld.

Però els mallorquins es fortifiquen, i mobilitzen al poble 
en armes. Els gremis de ciutat de Mallorca juntament 
amb el Virrei, creen la Coronela, on tres mil vuit-cents 
homes s'han apuntat com a voluntaris a la milícia. Se 
sumen a ells fins a quatre-centes dones per parapetar 
les murades. Les institucions i governants també mobi-
litzen les tropes: el Regiment de la Universitat; la Reclu-
ta del Marquès de Rubí, Virrei de Mallorca; Miquelets; 
un regiment de Cavalleria; els reforços imperials 
arribats de Nàpols...  Tots ells estan disposats a 
defensar-se i resistir. 

Tres-cents anys després de la derrota, encara perduren 
les conseqüències. Però ara la història ens convoca a 
recordar els successos de 1715. Són moltes les perso-
nes que ja han començat a fer actes per rememorar el 
nostre passat. Conscients de la importància d'aquest 
fet històric, i amb la voluntat de recuperar la memòria de 
la Guerra de Successió a Mallorca, un conjunt de ciuta-
dans hem decidit crear un grup de recreació històrica 
de l'època. Som el Col·lectiu 1715. Enguany et conta-
ran moltes vegades què va ocórrer fa tres segles, 
nosaltres et convidam a viure-ho. Per veure la història 
des de dins, per a reescriure-la,  suma't al Col·lectiu 
1715!
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Orgull Llonguet (o com demos-
trar estima a la Ciutat fent festa)
Josep J. Luna Potti

Però, què és Orgull Llonguet?

Orgull Llonguet és una associació de persones que 
viuen Palma i que volien ser partícips d'unes festes 
diferents, allunyades del model de concert i mamballe-
tes. Amb la idea d'aconseguir unes festes d'arrel tradi-
cional però allunyades del folklorisme que tantes vega-
des se cerca per estar més prop de “lo nostro”. Inten-
tant, mitjançant l' humor i la transgressió, poder fer que 
la gent gaudeixi de Palma i, com no, mirar de ser exem-
ple per altra gent animant-los a crear la seva pròpia 
festa. Quasi res.

Podem dir que, a l’Orgull Llonguet, tot va començar per 
enveja. Per enveja a altres poblacions de Mallorca, per 
enveja a altres poblacions de l'estat, per enveja a tants 
i tants llocs on les festes estaven allà, ben arrelades, 
amb la gent comptant impacient el que quedava per a 
què tornessin a començar. I nosaltres, a Ciutat, amb un 
grapat de concerts que depenien, en molts casos, de la 
mida de la bossa de doblers de la Sala i poca cosa més. 
És cert que havien aparegut alternatives en anteriors 
anys, com Sant Kanut o les festes alternatives que es 
varen celebrar un o dos anys (no ho recordo massa bé) 
a la Plaça dels Patins, però que no deixaven de ser el 
mateix que oferia la festa oficial amb altres cares i sons. 
Aquesta enveja es verbalitzada al voltant de cafès, 
xerrades de bar o al bell mig d'altres festes on, orgullo-
sos llonguets, ens miràvem amb il·lusió el que els altres 
feien, pensant que a Palma podríem arribar a tenir-ho. 
Les primeres reunions, al 2012, no varen dur a res clar. 
El que no sabíem és que, a l'hora que nosaltres ens 
reuníem, hi havia un altre grupet que havia tingut la 
mateixa pensada i sí que foren capaços de tirar enda-
vant. Eren els de la Confraria de Sant Sebastià, i 
realment els va sortir bé la jugada.

A partir d'aquí tot és més o menys conegut. Primer el 
nom -que ja havia sortit l'any anterior, després un capa-
rrot ,en Pep Toni, un color (el groc), un pa (el llonguet 
gegant), una xaranga (la Mucharanga) i molta il·lusió i 
ganes de començar a ballar per uns carrers de Palma 
tristos. Nasqué així, formalment, Orgull Llonguet. I això 
just va ser ara fa un any, a  l'inici de 2014. Un any 
després, la cosa desbordava les nostres expectatives.

Fent créixer la festa
Els següents passos varen ser els més divertits de tots. 
Obrir l’organització de la festa als que havien estat 
partícips de la nostra primera broma; el resultat fou el 
que heu viscut. Molta gent, coneguda o no, va 
començar a interessar-se pel trull que volíem muntar, 
passant de ser 4 persones fixes a una quinzena. Noves 
idees, més ganes encara que tot sortís bé, i la possibili-
tat de fer-ho tot molt més gran. Ens començàrem a 
plantejar la necessitat de tenir caparrot propi, de posar 
pregoner, d’afegir personatges i animals… Qui ho 
hauria pensat feia dos anys! El voler plantejar coses 
diferents per Sant Sebastià funcionava i, sobretot, 
engrescava. 

No obstant això, no ens hem de limitar només al rotllet 
organitzador. Les xarxes socials i els mitjans de comu-
nicació també foren un fabulós altaveu per a la nostra 
proposta, tot i que moltes vegades no es fixaren gaire 
en què era el que fèiem realment. Però hem d’admetre 
que, si hem arribat a tanta gent, és gràcies a ells i a les 
seves oportunes confusions.

Gràcies a les xarxes poguérem enviar fàcilment missat-
ges per què la gent participés a la festa, engalanés les 
balconades i carrers de groc o muntés, entre altres 
coses, les Llonguetades que es varen dur a terme el 18 
de gener. 

En Miquel de la Pelleteria i el Verkami
Molts em demanen per què crear en Miquel de la Pelle-
teria com a caparrot i no una altra persona. Pensam 
que és senzill d'entendre. En Miquel era ciutadà, vivia 
en el bessó de la Calatrava, era conegut, senzill, 
tranquil, ens donava de menjar, era forner (més pastis-
ser que forner) i representa ,en certa manera, aquesta 
ciutat que s'està esvaint, sense que ens en temem, 
fagocitada pel turisme.



prebes de
cirereta

Per què, atenent a les seves actuacions, queda tan poc clar 
si el Rei Joan Carles és monàrquic o republicà?

Per què els grossos sempre troben una sortida legal per 
tapar les seves arbitrarietats?

Per què es manifesten tan bons defensors de la llibertat 
quan es tracta de França i fan tantes mangarrufes amb la 
llibertat d’informació que depèn directament d’ells?

Per què el PP torna remoure tots els tòpics d’antany (ETA, 
Aznar, el caos, etc.) si no està mort de por?

Per què tenen tant d’interès en conèixer els secrets dels 
ciutadans del carrer i se’n cuiden prou de tapar els seus 
propis secrets?

Per què no ens diuen si la figura de la portada del programa 
de Sant Sebastià de Palma (un dimoni) representa el Sr. 
Bauzá o el Sr. Rodríguez, essent que no té res a veure amb 
el Sant?

Per què quan el Sr. Rajoy promet un milió de llocs de treball 
els aturats es poden posar a tremolar?

Per què els polítics de l’àrea social no proven de cobrar tal 
com ells paguen als afectats per les dependències?

Per què el PP ha de dir tantes vegades, i mastegant fesols, 
que la corrupció no es del partit; que són honests i 
transparents?

Per què la Presidenta del PP de Madrid pot fugir a la policia, 
tirant-los una moto en terra, sense que sigui falta ni delicte i 
els altres no?

Per què no ens diuen si a la Convenció Nacional del Partit 
han encarregat la ponència sobre transparència i 
regeneració democràtica  al Sr. Bauzá perquè la seu del PP 
de Mallorca es va finançar millor que la seu de Madrid?

Per què, ja que hi eren, no han convidat el Sr. José María 
Rodríguez?

Per què fa feredat veure el Sr. Bauzá reunit amb el Sr. Arias 
Cañete?

Per què el portaveu del PP al Congrés, Sr. Rafael Hernando, 
s’ha oblidat d’aconsellar al Sr. Bárcenas que, per a fer-se 
neta la boca, compri el llixivet a la Farmàcia d’Es Pont d’Inca 
Nou?

Per què el PP, que té tan clar que Syriza ha d’assumir les 
responsabilitats dels anteriors governs, no vol saber res de 
les responsabilitats del seu propi partit en el passar 
immediat?

Per què cap autoritat, ni civil ni religiosa, s’ha fet present en 
el pont del Mal Pas, en El Terreno?

Què està passant?
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Aquest fet ens va posar dos problemes sobre la taula :
- Tindríem permís de la família?
- Podríem reunir els més de 1000 euros que costa fer 
un caparrot a un taller artesà?
I les dues respostes foren sí. Per a la primera bastà 
posar-nos en contacte amb la seva família i ens digue-
ren que cap problema. Fantàstic! Per al segon proble-
ma intervingueren els senyors de Verkami i, mitjançant 
la seva plataforma de micro-mecenatge, aconseguírem 
reunir prou diners per posar en marxa la festa. 

Sant Sebastià 2015
Però el que ha estat una vertadera sorpresa és l’èxit 
obtingut enguany a les festes. Sortir davant de la Font 
del Sepulcre i trobar-nos el carrer ple de gent, groc, 
expectant a veure què fèiem, aconseguir que en Xim 
Vidal fos el nostre pregoner, veure el somriure a les 
cares de la gent quan sortí en Pep Toni i, minuts 
després, en Miquel, va ser fantàstic. Però el que ens 
agrada més de tot plegat és veure que sembla que 
l’Ajuntament se n'ha adonat que cal un canvi a les 
festes de Sant Sebastià. Un canvi que permeti unes 
festes més participatives, on la gent pugui tocar la festa 
i no només escoltar-la, anar més enllà d’una trentena 
de grups musicals sonant un darrera de l'altre a les 
places, fer més que posar torradores a diferents llocs. 
Esperem, doncs, que tiri endavant aquesta altra 
manera d’entendre les festes i que la feina feta per 
tantes associacions, no només nosaltres, tingui 
finalment el seu fruit i ens proporcioni una Festa Major 
en majúscules. T’apuntes a crear la festa?
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Fes-te soci a
www.onamediterrania.cat

 Allà es varen posar les bases per a la confluència dels 
diferents treballs en una proposta comuna que va 
començar a treballar-se el mes d'octubre. Aquest mes de 
febrer es presentarà un document base de propostes. 

El document base d'inici s'ha centrat en quatre aspectes 
primordials per a la millora del sistema educatiu. La 
primera part titulada Societat fa referència a com 
s'emmarca l'educació dins la societat i la interrelació amb 
les famílies. La relació entre escola i el seu entorn social 
és primordial per a l'èxit educatiu. L'escola no té sentit si 
no està enmarcada al seu entorn i amb la participació 
dels agents socials que l'envolten. I de com han de parti-
cipar les famílies en la vida educativa dels seus fills. 

A l'apartat de Centres es reflexiona sobre el concepte 
d'autonomia de centre. Autonomia pedagògica, organit-
zativa i de gestió de personal. Els centres educatius han 
de tenir autonomia per adaptar-se a les necessitats 
educatives del seu alumnat que són els vertaders prota-
gonistes del fet educatiu.

Al darrer apartat fa referència als professionals que 
treballen als centres educatius i que són la vertadera 
mesura de la qualitat del sistema educatiu. Per això es 
proposen mesures de formació, innovació, valoració i 
reconeixment de la seva tasca, no només del personal 
docent, si no també de les altres figures professionals 
que en una societat tan diversa també són necessàries 
dins el sistema educatiu. 

Aquest document no és un el final de la tasca, més bé 
n'és l'inici. Des del principi s'ha tengut clar que la millora 
del sistema educatiu no és cosa que es pugui fer d'un dia 
per l'altre. La comunitat educativa té el convenciment 
que és una tasca a mig i llarg termini. I que és una feina 
que no es pot deixar només en mans dels governants. 
La consciènica que és una tasca de tots els secotors: 
docents, famílies, alumnes, especialistes, societat, ha fet 
que la comunitat educativa s'hagi empoderat del seu 
futur. La feina va per llarg. Entre tots ens en sortirem.    

Illes per un pacte

Jaume Ribas Segui
President de COAPA Balears (Confederació de 
Federacions d'Associacions de Pares 
d'Alumnes) representant de COAPA a la Coordi-
nadora d'Illes per un Pacte.

Aquesta legislatura ha estat molt convulsa. Sobre tot en 
el sector de l'educació. A les retallades de recursos amb 
l'excusa de la crisi s'hi varen afegir una sèrie de políti-
ques que atacaven els fonaments   del sistema educa-
tiu de les Illes Balears. Això va provocar una resposta 
social sense precedents que va dur a la major mobilit-
zació que han conegut les nostres Illes. 

Però el sector educatiu és un sector acostumat a treba-
llar en positiu, per això començaren a sorgir diferents 
grups de treball obrint una reflexió sobre diferents 
aspectes de millora de l'Educació a les Illes Balears. 
Grups de treball que s'anaren concretant en 
MenorcaEdu21, el Cercle per l'Educació, Pitiüses per 
l'Acord Educatiu, l'Assemblea de Docents o la Platafor-
ma CRIDA. 

Des de cultures organitzatives i de treball molt diferents 
s'han anat debatent diferents aspectes, posant en 
qüestió determinats prejudicis, reflexionant sobre els 
problemes i reptes que té el nostre sistema educatiu i 
fent propostes de millora en molts aspectes diferents. 

