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Sense ésser empipadors, 
empipam

Josep Valero

Fins ara som una comunitat que no molestem. No fem massa 
enrenou. De tan bons al·lots a vegades semblem bàmbols. No tenim 
la força suficient per fer-nos valer en les negociacions dels 
Pressuposts Generals de l'Estat. I malgrat tot ens veuen malament. 
Pels que estan acostumats a gestionar la cosa pública seguint les 
ordres de les autoritats econòmiques, socials i militars competents, 
els espanta que hi hagi polítics “amateurs” que vulguin gestionar per 
al conjunt de la societat, però especialment per als més desvalguts. 
Biel Company ens va fer avergonyir en el congrés del PP de Mallorca. 
Va voler fer mèrits davant el seu quefe, menyspreant a Francina 
Armengol i al seu govern, malgrat que fos a costa de ridiculitzar el 
paper institucional de la nostra comunitat. 

I el cap de govern espanyol, el que diu que governa per a tots els 
espanyols, anuncià en el seu acte de partit, els regalets que ens 
toquen necessàriament dels serralls de les negociacions fetes amb 
Nueva Canarias. I sense trobar ni un minut per a poder parlar amb la 
presidenta del nostre govern.

Cal ser conscients que ens veuen com un mal exemple per a la resta 
d'espanyols. Els acords entre socialistes, sobiranistes i podemites, fan 
mal als ulls de les classes benestants espanyoles. Els hi fa por l'efecte 
contagi, especialment després de la victòria de Sánchez a les 
primàries. També a les classes benestants de les nostres illes no els hi 
agrada gens, però sembla que se n’adonen que cal guardar les 
formes, després del daltabaix de la gestió de Bauzá i el seu nacional-
espanyolisme militant.  

El dilluns 5 de juny està prevista una reunió dels parlamentaris triats a 
les Illes per anar al Congrés de Diputats i al Senat, amb la “Plataforma 
per a la reforma d'un nou finançament de les Illes”. Una plataforma 
que aglutina a més de seixanta entitats de la societat civil de les Illes. 
Es demana un nou càlcul del finançament ordinari, la reclamació de 
les inversions estatutàries que estan pendents, negociar el Règim 
Especial Balears que tingui en compte de veres el tema insular i 
plurinsular de la nostra comunitat i que es condoni el deute de la 
nostra comunitat, com a mínim pel que fa a l'infrafinançament de les 
transferències rebudes.

Des de la societat civil podem rompre aquesta visió subordinada de la 
política illenca, que acostuma a fer el PP. Aquest xantatge indigne de 
dir que Madrid ens castiga pel color de les forces que governen a les 
Illes. O dit de manera més humiliant, que Madrid ens protegeix 
d’aquelles mans foradades de l'actual govern. 

Afortunadament ja són molts els sectors socials que són conscients 
que si no ens fem valer com a comunitat, de cada vegada serem més 
marginals i perifèrics, governi qui governi a l'estat. Amb un centre 
acostumat a xuclar tot el que calgui, ens cal ser més empipadors que 
mai. Podem fer molt més renou del que ens pensem. I deixar de 
creure que depenem de llepaculs, virreis o favorits del govern central, 
que es pensen que són ells els que aconsegueixen les coses, quan no 
són més que vailets submisos, sempre disposats a riure les gràcies 
que es dignen a concedir els seus amos.

1.1

editorial
número 62- juny 2017

Maquetació i pàgina web
Guillem Solivelles i Reynés

Consell de Redacció
Gabriel Pérez Alzina       Miquel Rosselló del Rosal  
Maria Salleras                Lila Thomàs i Andreu    
Mahécor Mbengue          Josep Valero González 
Miquel Àngel Contreras  Guillem Solivelles i Reynés

Editada a Palma per les Fundacions
Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró

issn 2444-8117



Geringonça! Les lliçons de 
l’esperança portuguesa

Joan Pau Jordà

Geringonça (), pot ser traduït al català com “nyap” o “potineria”. 
Emperò, més enllà del Minho i el Guadalquivir també té un altre 
significat: és com s’ha convingut a denominar, a mig camí entre la 
incredulitat i la broma, al govern que regeix el destí de deu milions de 
portuguesos des de fa menys de dos anys.

Les eleccions del 2015, com a Espanya, obriren un escenari incert: la 
dreta va guanyar, però no va assolir la majoria parlamentària, i es va 
donar allò que pocs esperaven. Antonio Costa (Lisboa, 1961) qui era el 
batle de la capital, diverses vegades ministre i des de l’any 2014 cap 
del Partit Socialista (PS), va aconseguir assolir el suport extern de 
comunistes, verds, l’esquerra alternativa i animalistes per impulsar 
una via diferent de la del liberal Pedro Passos Coelho (Coimbra, 1962), 
del PSD.

Coelho, personatge peculiar, va arribar al poder al juny del 2011, just 
un mes després que el Govern lusità firmés el Memoràndum de rescat 
econòmic del país, el tercer des de la Revolució d’Abril de 1974. El 
futur estava hipotecat, però el govern liberal del PSD (conjuntament 
amb el CDS-PP, conservadors demòcrates-cristians) va anar més enllà 
del que exigien les autoritats europees: privatitzacions i retallades 
foren la tònica de la seva gestió  a canvi d’un préstec internacional de 
més de 78.000 milions d’euros. Els neoliberals portuguesos veieren la 
crisi