Tot aquest treball es va anar concretant i posant en 
comú a partir de la trobada feta el mes d'agost de 2014 
a Menorca per a la presentació del document de 
MenorcaEdu21.

què està
passant?
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Cañada, estudiós de les entranyes del turisme i 
col·laborador d’altres investigadors illencs com Ivan 
Murray, Macià Blàzquez o Joan Buades, va entrevistar 
l’any passat un grapat de cambreres de pisos que 
varen tenir l’oportunitat de dir la seva, d’explicar en 
quines condicions treballen i com això afecta a les 
seves vides... L’estrés i el cansament d’haver de fer fins 
a vint-i-quatre habitacions al dia; la medicació que sol 
acompanyar aquestes jornades interminables; les 
malalties musculars i òssies amb què solen acabar 
gairebé totes aquestes treballadores... Ara aquests 
testimonis serviran per conscienciar milions de treballa-
dors i treballadores d’altres regions del planeta que 
poden tenir en el turisme una oportunitat de desenvolu-
pament o, per contra, de retrocés. 

I aquí, el treball de n’Ernest hauria de servir per obrir els 
ulls i veure que el model social que va de la mà 
d’aquest model turístic ens llastra en termes humans, i 
que el turisme, si no va acompanyat de prosperitat 
compartida, i de dignitat, perquè el volem? ...Enteneu-
me: no estic dient que “turisme no”, però evidentment 
amb això que tenim no anam enlloc, i s’ha de dir per 
canviar-ho.

Na Dolores, na Isabel, na Maria, na Pepi, n’Emília o na 
Soledad, fins ara no tenien ningú per contar tot això que 
viuen, ara ja sí, gràcies a la recerca d’Ernest Cañada i 
l’interès dels sindicats de països als quals encara 
miram des de la sobèrbia de qui es creu el centre del 
món. Ara cal que també, qualque dia, hi hagi un govern 
que faci lleis i decrets a favor d’aquestes ciutadanes de 
Mallorca, tan importants com qualsevol gran empresari 
turístic.

*Podeu trobar els testimonis i una part del treball 
d’Ernest Cañada, “Las que limpian los hoteles”, al 
portal de turisme i desenvolupament www.albasud.org

Las que limpian los hoteles

David Abril
Diputat del grup MÉS

Un dels reconeixements més gratificants que he rebut 
en els darrers temps d’activitat política va ser fa unes 
setmanes, després de publicar un article titulat “Per 
quan un decret en favor de les cambreres de pisos?”. 

L’article, en què lamentava que el govern del PP i 
Bauzá s’haguessin passat la legislatura fent lleis i 
decrets a mida dels interessos dels grans hotelers, me’l 
varen agrair treballadores d’arreu de l’Estat en què 
s’agafaven al peu de la lletra l’encapçalament del text, 
esperançades perquè a les institucions i als mitjans 
algú es fes ressò de la seva situació i de la indefensió 
de les dones que fan neteja als hotels.

I és que el factor humà en la literatura turística, copada 
pels lobbies i think-tanks de les transnacionals turísti-
ques i hoteleres, com Exceltur o Hosteltur, no es sol 
preocupar massa de les persones que hi fan feina en el 
sector. En tot cas si han de dedicar esforços, ho fan a 
engrandir el (fals) mite de l’hoteler emprenedor, amb 
postals memorables com la de Barceló amb el machete 
obrint-se camí a la selva verge de la República Domini-
cana per aixecar el seu imperi... És fàcil oblidar que 
l’enlairament de la indústria hotelera mallorquina ha 
estat possible gràcies a l’explotació tant de la terra com 
de la gent, primer aquí i després allà, i que com he 
posat de manifest a altres escrits, el que vivim en els 
darrers temps sembla en ocasions un dejavú del pitjor 
del boom turístic dels 60-70, sobretot pel que fa al retro-
cés en les condicions laborals de tanta gent que a la 
nostra terra fa feina al món turístic, i especialment a 
l’hoteleria. Sobretot quan no hi havia ningú que escrivís 
sobre això, fins ara.

Resulta paradoxal que el toc d’atenció davant aquesta 
situació, ignorada per uns governants clarament subor-
dinats a les grans cadenes hoteleres i els seus interes-
sos en matèria turística, hagi vengut del Sud. Hom és 
conscient que Balears és una referència turística mun-
dial, i que el que passa aquí repercuteix via transnacio-
nals arreu d’altres destinacions turístiques del globus, i 
per això Rel-UITA, la xarxa de sindicats agroalimentaris 
d’Amèrica Llatina, va encarregar a l’investigador Ernest 
Cañada, de cara a preparar una campanya mundial 
sobre les condicions de feina de les dones als hotels, 
un estudi sobre aquestes a un lloc de referència com és 
la Platja de Palma, a Mallorca.
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MÉS, una força en creixement

Macià Calafat

Les properes eleccions municipals i autonòmiques 
seran importants en molts d'aspectes, el primer dels 
quals serà posar fi al malson que han representat els 
quatre anys de Govern Bauzá -i els seus equivalents a 
Cort i als Consells. Ens trobam davant el Govern més 
extremista ideològicament i, alhora, el més mediocre de 
la nostra història recent. Les retallades en qüestion 
socials bàsiques, els atacs constants a la llengua i a la 
cultura, les agressions contra el territori, els retrocessos 
democràtics i, en suma, els desmantellament d'unes 
institucions autonòmiques que havia costat tant 
d'esforç construir ens mostren un panorama que, pel bé 
del nostre país, no s'hauria de repetir mai més. Ara toca 
als votants decidir.

En aquest context, MÉS per Mallorca representa una 
alternativa d'esquerra autòctona, d'organització que 
defensa els interessos dels ciutadans d'aquí i que 
pretén governar per a canviar radicalment aquesta 
situació. La suma d'elements diversos -l'esquerra, el 
nacionalisme-sobiranisme, l'ecologisme, el feminis-
me... el converteixen en l'opció dels ciutadans cons-
cients de la necessitat de transformar la nostra societat 
des d'un projecte els integrants del qual ja tenen una 
certa trajectòria, amb els seus aspectes positius i nega-
tius, però també amb una solvència demostrada a 
l'hora de governar. Aquest bagatge ha permès, a més, 
fer autocrítica sobre un model de pactes de progrés que 
sovint ha estat insuficient per posar en marxa els canvis 
necessaris. 

L'organització MÉS per Mallorca, a la qual s'ha sumat 
durant els darrers mesos la confluència de l'esquerra 
menorquina a MÉS per Menorca, encara aquestes 
eleccions com a una oportunitat històrica de trencar el 
bipartidisme i de fer canvis importants en la manera de 
governar el nostre país. Durant els propers anys serà 
fonamental trobar solucions per a àmbits com 
l'educació, la sanitat, els serveis socials, el territori o la 
cultura. Sempre partint d'una situació econòmica molt 
complicada i que cal revertir, en la mesura dels possi-
ble, des dels governs d'aquí. 

construint
alternatives

En aquest sentit, la força del projecte de MÉS és que 
parteix de la base, de la suma tant de partits com de 
persones a títol individual, i que s'organitza a nivell 
local de manera assembleària. En aquest sentit, cal 
destacar que durant el mes de gener ha continuat el 
procés de constitució d'assemblees de MÉS en els 
municipis. Així, el 10 de gener els Independents de 
Sencelles i Biniali s'han transformat en MÉS per Sen-
celles; el 24 de gener s'han constituït MÉS per Llubí i 
MÉS per Lloseta; i el 31de gener MÉS per Manacor i 
MÉS per Mancor de la Vall. A més, el 23 de gener es 
va presentar la canditura de MÉS per Algaida. 

Paral·lelament continua el procés d'elaboració del 
programa electoral, que la formació ha volgut fer obert 
i participatiu a tota la societat. En aquest sentit, desta-
quen iniciatives com les Taules al Rita, una sèrie de 
trobades temàtiques amb tots els sectors culturals i 
que estan servint per fer un diagnòstic adequat de la 
qüestió. De fet, el contacte directe amb la ciutadania 
és una prioritat per als propers mesos. MÉS per 
Mallorca vol parlar directament amb milers de ciuta-
dans per escoltar les seves opinions, preocupacions i 
crítiques, i per presentar-los el projecte tranformador 
que representa la formació. Palma serà fonamental 
per als resultats del projecte, i la presència constant 
en el carrer, amb visites constants a tots els barris i 
associacions de la ciutat, és una de les senyes 
d'identitat de la formació. 

Tot està preparat per a la gran mobilització dels 
propers mesos, per a la qual serà una de les campan-
yes electorals més intenses de la nostra història. 
Perquè ens hi jugam molt: passar pàgina a una de les 
èpoques més negres de la nostra història recent, 
afirmar el nostre dret a continuar essent mallorquins 
sense haver de demanar permís als poders de Madrid 
i acabar amb les polítiques d'austeritat que han ofegat 
el nostre poble. 
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He mirat aquesta terra

L’Entesa des Mercadal i Fornells: 
Deim el que pensam,
feim el que deim

Damià Coll Pons
Candidat a Batlle per l’Entesa des Mercadal i 
Fornells

L’Entesa des Mercadal i Fornells és una agrupació 
d’electors representada actualment per tres regidors a 
l’ajuntament des Mercadal formant part de l’oposició, ja 
que després de les eleccions de 2011 vam decidir no 
integrar-nos en l’equip de govern municipal.

A Es Mercadal s’ha demostrat que la confluència de les 
forces d’esquerra és una alternativa real al bipartidis-
me. El que semblava una utopia des dels anys de la 
transició ho va assolir l’Entesa, que va aconseguir ser el 
grup municipal majoritari, assumint l’alcaldia i gover-
nant el municipi des de 1999 al 2010 amb el suport de 
la resta de l’esquerra.

Integrada per militants de PSM, EU, IV i per persones 
independents, l’èxit de l’Entesa s’ha basat en deixar les 
sigles a un costat, no aplicar  quotes de partit en la 
confecció de les llistes electorals i adoptar l’assemblea 
com a òrgan de debat i de decisió.

I ens alegra que aquest model, que s’ha donat també 
amb èxit a Ferreries, també s’aplicarà, amb petites 
variants, a la majoria de municipis menorquins de cara 
a les eleccions de 2015.

L’ideari polític de l’Entesa es basa, sobretot, en donar 
prioritat a les àrees social, d’educació, cultura i medi 
ambient, àrees que hem gestionat i potenciat durant 3 
mandats, sense oblidar que durant els 12 anys que vam 
governar a l’ajuntament des Mercadal, aquest municipi 
va aconseguir la major transformació socioeconòmica 
de la seva història recent.

A més d’aquestes línies mestres, altres eixos en que es 
fonamentarà el nostre compromís electoral seran acon-
seguir la participació ciutadana a l’hora de prendre 
decisions perquè pensam que democràcia també vol 
dir assumir responsabilitats, l’aprovació d’un Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana que doni resposta a les neces-
sitats reals de la majoria dels ciutadans, i aconseguir 
que la Junta Local de Fornells sigui un ens capaç de 
gestionar algunes àrees de govern i d’implicar els ciuta-
dans d’aquella població.

També ens preocupen especialment alguns temes que 
tenim damunt la taula, conseqüència de vàries lleis apro-
vades per el Govern Balear en aquest mandat, que 
tenen atribucions en la ordenació del territori. Tot i que no 
són competència municipal, farem que la veu de 
l’ajuntament es faci sentir davant les administracions 
competents perquè aquestes siguin sensibles en temes 
com la ordenació de la badia de Fornells, el possible 
desviament o soterrament de la carretera general, la 
construcció d’un hotel de nova planta a un lloc tan 
emblemàtic com s’Albufera de Fornells, o l’extracció de 
llenya dels nostres boscos per transformar-la en biomas-
sa.

El primer pas del procés per preparar les eleccions muni-
cipals del mes de maig es va donar el passat mes de 
desembre. Després de dur a terme unes eleccions 
primàries, l’assemblea de l’Entesa va elegir l’actual 
regidor i portaveu, en Damià Coll, per encapçalar la llista 
electoral. També es va acordar crear diverses comis-
sions de treball per iniciar l’elaboració de la llista de 
persones que acompanyaran el candidat, i la redacció 
del programa electoral.

El nostre objectiu no és altre que tornar a ser decisius a 
l’hora de decidir quines polítiques es duran a terme des 
de l’ajuntament des Mercadal a partir del mes de maig. 
Volem canviar les formes de fer política, actuar amb 
transparència, implicar els ciutadans en la vida municipal 
i governar per a les persones, sobretot per aquelles que 
pateixen dificultats en una època tan difícil com la que 
esteim vivint.
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Pere Caminals: els dos
compromisos d’un home

Antoni Mª Thomas
Va ser un home de Teatre, ben cert, en puc donar fe. Va 
ser un home de compromís antifranquista, ben cert, 
certíssim, en puc donar fe. A Pere Caminals, l’actor 
perdut, el company recordat, el vaig conèixer fa un munt 
d’anys.  Mireu si el vaig conèixer que el vaig convèncer 
perquè milités amb mi en el Partit Comunista, quan el 
franquisme encara amenaçava, perseguia, pegava fort, 
quan érem pocs els que arriscàvem tantes coses que 
avui no sembla possible sigui cert, no sigui exageració, 
falsedat, contes de maria castanya. I tanmateix, bé ho 
sabia ell, perquè la seva primera tasca lluitadora va ser 
de les més arriscades. Ell i la seva dona, na Carme, tan 
adolorida ara per la seva encara recent pèrdua, bé que 
ho sabien: sabien que eren clandestins entre els clandes-
tins, perquè era ell, amb ella, qui amagava allò que més 
cercaven els cans franquistes: la multicopista, la màquina 
que feia possible donar a conèixer el pensament emanci-
pador, els avanços en la lluita contra la dictadura, les 
brutalitats dels opressors, les dures condicions laborals 
de tants i tants... Més endavant, alliberat a la fi d’aquesta 
responsabilitat, Pere seguí treballant ara entre els veïns, 
participant en la formació d’aquell moviment  que ajudà a 
trencar el jou franquista, per a convertir-se en flama ciuta-
dana capaç de mobilitzar els barris. 

Ens separaren destins distints, que es diu. I quan vaig 
tornar a l’illa, passats els anys, ja amb la tan lluitada i 
encara feble democràcia a la fi conquerida, ens trobàrem 
de bell nou, ara en el Teatre, ambdós deixada enrere la 
militància política. Aleshores, vaig poder descobrir el Pere 
actor, l’home apassionat de l’espai màgic que és 
l’escena, l’home capaç de transformar-se, d’adquirir 
atraients personalitats, d’acord amb els requeriments 
dramàtics de cada obra. I aleshores fundàrem un primer 
grup que anomenarem de Treball Teatral, a l’Assistència 
Palmesana. I allà el vaig convertir en el Rei Pepet, el 
personatge de l’obra de Pere Capellà, que acabava 
muntat sobre un cavall amb ales… I després, junt amb 
altres folls del Teatre, fundàrem la Lluna de Teatre i es va 
convertir en n’Enric, el fill del burgmestre opressor i 
corrupte de la farsa dramàtica El Drac.

I també en l’Hereu, segons la poètica de Santiago 
Rossinyol: I en el memorable Cal·límac de La Man-
dràgora, de Maquiavel. I fins i tot, va saber convertir-se 
sobre l’escena, en un intel·lectual que defugia el com-
promís en la Mallorca de la Guerra Civil, segons 
l’adaptació que vaig fer de l’obra de Llorenç Moyà, 
Joanot Colom. 

De bell nou el destí ens allunyà. La trajectòria artística 
de Pere Caminals abastà altres escenes, altres perso-
natges, altres tasques, tot més o manco recordat en 
passats dies en la premsa diària, en ocasió de la seva 
mort. Però jo vaig saber d’ell que dos compromisos, 
l’ètic antifranquista i l’artístic teatral, definirien per 
sempre la seva personalitat, que resta ara entre els 
bons de la nostra terra.- 

altres veus

Pere Caminals. Foto: FB Teatre Principal
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Violència sobre les persones 
sense llar: una realitat evitable a 
les Illes Balears

Maties Tugores Pons

El que es pretén amb aquest article és fer visible 
l’invisible, mostrar una realitat que volem evitar i fer 
fonedissa: la realitat de la violència que s’exerceix 
sobre les persones sense llar i les conseqüències que 
aquesta arrossega  a les Illes Balears.

La problemàtica de les persones sense llar ha experi-
mentat una evolució significativa al llarg de les darreres 
dècades a l’estat espanyol, sent especialment remarca-
ble durant els darrers anys, sota el flagell excloent de la 
crisi econòmica actual. Si a la dècada dels anys 80 la 
tipologia de persona en situació de sense llar era de 
caràcter gairebé invariable -homes d’uns 50 anys de 
mitjana, solitaris, desarrelats que hom reconeixia com a 
vagabunds o rodamóns-, a l’actualitat és molt més 
heterogènia i s’obre tot un ventall de formes de sense-
llarisme en el qual podem detectar diversos col·lectius 
en perill d’exclusió.

També des dels anys 80 podem comprovar com han 
anat evolucionant els termes que designen la persona 
en situació de sense llar. Així, hem passat de conceptes 
com vagabund, indigent o captaire (que sembla que 
emfatitzen en la pràctica de la mendicitat més que en la 
manca d’una llar), a d’altres com transeünt (que remar-
quen la conducta itinerant com un element definitori 
d’aquestes persones), fins arribar, finalment, al sense-
llarisme, concepte que s’ha adaptat del «homeless» o 
«homelessness» nord-americà o del «sans-abri» 
francès.

El sensellarisme s’erigeix com una de les més greus 
manifestacions de pobresa i exclusió social que es 
dóna a les ciutats. L’abordatge d’aquesta problemàtica 
comença amb la consideració que la manca d’habitatge 
és la peça nodal de les dinàmiques exclusores de les 
societats occidentals capitalistes (Tejero i Torrabadella, 
2005:17). Altrament, cauríem en un error identificant 
únicament l’exclusió residencial com a causa del 
sensellarisme. Generalment, les persones en situació 
de sense llar han viscut una confluència de diversos 
factors que han desembocat en condicions d’exclusió 
social i residencial. 

El concepte actual de sensellarisme  en una de les 
accepcions més acceptades fa referència a: «Todas 
aquellas personas que no pueden acceder o conservar 
un alojamiento adecuado, adaptado a su situación 
personal, permanente y que proporcione un marco 
estable de convivencia, ya sea por razones económi-
cas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para tener una vida autónoma» 
(Ruiz, 2006:13)

Els factors estructurals com ara la situació del mercat 
de treball i immobiliari, els factors institucionals com 
l’actuació dels serveis socials, la situació familiar i les 
xarxes a la comunitat, l’estat de salut o la discriminació 
o absència d’un estatut legal (European Economic and 
Social Committee, 2011:7) són factors  que tendeixen a 
desencadenar situacions d’exclusió social i pobresa, 
sent un dels casos més extrems el de les persones en 
situació de sense sostre. Emperò, l’exclusió residencial 
posseeix moltes i diverses facetes més enllà de la 
persona que es troba vivint al carrer. Segons la tipologia 
ETHOS (European Typology of Homelessness and 
Housing Exclusion), l’accés a un habitatge presenta 
tres dimensions (física, social i jurídica) que desembo-
quen en quatre categories de sensellarisme (sense 
sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge 
inadequat) que, alhora, deriven en un total de tretze 
situacions que poden entendre’s com la totalitat de 
formes de privació residencial existents.

Pel que fa a la violència exercida sobre les persones en 
situació de sense sostre, consideram que no es tracta 
solament d’una agressió física o psicològica, sinó que 
també existeix en termes de negació de, és a dir, com 
aquella violència generada per les desigualtats socials 
que impedeixen a certs col·lectius la cobertura de les 
seves necessitats bàsiques o l’accés equitatiu als 
serveis sanitaris o jurídics. O en paraules de Ruiz 
(2006:10), que la defineix com una «actitud o comporta-
miento que constituye una violación o la privación del 
ser humano de alguna cosa que le es esencial como 
persona (integridad física, psíquica o moral, derechos, 
libertades…)».

A partir d’aquesta definició de violència, en podem 
extreure tres tipus que afecten en major o menor 
mesura el col·lectiu de persones sense llar: la violència 
directa, la violència estructural i la violència cultural. 

La violència directa és la més visible: agressions, pallis-
ses, assassinats, robatoris o altercats, entre d’altres, en 
la mesura que constitueixen allò que la societat entén 
com a violència. Tot i així, no és l’única, i pensam que, 
en realitat, aquest tipus de violència es troba subjugada 
i justificada per la violència estructural i cultural.
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Per violència cultural volem dir aquells aspectes de la 
cultura, l’àmbit simbòlic de la nostra existència –mate-
rialitzat en religió i ideologia, llengua i art, ciències 
empíriques i ciències formals (lògica, matemàtiques)–, 
que pot utilitzar-se per justificar o legitimar la violència 
directa o estructural (Galtung, 2003:7). 

L’altre tipus de violència invisible és la violència estruc-
tural, que, en paraules de Ruiz, és la que forma part de 
l’estructura social i que impedeix cobrir les necessitats 
bàsiques, com les generades per la desigualtat social: 
ingressos, habitatge, atur, carència o precarietat dels 
serveis sanitaris, etc. (2006:10-11). 

Aquest triangle viciós que legitima l’ús de la violència és 
el que crea i perpetua nombrosos casos de sensellaris-
me arreu de l’estat espanyol.

Lleis anacròniques que multen «els indigents i les pros-
titutes», in-equitat a l’hora d’accedir a serveis sanitaris 
bàsics, polítiques d’habitatge que permeten l’existència 
de blocs i blocs d’allotjaments buits, polítiques socials 
que desemboquen en desigualtats en la renta de les 
persones, polítiques d’ocupació que estan destruint 
llocs de treball... Fet i fet, la tríada de violència esmen-
tada s’ha vist agreujada per la recessió econòmica 
iniciada l’any 2008 a Espanya i ha forçat (de forma més 
accelerada de l’habitual) noves situacions de sensella-
risme.

En el marc de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, el tema de la violència exercida sobre les 
persones sense llar ha passat força desapercebuda, 
fins al punt que detectar-ne estudis esdevé una tasca 
realment complicada. Això no obstant, en l’àmbit de 
l’estat espanyol existeixen treballs de recerca relacio-
nats amb el tema com l’Informe sobre Violència directa, 
estructural i cultural contra les persones en situació de 
sense llar a Espanya 2006 de la Fundació Mambre o el 
treball Juan M. Herrera i M. Carmen Barranco  (2002) i  
el més recent de Albert Sales ( 2014).

Pel que fa a les Balears, la troballa de dades referides 
a aquest col·lectiu és dificultosa. S’han analitzat les 
dades aportades per l’Unitat d’Emergènia Social 
(UMES-Creu Roja) i les noticies aparegudes a la 
premsa del període corresponent a la darrera dècada 
(2004 – 2013), per poder comparar el quinquenni ante-
rior a la crisi amb la situació actual. Tanmateix, l’UMES 
s’encarrega de quantificar el possible número de perso-
nes sense llar. 

L’UMES engloba les persones que atén en tres grups 
diferenciats: les persones sense llar permanent que 
dormen de forma habitual al carrer, les persones sense 
llar temporal per diverses raons i les persones que no 
pernocten al carrer però que  l’UMES les atén perquè les 
considera en risc d’exclusió social. Es tracta principal-
ment de dones que practiquen la prostitució i de perso-
nes amb drogodependència activa.

Des de l’any 2008 podem notar un augment moderat 
però constant en el número de persones ateses per 
l’UMES, especialment notable entre els anys 2008-
2010., i des del 2004 està a prop de triplicar-se. 
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IMAGINA UN ALTRE MÓN...
Perquè no ens agrada el que hi ha

DÓNA UNA PASSA...
Totes i tots som importants

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

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

LA FUNDACIÓ ATENEU PERE MASCARÓ!

Si observem únicament les xifres referides a les perso-
nes ateses sense llar permanent, això és, aquelles que 
dormen de forma habitual al carrer (gràfiques següents 
(2 i 3) els números són certament alarmants. Des de 
2008 fins al dia d’avui, el nombre de persones sense 
llar que ha atès l’UMES quasi s’ha duplicat sent espe-
cialment important l’augment entre els anys 2011 i 2013 
quan s’han atès 350 persones sense llar permanent. 

Aquestes dades  de l’UMES per Mallorca contrasten 
amb les que conté la  Encuesta a las personas sin 
hogar (INE, 2005 i  2012), que manifesten un lleu 
augment d’aquest col·lectiu dins l’estat espanyol però a 
la vegada un tímid decreixement en el número de 
persones sense sostre a la comunitat autònoma de les 
Illes Balears. Altrament, aquestes xifres fan referència 
únicament a les persones en situació de sense llar 
ateses en centres assistencials d’allotjaments, per 
aquesta raó no són estrictament comparables. A més, 
si tenim com a referència la classificació europea 
ETHOS, hauríem de tenir en compte situacions que van 
més enllà de pernoctar al ras.

Pel que fa a l’evolució de la violència, en la seva 
vessant cultural, s’ha pogut constatar una presència 
constant  als mitjans de comunicació de clixés que 
alimenten l’estigma cap a les persones sense llar. 
Analitzant les notícies relacionades amb el col·lectiu de 
persones en situació de sense sostre en els principals 
diaris de les Illes Balears observam com se’ls denomi-
na  sobre tot indigentes, seguit de mendigos i vagabun-
dos (fins i tot marginados!); són notícies que tenen 
connotacions més aviat negatives i violentes, 
mostrant-nos a aquestes persones en situacions incívi-
ques o delictives,  o noticies on es fa palès  un oblit de 
la persona i de la trajectòria vital que els ha portat a 
aquesta situació.  

Per exemple titulars com els següents: «Muere un men-
digo al ser agredido por otro en Palma» (Diario de 
Mallorca, 12 - 07 – 2014) o «Apresada una indigente de 
la plaza del Parque que arrojó una botella a un agente» 
(Periódico de Ibiza, 14-12–2010) o «Los bomberos 
encuentran en Eivissa el cadáver en descomposición 
de un indigente» (Última Hora, 03- 03 -2014).

En canvi, a l’hora de parlar d’aquest col·lectiu en 
notícies de caràcter general o amb una tonalitat neutral, 
sí que s’utilitza el terme sense sostre o sense llar (com 
podem observar a les dues notícies següents), ambdós 
més acceptats per les comunitats de professionals que 
treballen dins l’àmbit de l’exclusió social. 

Per valorar la violència directa en relació als sense 
sostre només ens queda fondejar noticiaris,  hem extret 
les dades d’hemeroteques de la premsa local, especial-
ment de l’Última Hora, del Diario de Mallorca i del Perió-
dico de Ibiza. A partir de l’any 2006 fins l’agost de 2014 
hem pogut comptar fins un total de 35 persones en 
situació de sense llar que perderen la vida (com es pot 
comprovar a la gràfica 4), la majoria d’elles homes. 
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D’aquestes morts, almenys fins un 17% s’ha confirmat 
que foren conseqüència de diferents mostres de violèn-
cia directa (assassinats, pallisses). D’altres, senzilla-
ment, segueixen en mans de la investigació policial i 
d’altres foren morts degudes a causes naturals (molts 
d’ells de fred). Durant els dos anys immediatament 
posteriors a l’inici de la crisi econòmica (2009 i 2010) el 
número de defuncions és el més elevat dins el rang 
temporal elegit (2006 – 2014), però durant l’any 2011 
només s’ha detectat una notícia on una persona en 
situació de sense llar perdés la vida. Per tant, amb la 
informació que es disposa no s’ha constatat un major 
índex de violència directa cap al col·lectiu de persones 
en situació de sense llar en aquests anys de crisi.

Per últim, pel que fa a la violència estructural a les Illes 
Balears, al nostre parer, la vigent Ordenança Municipal 
per a garantir i fomentar la convivència cívica a la ciutat 
de Palma de Mallorca, (maig de 2014) es manifesta 
com un bon exemple de violència estructural cap a les 
persones en situació de sense llar. L’ideari que presen-
ta aquesta ordenança tendeix a endurir sancions i a 
coartar la llibertat de les persones, agreujat tot això en 
col·lectius de major vulnerabilitat social, com és el cas 
del de les persones sense sostre, que poden ser multa-
des per pernoctar en espais públics (o dins vehicles 
privats!) o per intentar obtenir alguna font d’ingressos a 
través de la mendicitat. 

A tall de conclusió, en conjunt, l’increment del número 
de persones sense llar  ateses per la Unitat Mòbil 
d’Emergència Social, (1050 a la darrera memòria),  és 
una mostra de l’empobriment general de la població 
balear durant aquests darrers cinc anys de recessió 
econòmica. La manca de treball i d’ingressos  acaben 
impedint un accés i un manteniment a un habitatge 
digne a moltes persones i famílies. Aquesta precarietat, 
a més, pot significar en moltes ocasions que 
s’afebleixin els lligams amb xarxes protectores, com 
poden ser la família extensa o les relacions socials.

Sembla necessari una major conscienciació  de les 
institucions i de la societat vers les persones en situació 
de sense llar. La violència exercida des dels mitjans de 
comunicació podria evitar-se substituint termes pejora-
tius que estigmatitzen aquest col·lectiu (com marginat o 
indigent) per d’altres que siguin més pròxims a la situa-
ció d’aquestes persones. 

No oblidem les ordenances com la que hem comentat 
que sembla que criminalitzen i persegueixen situacions 
derivades de la pobresa. Tan mateix la lluita per la 
visibilització d’aquest col·lectiu podria  començar amb 
accions com la inclusió d’un apartat dedicat a les perso-
nes sense llar a les dades estadístiques de les Illes 
Balears..

Ens trobam, per tant, amb un llarg camí per recórrer 
dins l’àmbit de la inclusió social d’aquest col·lectiu. 
Estudiar mesures que minimitzin l’efecte de la crisi 
sobre aquestes persones i famílies és indispensable, 
com podrien ser un augment en l’oferta de pisos 
d’inclusió o en centres assistencials d’allotjament, com 
Ca l’Ardiaca o Casa de Família, així com una major 
oferta d’itineraris d’inserció laboral i formativa que refor-
cin les possibilitats d’aquest col·lectiu amb l’objecte 
d’una reinserció més digna i sòlida.

Som conscients de les limitacions actuals amb què es 
troben les entitats socials per poder realitzar un treball 
de qualitat i una dignificació d’aquests col·lectius. 
Sabem que el camí serà llarg i feixuc, i que és una idea 
més aviat utòpica la d’imaginar les ciutats de les Illes 
sense ningú dormint al carrer. Amb tot, creiem que amb 
esforç i implicació política, una millora de les condicions 
de vida de les persones sense llar és possible. I tenir 
sempre present la importància de prendre mesures 
preventives, per evitar que la virulència amb què ataca 
aquesta crisi a les persones i famílies més vulnerables, 
no arrossegui més persones a dormir al carrer.
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Ni Grècia és Espanya, ni Syriza 
és Podemos.

Miquel Rosselló
President de l’Ateneu Pere Mascaró

El passat 25 de gener els ciutadans grecs han dit no a 
la troika i a les seves polítiques d’austeritat que han 
portat a milers de persones a la pobresa. Syriza ha 
guanyat àmpliament les eleccions, molt aprop 
d’aconseguir la majora absoluta. És un motiu de gran 
satisfacció per mi i per moltes persones d’esquerres 
d’arreu de la Unió Europea.

Dit això, no sé molt bé per què la majoria d'opinadors 
polítics estan entestats en  comparar Grècia amb l’Estat 
Espanyol i a Siyriza amb Podemos. Suposo per què 
som de la vella escola i acostumo a donar més valor als 
raonaments argumentats i en base teòrica que als 
comentaris molt mediàtics però poc reflexionats.

Grècia té onze milions d’habitants que conformen una 
sola unitat nacional i estan organitzats políticament en 
un estat unitari. Per contra Espanya, a més de superar 
els quaranta-sis milions d’habitants, està formada per 
una realitat plurinacional indiscutible, encara que un 
bon grapat d’espanyolistes s’entestin en el contrari.

Si se tracta de cercar similituds amb Grècia, la podríem 
comparar millor amb Catalunya o Andalusia. 

La comparació entre Syriza i Podemos és encara més 
distant. Anem a pams. A Grècia a principis del nou 
mil·lenni hi havia al mapa polític de l’esquerra del 
PASOK, és a dir el partit de la socialdemocràcia grega, 
dos partits amb representació parlamentaria, el Partit 
Comunista anomenat del Exterior i conegut com a 
pro-soviètic i Synaspismos que provenia del Partit 
Comunista del Interior, eurocomunista, a més d’una 
ampla diàspora de petits partits d’esquerres de totes les 
tendències possibles.  

L’any 2001 es crea l’espai pel diàleg, per la unitat i 
l’acció comú de l’esquerra que impulsà la confluència 
dins aquesta diàspora existent. Aquest procés fructificà 
a les eleccions del 2004 amb la creació de la Coalició 
de l’Esquerra Radical, és a dir Syriza.

Per tant Syriza neix de la unió de tots els partits de 
l’esquerra del PASOK, excepte del KKE – Partit Comu-
nista de Grècia.

El partit majoritari de la nova coalició és Synaspismós 
que sorgeix de la unió del Partit Comunista Eurocomu-
nista i una escissió de l’altre Partit Comunista, que tenia 
representació institucional i en el qale militava Tsipras, 
l’actual líder de Syriza.

Així mateix s’adhereixen a la coalició: Esquerra Innova-
dora Comunista Ecologista, escissió de l’antic partit 
eurocomunista, Moviment Democràtic Social, escissió 
del PASOK, Esquerra dels Treballadors Internacionalis-
tes, de sintonia trotskista, Ciutadans Actius, Moviment 
per la Unitat d’Acció de l’Esquerra, escissió del Partit 
Comunista oficial, Organització Comunista de Grècia, 
d’orígens maoistes, Organització Socialista Internacio-
nalista, trotskista, Ecosocialistes de Grècia i indepen-
dents d’esquerres, entre d’altres.

És a dir, Syriza és el fruit de la confluència entre la 
majoria de les forces de l’esquerra alternativa grega, 
seguint un procés molt semblant al que ha fet a nivell 
d’Estat Espanyol IU i dins els distints àmbits territorials 
que conformen l’Estat organitzacions com a Bildu, 
Bloque Nacionalista Galego (BNG), la CUP, Compro-
mís o MÉS, entre d’altres.
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Syriza neix com a conseqüència d’un procés d’unitat de 
forces ja existents, mai se va oposar a la “sopa de 
letras” ni molt manco va dejectar les forces de 
l’esquerra alternativa, per petites que fossin i que feia 
anys i panys que lluitaven contra la dreta casposa o sia 
contra la casta.

El 2004 va treure 6 diputats al Parlament Grec, el 2007, 
14 diputats, el 2012 ja son 52 i ara 149 i tot això amb un 
perfil nítidament d’Esquerres (mai ha dit que no és de 
dretes ni d’esquerres) i reivindicant la història i la 
memòria de les esquerres gregues.

Si a tot això  hi afegim que com he dit abans Grècia és 
una sola nació i en conseqüència tots els seus partits 
són nacionals, promoure un procés unitari a aquest 
país pressuposa unir un grapat de partits per molts que 
siguin i per difícil que sigui, però a l’Estat Espanyol cal a 
més d’unir els partits estatals, contemplar l’existència 
d’un nombre no menyspreable de partits propis de cada 
territori, que tenen un percentatge important de vots i 
d’escons al Parlament Espanyol. 

Ni tant sols IU que en el seu moment va iniciar un 
procés unitari molt semblant al de Syriza va aconseguir 
incorporar les esquerres perifèriques.

Podemos tria una altra forma de construir un nou 
projecte polític, que se sembla molt més al PSOE que a 
Syriza. Constitueixen un nucli central, molt majoritària-
ment madrileny, l’estenen a tot l’Estat creant “circulos 
de ciudadanos”, rebutgen des del primer moment 
confluir amb cap altra força política de l’esquerra, se 
converteixen en un partit polític espanyol i unitari  i 
criden tothom que vulgui a abandonar les seves forma-
cions polítiques i unir-se a la seva que és la bona. No us 
recorda la casa común del PSOE?

La meva pretensió solament era deixar clar que malgrat 
el que diguin quasi tots els mitjans de comunicació 
Podemos i Syriza no són el mateix. Si és veritat que 
tenen en comú que les dues formacions polítiques 
volen canviar la societat en què vivim per fer-la més 
justa i equitativa, exactament igual que IU, BNG, Bildu, 
Compromis, MÉS i altres.

Deixarem per un altre dia  l’opinió d’un veterà lluitador 
d’esquerres com jo, que ha viscut i patit la victòria 
electoral del PSOE l’any 1982 i que ha comprovat, 
després de militar quasi quaranta anys a l’esquerra 
espanyola, com entenen des de Madrid els problemes 
que patim a les Illes. 
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Sa societat de Calvià. de nou, un 
insult.

Manel Suárez Salvà

Cadires amuntegades i plenes de pols. És el centre del 
cafè de Sa Societat. La brigada de l’Ajuntament de 
Calvià sembla fer-hi unes reformes. La imatge que el 
diumenge 11 de gener publicava el Diario de Mallorca 
mostra el respecte que l’edifici mereix a les autoritats 
que governen el poble: menyspreu i deixadesa. 

Realment, penso que costava ben poc col·locar els 
mobles en un altre indret i evitar que el patrimoni de 
tots, perquè les hem pagades entre tots i cal no 
oblidar-ho, quedàs protegit. però no. Ningú no hi ha 
pensat. Segur que si les obres fossin a casa seva això 
no passaria. I, segurament, aquesta és una part del 
problema. Cap dels treballadors que obeeixen les 
ordres del regidor, ni cap dels regidors de l’equip de 
govern de l’Ajuntament, consideren que l’edifici de Sa 
Societat, ni els seus mobles, sigui una cosa seva, i això 
encara ens fa més mal. Abandonament, deixadesa, 
desconsideració, ignorància...

L’any 1908, els calvianers fundaren la “Sociedad de 
Socorros Mútuos Unión Obrera de Calviá”. Anys més 
tard, i després de passar per diferents locals, decidiren 
que havia arribat el moment de tenir un espai propi, que 
fos de tots els seus associats. Així, compraren el solar i, 
primer, construiren un cafè que va incloure uina vivenda 
per al conserge i una petita sala d’actes a la part supe-
rior. El cafè com a lloc de benvinguda al poble, com a 
centre de relació i, també, perquè els proporcionava 
una part dels ingressos necessaris per donar protecció 
als calvianers que quedaven sense feina o que estaven 
malalts, i per proporcionar els mitjans educatius i cultu-
rals per incrementar la qualitat de vida de la gent que va 
creure en aquell hermós projecte. 

Poc després, decidiren construir el teatre. No tenien 
doblers, però sí molta il.lusió. El pressupost s’atracava 
a les 50.000 pessetes de l’època. Així doncs, emeteren 
1.000 accions de 50 pessetes cada una. Qui va tenir els 
doblers, en va poder comprar una, o un grapat. Els 
treballadors que no tenien aquella quantitat, hi feren 
feina fins que aconseguiren una acció. La primera 
conclusió és clara, l’edifici el feren els obrers del poble. 
La segona ho és encara més, i molt més poderosa, ho 
feren pensant en el seu futur i en el dels seus fills i filles. 
Edificaren pedres, és veritat, però bastiren una cons-
trucció de valors, de solidaritat, d’il.lusió i de futur.

Poc temps els va durar l’alegria. El juliol de 1936, la 
Falange de Calvià va incautar l’edifici acusant els seus 
dirigents i socis de ser “un núcleo obrero de inspiración 
marxista”. Alguns d’ells patiren anys de presó, d’altres 
foren assassinats. L’edifici va quedar en mans dels 
colpistes i així va seguir durant desenes d’anys. Les 
autoritats de Madrid, ja amb la democràcia ben 
instal.lada, mai varen entendre, o mai no varen voler 
entendre, la injustícia que s’havia fet i no retornaren 
l’edifici als seus legítims propietaris que, poc a poc, 
anaren morint sense acoseguir la plena titularitat del 
que havien construït amb les seves mans i les seves 
il.lusions. 

Molt a prop del centenari de la 
seva creació, Sa Societat va 

tornar obrir les seves portes 
amb un edifici modernitzat, 
però que contenia els 
elements fonamentals com 
va ser creada: el cafè, la sala 

petita de reunions i el gran 
teatre.

Però, des de novembre de l’any passat han tornat els 
anys obscurs. En una decisió sense precedents, sense 
cap justificació, després que l’adjudicatària del cafè el 
deixàs (i no és objecte d’aquest article sortir en la seva 
defensa), l’Ajuntament (perquè, en aquest cas cal 
fer-ne responsable tots i cada un dels membres de 
l’equip de govern, amb el batle al front), sense donar 
cap explicació ni una, sense tenir en compte els senti-
ments dels hereus dels antics socis decideixen tancar 
el cafè i no només això, sinó que inicien al seu interior 
unes obres completes de reforma sense explicar el seu 
destí. Els hereus dels antics socis, els ciutadans del 
poble amb els quals, al menys, els regidors calvianers 
tenen un deute moral, ens hem d’assabentar del que hi 
fan gràcies als mitjans de comunicació.

És lògic que les administracions parlin de la necessària 
transparència i a Calvià ens hagin de tractar d’aquesta 
manera? És lògic que, una vegada més, els hereus 
dels antics socis hàgim de sentir el menyspreu dels qui 
ens governen? Ens mereixem aquest tracte? Es mereix 
Sa Societat aquest tracte? Es mereix aquest poble un 
tracte així? Crec que la resposta és clara, no.

I, mentrestant, que fan el batle i el regidor de Calvià? 
Què ens diuen? Exactament el que transmet la imatge 
reproduïda al Diario de Mallorca: menyspreu, ignoràn-
cia, ignonímia i pols, una vegada més pols, com a l’any 
1936.
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Som una societat corrupta?

Miquel Gallardo

Davant l’allau de casos de corrupció que s’estan desta-
pant els darrers anys és inevitable pensar si realment 
vivim en una societat d’arrel corrupta. Polítics de 
renom, alts càrrecs i càrrecs intermedis de 
l’Administració, membres de consells d’administració 
d’empreses públiques, batles, regidors, empresaris… 
la llista és immensa i creix dia rere dia entre la indigna-
da resignació d’una part important de la societat. I dic 
indignada resignació i no silenci còmplice perquè 
sembla que darrerament la nostra societat està desper-
tant i comença a condemnar actituds que fins fa ben 
poc passaven desapercebudes per a la majoria.

Realment els casos que hi ha són molt sonats. Tot 
l'escàndol destapat per l'extresorer del Partit Popular, 
amb les comptabilitats en B, les donacions il·legals, els 
sobresous pagats als càrrecs del partit hauria de servir, 
en una societat avançada, per tal de que qualcú assu-
mís responsabilitats. Unes responsabilitats que ben 
pocs polítics, del color que siguin, han assumit quan 
s'han trobat en situacions similars. Molts han acabat i 
acabaran amb penes de presó, però ben pocs retorna-
ran els doblers malversats o compensaran el mal fet.

Com que el fenomen de la corrupció està tan escampat, 
a vegades un arriba a dubtar sobre si realment som una 
societat naturalment corrupta, una societat a qui han 
corromput o, pel contrari, som honrats per naturalesa i 
per això, amb major o menor encert ens dotam de 
mesures anticorrupció més contundents a mesura que 
anam descobrint nous casos.

Tot escoltant en Mariano Rajoy, que ignora i lleva impor-
tància a qualsevol acte de corrupció que afecti el seu 
partit i en paral·lel recorda que les millores en 
l'economia del país són cada dia més evidents, no puc 
evitar pensar en la Faula de les Abelles, de Bernard 
Mandeville (1670-1733), que és un llibret molt curiós on 
es defensa que quan els individus cerquen el profit 
personal, s'imposa l'egoisme i es produeixen casos de 
corrupció, és quan es crea riquesa en una societat. En 
canvi, en una societat on tothom és honrat, el confor-
misme amb allò que es té fa que no s'evolucioni ni 
avanci. Mandeville defensava que el fet que els rics 
furtin, malversin, estafin i delinqueixin per a obtenir 
beneficis econòmics, en el fons, és el que permet que 
els pobres visquin millor que no pas com viurien sense 
tota aquesta competitivitat il·legal. 

Grans pensadors com Voltaire, Adam Smith o David 
Hume varen rebatre aquesta teoria que duia 
l'utilitarisme a l'extrem i la societat actual ha begut del 
pensament d'ells, fins el punt que, per sort, avui en dia 
combatem i perseguim les accions corruptes

 

Ara bé, quan ens trobam davant fets tan aclaparadora-
ment nombrosos que només s'han començat a desta-
par coincidint amb una crisi econòmica i social de les 
pitjors dels darrers cent anys, crec que és lògic pensar 
en la teoria de Mandeville i relacionar-la amb el capita-
lisme i el neoliberalisme avui omnipresent. M'explic: en 
la societat de consum actual és imprescindible el 
creixement econòmic per tal d'avançar i millorar resul-
tats. Si la corrupció no fos un fre al creixement, sinó un 
símptoma de la voluntat de superació d'una part de la 
societat, ansiosa per poder obtenir més i més riquesa, 
ens trobaríem que la corrupció seria més abundant en 
els territoris més rics. 

Per desgràcia de Mandeville, i abans que a qualque 
pepero se li ocorri citar-lo com a atenuant, tot i que dins 
l'Estat espanyol la majoria de les comunitats amb més 
casos de corrupció són les que econòmicament van 
millor, aquesta teoria no s'explicaria dins Europa, on els 
Estats nòrdics i Alemanya, paladins del benestar 
econòmic, resulta que tenen índexs de corrupció dels 
més baixos... Curiosament són països on les mesures 
d'anticorrupció són les més elevades i els controls de 
l'Administració més estrictes, però també coincideix en 
què són Estats de tradició protestant i luterana. Són 
molts els factors que influeixen a l'hora de tenir més o 
manco corrupció, però el camí per a erradicar-la està 
clar: control, control i control.
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Margalida Capellà i Roig
Candidata al Parlament de les Illes Balears
Per Biel Pérez i Pep Valero

Potser de forma imprevista, na Margalida fou la dona 
més votada a les eleccions primàries de MÉS al 
Govern. Avui volem conèixer-la una mica més. 
Vaig néixer a Palma l’any 1971, estic casada i som 
mare de dos fills bessons de quatre anys. Em vaig 
doctorar en Dret públic amb la tesi “La tipificació inter-
nacional dels drets contra la humanitat”. La meva línia 
investigadora està lligada amb la meva activitat social, 
que és la defensa dels drets humans. Som professora 
de Dret internacional públic a la UIB des de 1996.

Activitats no retribuïdes? 
Mil i una! Sempre he estat voluntària en distintes 
causes, en ocasions com a cara visible o en la direcció 
i en altres no. Som membre d’Amnistia Internacional 
des de 1995, durant dos anys en vaig ésser la  coordi-
nadora a Mallorca. Del 2005 al 2008 vaig estar molt 
implicada amb l’Associació por la Memòria Històrica de 
Mallorca: vaig participar en la seva creació i organitza-
ció i en vaig esser la secretària. Vàrem fer moltíssima 
de feina, sobre tot en el tema dels desapareguts, i vaig 
participar en la presentació de la querella criminal pels 
desapareguts durant la guerra civil a Mallorca. Ho 
vàrem coordinar amb altres associacions d’Espanya. 
També comactivista de la causa Palestina i vàrem crear  
el 2008 una associació que es diu “Taula per Palestina”. 
Després, en tenir els infants, pràcticament vaig deixar 
l'activisme en associacions  llevat de mantenir l’acció 
sindical a la Universitat perquè he estat presidenta del 
comitè d’empresa del 2006 fins l'any passat.

Com neix dins tu aquest esperit de militància social i 
política?
Jo no desvincul allò  polític i allò social; som una perso-
na política. Quan a mi em diuen “jo som a-polític” no ho 
entenc, la política ho marca tot. No sé d'on em ve, la 
veritat.Dins la meva vida no hi ha unes persones o uns 
fets que m’hagin marcat especialment; som una perso-
na empàtica per naturalesa i l’empatia m’ha duit a 
solidaritzar-me amb els col·lectius més vulnerables i a 
indignarme amb les situacions d’injustícia...

l’entrevista No venc d’una tradició familiar militant; a ca nostra no 
han estat de cap partit polític, però escoltàvem molt en 
Raimon, en Llach i en Paco Ibañez, un padrí meu era 
militant socialista a Es Vivero però no el vaig sentir mai 
parlar de política amb l'latre padrí que havia estat falan-
gista.  A BUP i COU vaig tenir professors que eren 
crítics i em varen fer veure la realitat amb uns altres ulls. 
Ens parlaven d’Història i record que, en el centre 
concertat on estudiava, el professor feia classe de 
“religions”, no de religió catòlica. El  fet de descobrir que 
hi ha altres realitats, que no tot és igual... Un dia va 
venir a l’Institut un membre d’Amnistia Internacional  
(en aquell temps feien feina amb presos polítics i amb 
la pena de mort) i em va impactar molt. A partir d’aquí 
vaig començar a esser activista. 

El fet d’especialitzar-me en el Dret Internacional i 
Humansva fer que conegués tot el món de l’àmbit 
humanitari i del Dret Internacional Penal. Jo vaig fer la 
meva tesi sobre els crims contra la humanitat, alesho-
res vaig estudiar tota la jurisprudència dels tribunals 
penals internacionals per l’antiga Iugoslàvia, Ruanda  i 
també vaig conèixer les primeres passes que es feien 
en jurisdicció universal: eren els anys de l'arrest de 
Pinochet a Londres i de les primeres querelles que es 
presentaren davant l'Audiència Nacional en relació a 
crims comesos a Argentina, Guatemal, Tíbet, Gaza... 
Tot això ha anat convergint fins un moment en que 
decidesc participar en política, tot i que reconec que 
som una persona política i ho faig evident a classe, 
quan explic Dret internacional i dic les coses que 
s’haurien de canviar i donant aquest missatge als  
alumnes.
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Què creus que pots aportar tu personalment al projecte 
de MÉS?
El fet d’esser independent, i això suposa que estic 
enmig i veig la coalició de distinta manera. Jo som inde-
pendent perquè m’agraden els partits que estan dins 
MÉS, m’agraden tots dos i no sabria si militar en un o en 
l’altre. També el fet de venir dels moviments socials 
destacats en temes de drets humans, crec que em 
permetrà oferir una perspectiva de drets humans a la 
política que es faci. Crec que fa falta una política de 
drets humans. A nivell d’Estat i d’algunes comunitats 
autònomes hi ha un pla de Drets humans, aquí no el 
tenim. Aleshores hi ha repercussions en drets humans 
que vénen de polítiques en distintes matèries que no es 
tenen en compte, com quan es retira la tarja sanitària a 
milers de persones o quan s'estableix un sistema de 
censura prèvia per penajr símbols que no agraden al 
Govern, a les escoles.

Llums i ombres del Govern Bauzá?
Bé, les ombres són prou conegudes. En matèria 
d’educació, la supèrbia i l’autoritarisme amb què s’ha 
volgut implantar un nou model, quan la comunitat 
educativa ni l’entenia ni hi estava d’acord, a més de la 
incapacitat per explicar bé les coses. Després, la manca 
de respecte cap a la gent. Ha pres moltes decisions que 
suposen una manca de respecte i, per descomptat, una 
manca de respecte als drets humans en matèria social. 
Autoritarisme pur i dur. Una cosa és guanyar i l’altra 
mantenir el poder i mantenir una ideologia. Ningú pot 
discutir que el Govern del Partit Popular hagi aconseguit 
una majoria absoluta; el que passa és que has de gover-
nar per a tothom. És una cosa tan bàsica que no entenc 
com no s’han adonat que  no podien imposar un progra-
ma sense comptar precisament amb els qui l’havien 
d’aplicar.

Tu has passat per Cuba, Cambridge, Ginebra, Estras-
burg... Fer política a Mallorca és plorar?
No! No! A l’inrevés! Jo sempre anim els meus alumnes a 
sortir a fora; conèixer el que hi ha a fora i tornar; i que 
després m’ho contin, perquè seguesc en contacte amb 
molts d'ells. Jo sempre he pensat que tot el que he vist i 
he après a defora m’ha servit per fer veure que aquí 
s’han de canviar moltes coses; i que és possible.

O sia, que fora del Sr. Bauzá no hi ha l’abisme; potser hi 
som ara dins l’abisme?
I tant!

Per què et presentes a les primàries de MÉS?
M’hi vaig presentar d’una forma una mica inconscient, 
perquè no comptava ni amb quedar tan amunt ni 
tampoc amb el significat en sí de quedar en els primers 
llocs. Ho vaig decidir en el moment en que na Fina 
Santiago va anunciar que deixava la primera línia, i en 
que en un grup de dones de MÉS  que jo coneixia de 
feia molt poc, es veia la preocupació de què hi hagués 
poques dones que es volguessin presentar, i hi havia un 
compromís, en aquell grup de dones, d’animar tothom a 
participar a les primàries. Que no es digués que no hi 
havia dones; aleshores, en aquest context vaig dir: 
“bono, idò, venga; hem de donar la passa! Ens hem de 
presentar, que tots som iguals de vàlids!” Com una mica 
per animar les altres, vaig dir: jo me present!

Quan surts en el lloc que vares sortir, hi ha un retgiró?
Ara som jo qui necessita que l'animin! Però no me fa por 
en absolut el fet d' haver d’assumir unes responsabili-
tats. Em fa il·lusió participar en política, tot i que perso-
nalment i professionalment  és complicat. No tothom 
que vol entrar en política està en condicions de fer-ho ni 
sovint els que poden entrar en política , i serien molt 
valuosos, ho volen fer perquè no els interessa, jo tinc 
una feina, que em i jo tenc una feina que em permet 
compaginar la vida política amb la vida professional i 
som diputada no deixaré de fer classes a la Universitat:  
no demanaré una comissió de serveis, sinó que intenta-
ré combinar les dues coses. No puc deixar de fer 
classes, perquè, si perds el tren a la Universitat, després 
és molt difícil recuperar el ritme. Així i tot, caldrà reorga-
nitzar la feina dins l’àrea i coordinar-me amb els com-
panys i mantenir el que pugui en recerca. També em 
complica la vida familiarment; tenc nins petits i el proble-
ma és si la vida política permet la conciliació amb la vida 
familiar. Un dels meus objectius és canviar la forma de 
fer política: les reunions, els horaris, els compromisos i 
els actes socials... De fet, a l’agenda que ja tenim els 
candidats hi he posat una sèrie de dies i hores que, em 
sap greu, però no puc participar-hi.  
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Educació vol dir ensenyar el poble a fer anàlisi, a veure 
les causes...
És clar! Per això fa falta implantar mecanismes de parti-
cipació social i ciutadana. Això és bàsic, perquè fins que 
no parles amb altra gent no t’identifiques amb uns ni 
entens l’oposició que hi ha a una determinada iniciativa. 
Crec que falta empatia dins la societat; moltes vegades 
no som capaços de posar-nos en el lloc de l’altre. I per a 
superar aquesta confrontació, la participació ciutadana 
és bàsica. 

És bàsic que ens puguem asseure i que puguem veure 
la cara d’aquell veïnat que s’estima més denunciar-te 
que venir a tocar a la porta per dir-te que el molesta que 
els teus nins juguin amb la pilota davant  ca seva; quan 
tu te n’havies adonat que   poguessin molestar. Sobre 
tot a la ciutat, si no hi ha aquests mecanismes, es perd 
la humanitat.

Quin límits objectius creus que trobareu si arribau a 
guanyar les eleccions? Hi haurà problemes de poca 
maniobra pressupostària, per exemple?
Primer es tracta d’entendre com funciona el Parlament. 
Perquè em sembla que aquesta necessitat 
d’implementar mecanismes de participació també 
hauria d’arribar al Parlament perquè hi hagi realment un 
debat polític, parlamentari. Perquè el que veig que hi ha 
són discursos on ningú escolta l’altre. Amb el pressu-
post és segur que tendrem moltíssims de problemes i 
s’haurà de veure el que realment és necessari i el que 
no ho és tant; el que és bàsic i el que no. Supós que fins 
ara tots els governs ho han estat fent, són decisions que 
s’han d’adoptar, jo ho entenc. Però tenc la sensació que 
a l’hora de prioritzar unes despeses o les altres no s’ha 
tengut en compte la desigualtat que hi ha ni les conse-
qüències, sobre tot en matèria de drets humans. O que, 
fins i tot si s’ha previst, s’ha tirat endavant sense mira-
ments. A mi em fa falta aquella imatge de la ministra 
italiana de Treball queplorava mentre explicava les 
retallades que s’havien de fer en tema de pensions. Ella 
estava especialitzada en Dret laboral, en polítiques 
pressupostàries en matèria social... Crec que fa falta 
més humanitat, jo vull polítics que s'emocionin, que 
transmetin sentiments, per a mi això és la proximitat que 
reclamam en els darres anys i que no hem vist en 
aquest Govern de Bauzà ni en el de Rajoy.

Potser ha estat una actuació que no ha respectat els 
valors de la societat mallorquina?
Aquí pot haver-hi un debat sobre quins són els valors de 
la societat mallorquina actual. També s’ha de veure com 
es protegeixen aquests valors i si aconseguim el 
consens per implantar aquests valors. Hi havia un 
consens sobre el català, aconseguit fa molts d’anys amb 
la comunitat educativa i també amb la comunitat políti-
ca. Si ho vols canviar no pots actuar d’aquesta manera 
autoritària. Hi hagut  manca de tacte i manca de peda-
gogia. És que no han sabut ni tan sols explicar el seu 
projecte; i cada vegada que ho intentaven era pitjor. Han 
tengut davant un grup social que els ha superat en tots 
els aspectes: socialment, intel·lectualment, però també 
emocionalment.

Tu et decideixes per MÉS i no per una altra opció, què 
pot aportar de diferent MÉS?
Em decidesc per MÉS perquè són els únics que han fet 
els deures aquests tres anys. És a dir, han après de les 
errades del passat, han pres nota de les preocupacions 
del col·lectiu al que es dirigeixen i s’han organitzat d’una 
manera moderna, democràtica, dinàmica. D’altra part la 
gent que està dins el projecte de MÉS jo crec que és la 
més preparada ara mateix per dirigir un nou Govern i 
una nova forma de fer política, que fan més falta de mai. 
El nivell de preparació d’aquest partit en l’aspecte 
acadèmic, a nivell intel·lectual, a nivell de participació, a 
nivell d’activisme, a nivell de compromís, experiència de 
gestió... jo crec que en els altres partits no hi és. I la 
trajectòria: si ara l’haguéssim de comparar amb un partit 
nou com Podem, o amb un altre que no es nou i ha 
governat,  és evident que no hi ha color. 

I el que valor de MÉS és que han seguit un mètode que 
a mi em convenç molt més que el que ha seguit Podem, 
amb tots els meus respectes. Podem és: “això no 
funciona, anam a començar de nou!” “La jugueta està 
rompuda, la màquina està rompuda, n’hem de fer una 
de nova i tot el que hi ha d’abans, fora!” En canvi jo crec 
que a MÉS s’ha fet a l’enrevés: “hi ha coses que no 
funcionen i altres que sí, anem a arreglar la màquina!” 
És allò que es fa avui quan una maquina s’espenya: 
costa més arreglar-la que comprar-ne una de nova. 
Certament, costa més arreglar la màquina, però val la 
pena perquè així fas autocrítica, afrontes reptes, dema-
nes opinió, comptes amb tothom... 

Quines prioritats hauria de tenir el nou Govern?
Jo crec que el bàsic és l’educació. L’educació a tots els 
nivells, des de la millor formació del professorat fins a la 
millor formació de la policia local. Pens que una bona 
formació, una bona educació, facilitaria la solució als 
problemes de la corrupció, de la manca de feina i fins i 
tot del jihadisme (el terrorisme global) perquè aquesta 
és una batalla d'idees i l'educació inclusiva és clau per 
afrontar-la.
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Té alguna incidència la Universitat sobre les institucions, 
ajuntaments, Consells, Govern?
Són mons completament aïllats, al meu parer. Potser 
amb la que ara està més relacionada, amb llums i 
ombres, és amb Educació. A l’inici del conflicte educatiu 
hi havia molt més moviment  fora de la UIB que dedins. 
De fet, d'alumnes que anassin amb camisetes verdes, 
fins i tot a la Facultat d’Educació, a l’edifici Guillem Cifre, 
n´hi havia molts pocs els dimecres, el dia que Crida 
animava a dur-les.

Els futurs mestres no duien la camiseta verda! Jo era 
l’única camiseta verda que circulava pel meu edifici de 
Dret i Economia, el Jovellanos, i ho puc entendre; però, 
que els alumnes d’Educació no fossin capaços de fer 
una pancarta en contra del TIL! 

Vaja un panorama!
Hi ha un grup molt reduït d’alumnes molt actius, que 
estan dins altres moviments, i d’alguna manera es 
troben també dins la Universitat. Fa dos o tres anys 
vàrem crear la Plataforma Unitària per la Defensa de la 
Universitat Pública (PUDUP), on hi havia professors, 
personal de serveis i administració i alumnes però, com 
a molt, a les reunions érem vint o trenta persones! I de 
professors, sis o set.

Amb aquesta candidatura et compliques la vida...
És molt complicat perquè els alumnes ha de fer una 
avaluació contínua, molts de treballs... i el professorat 
ho hem de corregir! Jo ara tindré dos grups de 120 
alumens, imagina quin semestre m'espera!

La UIB, juga el paper social que caldria a les Illes? Es 
dóna el mateix debat que hi ha a la realitat política?
Les dues respostes negatives. A la Universitat, en gene-
ral, ara ens trobam en una situació molt difícil, perquè és 
evident que hi ha una tendència a mercantilitzar tot el 
que és la universitat pública tant en el sentit 
d'aconseguir finançament com pel que fa a l'avaluació 
de resultats acadèmics i científics. Hi ha hagut una sèrie 
de canvis, de reformes legislatives, que han matat el 
que la universitat era fa uns anys. Ara mateix la trans-
ferència de coneixement, la recerca que feim els profes-
sors, només té valor (en el sentit que s’avalua) cap a 
empreses. Només et valoren si publiques en determina-
des revistes  (res de revistes locals...), on a més has de 
pagar per publicar. Si no ho fas en revistes d’un determi-
nat “prestigi” (que li diuen), la teva recerca no val per 
obtenir uns complements econòmics que s'anomenen 
sexennis i que has de sol·licitar cada sis anys. 

El problema és que ara,  si no fas aquest tipus de recerca 
i no tens sexennis, amb l'anomenat "decret Wert" et 
penalitzen amb fer més classes sense tenir  en compte 
ni la massificació d'alumnes a classe en determinats 
estudis, ni que la recerca no és fa igual en totes les disci-
plines. Ni tan sols et permeten al·legar que en els darrers 
sis anys no has rendit al 100% en recerca perquè has 
tingut infants, has estat de baixa tractant-te amb quimio-
teràpia un càncr de mama, o has hagut de cuidar-te del 
teu pare o de la teva mare malalts d'alkzheimer o 
morint-se. En aquestes condicions, el professorat deixa 
de fer conferències o articles d'opinió o organitzar cursos 
si no en pot treure un rendiment curricular o econòmic.

Hi ha una casta...
Hi ha distintes castes de professors a la Universitat, 
però jo no m'hi referiria en el sentit que empren actual-
ment a Podem.  Ara mateix hi ha la dels que investiguen 
molt, i això suposa que fan poques classes i es poden 
dedicar prioritàriament a la recerca, després hi ha la dels 
que investiguen poc o res (per distints motius) i fan 
moltes classes i no es poden dedicar a la recerca,  i 
també hi ha un grup important que fa recerca però cada 
vegada té més dificultats per què sigui reconeguda. La 
Universitat hauria de servir com a referència a la socie-
tat en temes de coneixement però també com a impul-
sora del debat d'idees, que, ara mateix no és a la univer-
sitat sinó al carrer. Això per a mi és dramàtic, perquè 
associacions i  mitjans de comunicació , quan necessi-
ten un expert no el troben. Associacions que necessiten 
qualcú que doni una conferència, per exemple si no fa 
currículum o no cobrern et diuen que no. 
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Actualment treballam amb “els Solidaris” i amb Càritas, 
amb una clínica jurídica especialitzada en estrangeria i 
immigració, i hem començat amb “Metges del Món”. Per 
a mi això és una pràctica professional on ells aprenen 
les habilitats que han de tenir els advocats: cercar la 
normativa, donar solució a un cas, acompanyaments, 
però també és  un aprenentatge en valors únic. Són 
petits grups, però no us podeu imaginar la quantitat de 
casos que atenem, i els alumnes se n’adonen del forat 
en el que estan ficats milers de persones que no tenen 
ajuda de les institucions. Un dels drets que crec que 
més s’ha violat és el dret al Dret, el dret als recursos, a 
l’assistència jurídica. Moltes vegades no s’informa a 
aquestes persones que tenen dret a un advocat d’ofici. 
Parlam de la salut, de l’educació, però el dret a 
defensar-te (a que t’ajudin a defensar-te) no surt als 
diaris. 

Et sents sola dins la UIB?
No! Tenc companys que estan participant en l’elaboració 
del programa electoral, m’estan passant propostes. Gent 
que es dedica a la recerca, però veu que hi ha moltes 
coses que s’han de canviar, per exemple, en temes de 
política econòmica, científica, social, educativa... Tot té el 
seu moment, potser d’aquí a deu anys jo pensi que té 
més sentit en la meva vida dedicar-me més a la recerca 
i deixar-me anar d’activismes socials (on ja hauré estat 
un munt d’anys). No sé com m'anirà aquesta nova etapa 
en la política, perquè tot està molt obert  i poden passar 
moltes coses, però esper estar a l'alçada de les circums-
tàncies, aprendre molt, aportat tot el que pugui, i complir 
les expectatives de les persones que m'han votat a les 
primàries de MÉS  i de les que ens votin a les autonòmi-
ques. Hi ha gent que me dóna molt de suport i estic 
tranquil·la.

Es veu una generació darrere tu amb empenta per 
seguir, encara que sigui d’una altra manera, les vostres 
petjades?
N’hi ha! N’hi ha que han seguit. Jo estic molt contenta 
perquè ara, a MÉS, estic trobant ex-alumnes que es 
varen implicar en distintes causes i em diuen que és 
arrel de les meves classes. A mi m’omple de força per a 
continuar. 

Fas innovació real.
Faig innovació docent. Mirau, hi ha un projecte del que 
jo em sent molt orgullosa. És la “Clínica jurídica”. 
Consisteix en un programa de pràctiques externes amb 
els alumnes de quart de Dret (que ja estan acabant) en 
ONGs. Fins ara s’entenia que un alumne de Dret havia 
de fer les pràctiques en un despatx d’advocats, en una 
empresa o a l’Administració Pública. I, clar, en un 
moment de tantes retallades a les ONGs, a les entitats 
que abans feien una assistència jurídica, aquesta assis-
tència es va deixar de fer, justament quan més proble-
mes legals tenen   uns determinats col·lectius que ha 
estat molt més vulnerable a la crisi que uns altres. Ales-
hores, vàrem començar la “Clínica jurídica” amb una 
entitat,l' Associació d'Antics Alumnes, els diuen Els 
Solidaris de Montision,  que reparteixen menjar a la 
zona de Pere Garauamb un projecte qe es diu “Aliments 
i solidaritat. Allà hi tenim un grup d’alumnes (4 o 6, depe-
nent del torn) que fan assistència jurídica gratuïta; i hem 
aconseguit que el Col·legi d’Advocats s’hi impliqui coor-
dinant un grup d’advocats voluntaris que fan de tutors 
dels alumnes en pràctiques, semblant al sistema dels 
metges quan fan les pràctiques en el MIR, que ho fan 
amb un metge titular. 
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Amb aquesta contundència i veient com li brillen els ulls 
no hi ha cap dubte que parla de tot cor. Més endavant, 
quan repassam algunes de les millors actuacions fetes 
ens regala un somriure de joia per la feina feta.

En Joan Francesc amb molts d’anys d’experiència a un 
municipi tan dur com és Marratxí també ens explica que 
n’ha après molt ell i que fins i tot des de l’oposició i en 
unes condicions tan adverses considera que hi ha 
moments molt satisfactoris. Com molt bé explica “de 
vegades es creu que l’Ajuntament ha de poder resoldre 
totes les petites coses de cada un i no sempre és així, 
però d’altres és capaç de resoldre grans problemes que 
milloren de veres la vida de les persones”. Al moment,  
ha aprofitat per mostrar l’enveja que li fa l’Ajuntament 
d’Esporles i de com han portat a la pràctica l’Agenda 
Local 21 i la participació ciutadana, a les antípodes del 
que passa a Marratxí. Fins i tot en Joan Francesc asse-
vera que Esporles demostra que pensar globalment i 
actuar localment és possible.

Na Maria ha volgut explicar més aquest punt. A Espor-
les els veïns són els qui decideixen realment què fer al 
seu carrer, però ha estat un procés lent. El més difícil ha 
estat apropar la participació a la gent, és en realitat un 
hàbit i a Mallorca encara no es té. Això ha donat casos 
com que veïns s’acostessin i demanessin si ells també 
podien participar. Però cada cop la cosa ha pres més 
volada i cada vegada més qüestions les decideixen els 
afectats. Mentre en Joan Francesc escolta i sembla que 
ja ho vol aplicar al seu municipi. En el meu cas jo també 
ja desig que se’ns deixi decidir moltes coses a Sant 
Jordi... Com diu ell, la situació a Marratxí és totalment 
diferent. A Marratxí s’ha convertit en un barri impersonal 
amb vint-i-dos nuclis i on ningú es coneix. Ara, hem 
començat a fer excursions sota el títol Marratxí coneix 
Marratxí i la gent se sorprèn de les coses que tenen al 
costat de casa i que no sabien ni que existien.

A partir d’aquí hem començat a parlar de les propostes 
i de programes. Quines idees portaran a les eleccions 
al 2015 i com sempre m’han demostrat que si les 
eleccions es guanyessin per idees i il·lusió, MÉS les 
guanyaríem totes. En Joan Francesc considera que 
s’han de respondre les inquietuds dels ciutadans i s’ha 
de ser molt realista en la situació econòmica i social que 
estam travessant. La primera cosa i més barata és la 
transparència. A Marratxí tot és opac, MÉS ho farà tot 
públic. Es comprometen a penjar les normes subsi-
diàries -encara no hi són- a la web municipal, els sous 
dels regidors, les convocatòries dels plens... Petits 
canvis que marquen la diferència.

Maria Ramon i Joan Francesc 
Canyelles, candidats d’Esporles 
i Marratxí:
Llorenç Carrió

Maria Ramon “Estic contenta, orgullosa i satisfeta de la 
feina feta. Anim a tothom a participar” 
Joan Francesc “No deixarem créixer més”

Un vent fresc vengut de Grècia està arribant a casa 
nostra. Aquest vent de llibertat s’anomena Syriza i ha 
posat en tensió la vella Europa, els bancs, els lleons, 
els voltors i els corbs. La història de vegades és cíclica, 
així tal vegada no és coincidència que aquesta proven-
gui de la mateixa Atenes de Pèricles, de l’àgora que 
homeneja tiranicides i d’on els ciutadans decidiren 
participar activament de la política. A Mallorca també és 
possible el canvi i ja s’escampa aquest clam per tots els 
carrers i places. D’aquest esperit, han sortit aquests 
dos candidats Maria Ramon a Esporles i Joan Francesc 
a Marratxí. Després d’unes primàries a cada municipi i 
de demostrar que tenen el suport de molts de veïnats i 
veïnades,  ara es disposen  a compartir les seves idees 
i propostes amb la resta de la ciutadania.

Aquesta sens dubte no ha estat una entrevista a l’ús, 
més aviat ha estat una conversa de cafè, una tertúlia 
d’amics. Malgrat que els dos siguin de generacions i 
perfils diferents, aviat ens adonam que hi ha molt en 
comú. A la pregunta de com començaren a entrar en 
política ambdós ho feren de manera semblant. Na 
Maria, dona jove i amb empenta, va començar en els 
moviment d’esplai del poble, amb els amics de tota la 
vida, participant en tots els actes que si feien. En Joan 
Francesc, en canvi, s’inicià com activista dins el movi-
ment veïnal, de família d’esquerres, encara que la seva 
mare hauria preferit que d’altres es posessin al capda-
vant. Al final la mare acceptà la determinació del fill i 
que com li explicava o decidien ells o els de sempre 
decidirien per ells.

Na Maria explica com la seva participació en política es 
feu més estreta quan fa quatre anys fou elegida  regido-
ra de cultura, educació, joventut i festes a l’Ajuntament. 
Com ella afirma “no saps com funcionen les coses fins 
que no hi ets a dins. Entrar a l’Ajuntament és una de les 
millors experiències de la meva vida, n’estic contenta, 
satisfeta i orgullosa de la feina feta. Com en tot, hi ha 
moments difícils, però guanyen els bons. Anim a tothom 
a participar, jo ho tornaria a fer”. 

trinxera
municipal
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La segona prioritat serà la cultura, no s’abandonarà a 
cap de les vint-i-sis entitats culturals locals existents. 

Tot el contrari de Marratxí, en Joan Francesc explica 
que no tenen equipaments socials i la única vida social 
que tenen surt de l’OCB i l’Església, molt trist. També na 
Maria aventura quina serà la tercera prioritat, el turisme. 
Esporles ha d’aprofitar encara més la Serra com a 
reclam i afegeix que ja estan a punt d’acabar el refugi 
de muntanya i s’estan fent vies de senderisme, ciclis-
tes, etc. 

Finalment, els he demanat què farien si són elegits 
batles respectius dels seus municipis. Sense 
pensar-s’ho gens en Joan Francesc ha dit “no deixarem 
créixer més” i després d’una rialla còmplice de tots 
nosaltres, na Maria també ha dit “sobretot continuarem 
fent feina amb molta il·lusió”.

En segon lloc, Marratxí ha de canviar el model econò-
mic, no s’hi pot seguir deixar fent el que no és permet a 
Palma. La segona prioritat serà la sostenibilitat, tant 
econòmica com ecològica, i a més aquestes hauran 
d’anar de bracet. Torna a posar d’exemple Esporles, les 
seves escoles-tallers que tant ajuden la gent a l’atur 
com per fomentar un nou tipus d’economia. Parla de 
recuperar les zones boscoses dels torrents per fer 
passejos i rutes de senderisme, fer també rutes ciclistes 
no només pels turistes sinó també pels estudiants... I 
sobretot també parla d’on es podrien treure els doblers 
per finançar-ho, això seria del sobrant del Règim de 
disciplina urbanística que encara està signat pel muni-
cipi.

Na Maria per la seva banda també posa una altra 
objectiu sobre la taula. Els propers quatre anys ajuda-
ran a les persones que pateixen intentant abastar totes 
les franges socials i d’edat. Parla de les escoles-tallers 
que ja són una realitat i ajuden sobretot joves que no 
estudiaven a trobar un ofici, parla també d’aprofitar 
beques TUO perquè els recents titulats universitaris 
puguin entrar per primera vegada al mercat laboral en 
programes de l’ajuntament i molts altres. 
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Me, Myself and I

Miquel Àngel Llauger 

Per a la gent que dissenya activitats educatives 
d’aquestes que ara en diuen d’“ensenyaments per a la 
vida”, tots els manaments que cal transmetre als 
nostres teenagers es resumeixen en un de sol: 
autoestima’t. També hi ha la intel·ligència emocional, i 
l’assertivitat, i la resiliència, però vénen a ser com 
satèl·lits que giren al voltant del sol de l’autoestima. Jo, 
en aquest sentit, he vist coses que no us creuríeu. He 
vist un taller de prevenció de la violència en les 
relacions de parella (un bon taller, d’altra banda) en què 
la monitora anuncia als adolescents que els dirà quines 
són les tres coses més importants en una relació de 
parella saludable. Una vegada que ha creat 
l’expectativa, escriu a la pissarra velleda: “Jo”. Llavors 
fa un silenci. I, a sota: “Jo”, i un altre silenci. I finalment, 
com ja preveuen els participants: “Jo”. “Me, Myself and 
I” diu el títol d’una cançó de Beyoncé (i també d’una 
antiga cançó de Billie Holiday, però ja cercareu les 
lletres per comparar…)

També he vist un taller sobre drogodependencies en 
què, com a gran conclusió, la monitora donava als 
alumnes una capsa de sabates amb la promesa que si 
l’obrien hi trobarien “la cosa més guapa del món”. Els 
alumnes obrien la capsa i descobrien, sota un embol-
call de cotonets, un mirall. L’escena pot semblar una 
caricatura, però ho he vist amb aquests ulls que s’ha de 
menjar la terra.

He recordat aquests episodis quan llegia una conferèn-
cia del professor de filosofia de la universitat de Girona 
Josep Maria Ruiz Simón, que el CCCB (Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona) ha publicat amb 
un títol ben significatiu: L’ètica de l’autoestima i el nou 
esperit del capitalisme. Ruiz Simón analitza com 
l’autoestima ha esdevingut un manament central dels 
temps, una qualitat imprescindible per al triomf en la 
societat capitalista. L’autoestima, però, entesa com el 
culte a un “jo” que es defineix com una personalitat 
eficaç, competitiva, flexible i disposada a adaptar-se. 
L’autoestima com a virtut de disseny que vol crear un 
individu que respongui perfectament al que el capitalis-
me global n’espera. L’autoestima, afegiria, com a quali-
tat bàsica de l’individu que té aquell “esperit emprene-
dor” que tots criticam que Wert hagi ficat a la LOMQE.

cultura

Potser ho trobau una anàlisi agafada pels pèls, però val 
la pena que ens fixem com el llenguatge típic de litera-
tura d’autoajuda per a empresaris que volen menjar-se 
el món està penetrant alguns nous discursos sobre 
educació. Que l’educació ha de contribuir a fer individus 
“adaptables” no és gaire nou. El darrer crit, però, és el 
de parlar de “lideratge” en educació. Segur que el terme 
serveix per reflexions i pràctiques molt aprofitables, 
però no deixa de sonar a allò dels joves sobradament 
preparats, aquells que posaven tota la seva modernor 
insultant al servei dels anuncis del Renault Clio. I ara 
ens ve l’storytelling, que té un dring com més alternatiu 
però que és una altra paraulota que ve de l’univers del 
màrqueting.

Tornem als episodis del començament. En una relació 
de parella, el “jo” potser hi ocupa un lloc destacat, però 
convindria que concedíssim al “tu”, si més no, la 
segona posició. I qui mirava un mirall per confirmar la 
seva bellesa era un famós personatge de contes que 
no deu ser el model de conducta que volem proposar. I, 
encara que sigui per contrarrestar una mica tant 
d’entusiasme autoestimatori, també està bé no deixar 
de banda la saviesa de pensadors i escriptors de totes 
les èpoques, des del vell Siddharta Gautama, que deia 
que la supressió de la personalitat és la via per assolir 
el Nirvana, fins al nostre Bartomeu Fiol, que repetia que 
“tot jo és una exageració”.
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Alexandre Jaume Rosselló
La insurrección de Octubre
Cataluña, Asturias, Baleares

Maties Garcias
Professor 

“¿Qué ocurrió para que socialistas y catalanes, instau-
radores y sostenidores de la República, sintieran 
irresistibles apetencias de divorcio contra el nuevorégi-
men?”. Així s’interroga Gregorio Peces-Barba, cate-
dràtic de Filosofia del Dret i expresident socialista del 
Congrés de Diputats, en encetar el pròleg del llibre que 
Alexandre Jaume Rosselló (1879-1937) va dedicar a 
explicar la revolta que l’octubre de l’any 1934 protago-
nitzaren les forces obreres, republicanes i catalanistes. 
També l’historiador Pere Gabriel, a l’excel·lent Introduc-
ció que contextualitza el llibre, ens en dóna la clau: la 
República, d’ençà de les eleccions de 1933, havia pres 
un tomb de cada vegada més contrari a l’esperit funda-
cional i la dreta reaccionària s’ensenyoria de les institu-
cions i dictava la seva política contrareformista i repres-
siva. 
El punt culminant d’aquest canvi va ser l’entrada de la 
CEDA al govern el 4 d’octubre, acte contestat amb una 
vaga general que a Astúries va prendre caràcter 
insurreccional i que va ser fortament reprimida per 
l’exèrcit. Paral·lelament, a Catalunya, la Generalitat que 
presidia Companys proclamava l’Estat Català –això sí– 
dins la República Espanyola. Una exigua tropa de 400 
efectius comandada pel general Batet (que durant la 
guerra civil seria afusellat per Franco) va bastar per 
aconseguir la rendició de Companys i dels pocs efec-
tius d’Estat Català que l’havien impulsat a prendre la 
decisió fallida, mentre les forces obreres se’n mante-
nien al marge. La resposta dretana és contundent: 
tortura, afusellaments, presó i suspensió de càrrecs 
entre socialistes, republicans, obreristes i catalanistes; 
la Generalitat, és suspesa.

Alexandre Jaume –el “primer intel·lectual socialista 
mallorquí”, representant del “socialisme liberal, demo-
cràtic, reformista i socialdemòcrata” en sintonia amb 
IndalecioPrieto– viu els fets amb indignació i preocupa-
ció, i pateix per les mesures repressives que dicta la 
dreta contra els esquerrans i republicans, d’arreu 
d’Espanya i de Balears. Tot just quan es produeixen els 
fets, es posa a escriure el llibre de combat que dóna 
compte de la repressió que pateixen els esquerrans: 
“Hemos hilvanado esta obra en plenoestado de guerra, 
prohibidasnuestrasreuniones, clausuradosnuestros-
centros...”, i així “descargábamos el alma de la tortura 
que la oprimia”. 

El llibre d’Alexandre Jaume primer analitza com la dreta 
traeix l’esperit de la República i com aquest estat de 
degradació política fa covar la doble revolució, una en 
defensa dels obrers i l’altra de les institucions catala-
nes. Tot seguit, explica com–malgrat la seva simpatia 
amb el catalanisme–en la proclamació de l’Estat Català  
hi veu una decisió desencertada per haver estat feta al 
marge del moviment obrer: “La revolución catalana 
fracasó porque fue mal dirigida y encauzada. Fue un 
entretenimento de señoritos, sin el apoyo y el calor de 
la clase trabajadora.” A continuació, relata els fets 
d’Astúries, especialment violents i seguits d’una repres-
sió ferotge en la qual l’exèrcit, amb tropes africanes, fa 
gala de la crueltat més desfermada. Curiosament, no hi 
esmenta el paper de Franco.

A la part central del llibre Jaume se centra en els fets 
ocorreguts a les Balears. En la seva anàlisi destaca que 
les accions obreres d’aquí sempre han estat pacífiques. 
Tot seguit repassa les incidències a Palma i a un 
conjunt de dotze pobles, a més de Menorca i Eivissa. 
Ben expressament, vol deixar constància -amb nom, 
càrrec i militància- de qui ha estat injustament perseguit 
per l’acció arbitrària del govern i per la denúncia dels 
monàrquics a fi que se’n servi la memòria. Diversos 
informants l’ajuden a recollir dades i a aportar testimo-
nis, i ell mateix visita els amics correligionaris a la presó 
per infondre’ls ànims. 

Al llarg de les pàgines que escriu Jaume hi surten 
esmentades les injustícies que patiren persones com 
Pere Oliver Domenge (batle republicà de Felanitx), 
Ateu Martí i HeribertoQuiñones (militants comunistes), 
o d’entre les files socialistes els llucmajorers Joan i 
Miquel Monserrat Parets, el batle d’Alaró Pere Rosse-
lló, el batle esporlerí Tomàs Seguí, i molts més.

Finalment, en el capítol Seamos optimistas, l’autor 
destaca que “España ha seguido la misma trayectoria 
regresiva de muchas otras naciones de Europa. Ahí 
están, entre otros, los ejemplos bochornosos de Hitler 
en Alemania y de Dollffus en Austria; los golpes de 
Estado en Letonia y Bulgaria y la dictadura fascista en 
Italia”. Però no reclama venjança, sinó justícia per als 
perseguits, i entreveu dies millors. Un dies que tanma-
teix no arribaran: al cap de dos anys d’haver publicat el 
llibre, Alexandre Jaume moria afusellat per les bales 
franquistes al costat d’Emili Darder, Antoni Mateu i 
Antoni Maria Ques. Era el 24 de febrer de 1937.

Alexandre Jaume Rosselló. 
La insurrección de Octubre. Cataluña, Asturias, Baleares.  Edició a 
cura d’Alexandre Font Jaume. 
Pròleg de Gregorio Peces-Barba Martínez. Introducció de Pere 
Gabriel.
Obres Completes Alexandre Rosselló Jaume · 4. Palma: 2014.
Lleonard Muntaner Editor.
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El nord també existeix

Cinema en català

Pere Gomila

Sempre m’ha sorprès l’escassa – per no dir nul·la – 
pressió que hi ha hagut a les Illes Balears per exigir la 
projecció de cinema doblat en català. Sé que ens vam 
acostumar a veure cine en castellà des de la infantesa i 
molt em sembla que ho arribàrem a assimilar com un 
fet natural o que no li hem sabut donar la importància 
que té per a llengua, quan es tracta d’un mitjà que tan 
influent ha estat en la cultura, els costums i la vida de 
les persones. Record encara que just al principi de 
començar les emissions de TV3 a molta gent li feia 
gràcia sentir els personatges de la sèrie Dallas (la gent 
de la meva edat la recordarà) parlant en català, tant 
estàvem avesats a veure les sèries estrangeres en 
castellà. Després va ser de la mes absoluta normalitat i 
fins i tot es va fer incomprensible que pogués ser d’una 
altra manera en una televisió pública catalana que, 
gràcies al voluntarisme, arribava amb la programació 
completa a les nostres illes.

Encara que les nostres sales no projectessin cinema en 
català, podíem veure tot tipus de pel·lícules gràcies a la 
feina impagable de TV3. Des dels films més comercials 
i intranscendents fins a les grans pel·lícules o els 
clàssics de sempre. La televisió feia possible i natural 
allò que no ho era en els cinemes tradicionals. Després, 
quan es va legalitzar la situació de TV3 a les Illes i ens 
va arribar només la programació retallada, el cinema en 
català va continuar de manera normal a IB3 fins a 
l’arribada del PP al poder i l’obsessiva política de Bauzá 
contra la nostra llengua. D’entre els greus actacs 
rebuts, la conversió d’IB3 en un mitjà lamentable i la 
impossibilitat de poder veure cinema doblat o subtitulat 
en català. He escrit diverses vegades que només una 
televisió autonòmica a casa nostra té sentit si segueix el 
model de TV3, però si de veritat volien una televisió 
bilingüe (i no hi puc trobar cap justificació) almenys la 
meitat de pel·lícules i sèries estrangeres havien de ser 
en la nostra llengua. És evident que açò els molestava 
i ens han impedit que puguem veure cinema en català, 
llengua oficial i pròpia de les Illes Balears.

Esper que les pròximes eleccions siguin guanyades per 
partits que respectin la nostra llengua i, com s’havia fet 
sempre des del començament de l’autonomia, la 
vulguin promoure a tots els nivells. I esper un govern 
que entre les seves primeres mesures presenti la dero-
gació de les lleis regressives contra la llengua i la cultu-
ra catalanes, vetli per la recuperació del seu prestigi i 
torni al model anterior d’una IB3 en català. 

Per la meva banda, fa temps vaig decidir no anar al 
cinema mentre part de la programació que es projecta 
no sigui doblada en català, però sé que sense una 
demanda real o una acció de govern serà una cosa que 
lamentablement no veuré mai.

 Avui per avui l’única possibilitat que les pel·lícules 
tornin a parlar en la llengua pròpia del país és la televi-
sió pública, aquesta que ara no fa més que repetir, 
sense cap sentit, les que ja s’emeten en castellà a les 
altres cadenes.
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Joan sanxo: l’ideòleg oblidat

Antoni Marimon Riutort
President de la Fundació Emili Darder

En el context, relativament favorable de la Segona 
República es va poder consolidar a Mallorca una gene-
ració d’intel·lectuals i polítics que conjugaren republica-
nisme, esquerra, separació església-estat i nacionalis-
me.

No sortien del no res, la tradició del republicanisme 
nacionalista s’ha de vincular al republicanisme federal 
que apareix durant el Sexenni Democràtic i, almenys en 
alguns casos, fa el pas cap al regionalisme i el 
nacionalisme a les darreries del segle XIX i l’inici del 
segle XX. En són exemples Antoni Villalonga, Lluís 
Martí, Benet Pons i Fàbregues i Gabriel Alomar. Aquest 
darrer, més jove que els altres, tenia un gran prestigi i 
exercia un cert mestratge sobre els homes i dones que 
protagonitzaren l’eclosió de l’esquerra nacionalista a 
Mallorca en els primers anys trenta. 

Alguns d’aquests dirigents republicans són ben cone-
guts, com Emili Darder, del qual n’han escrit biografies 
Arnau Company i Catalina Moner. D’altres no ho són 
tant però han originat algunes monografies o apareixen 
sovint en els estudis sobre l’època, com, per exemple, 
Pere Oliver i Domenge, Francesc de Sales Aguiló, 
Bernat Jofre, Antoni Mateu o Maria Mayol. Però en 
canvi, Joan Sanxo i Tous era pràcticament un descone-
gut, si exceptuam un interessant article de Mateu Morro 
i Marcé publicat a la benemèrita revista Lluc un ja llunyà 
1985.

Ara, l’escriptor i dibuixant Josep Cortès i Servera (Sant 
Llorenç des Cardassar, 1951) ha rescatat de l’oblit un 
personatge que, en els agitats anys de la Segona 
República, es va convertir en un autèntic ideòleg del 
republicanisme nacionalista. Com molt bé explica 
Mateu Morro en la introducció, a Mallorca, els naciona-
listes d’esquerres coexisteixen amb els azanyistes al si 
d’una original formació política, Esquerra Republicana 
Balear, que es va convertir en la força política progres-
sista més ben implantada a les Illes Balears.

L’obra de Josep Cortès es divideix en dues parts, un 
estudi biogràfic i la recuperació dels articles publicats 
per Joan Sanxo a la premsa de l’època, en especial al 
setmanari República.

Aquest llorencí, s’instal·là Palma encara d’infant i va 
estudiar al Seminari de Mallorca. Posteriorment passà 
a l’Institut Balear, on fou alumne de Gabriel Alomar, i a 
la Universitat de Múrcia. Es va dedicar a impartir 
classes particulars i el 1932 aprovà unes oposicions 
d’oficial administratiu a l’Ajuntament de Palma. Ben 
aviat col·laborà a l’Associació per la Cultura de Mallorca 
i es convertí en el president (1930-1931) d’una de les 
seves branques, Joventut Escolar. 

Gran defensor de la llengua catalana, impulsà el 
coneixement de Ramon Llull i la difusió de la col·lecció 
“Les Illes d’Or”. Políticament, milità successivament en 
el Partit Republicà Federal de Mallorca, Acció Republi-
cana de Mallorca i Esquerra Republicana Balear. No va 
ocupar càrrecs polítics de rellevància però destacà com 
a teòric del republicanisme nacionalista, amb articles 
que encara avui conserven una sorprenent vigència.

Joan Sanxo propugnava mallorquinitzar Mallorca i 
imitar Catalunya, perquè considerava que hi havia, en 
paraules seves, una “germanor d’esperit i de llengua”. 
Com en tants d’altres casos, la Guerra Civil ho va 
truncar tot. Fou sotmès a un Consell de Guerra i passà 
quatre anys de presó a Mallorca i a Formentera. En 
sortir, no participà en activitats polítiques de cap mena.

Josep Cortès i Servera, Joan Sanxo Tous (1905-
1978). Vida i obra d’un ideòleg del nacionalisme 
d’esquerres, Lleonard Muntaner editor, 2014
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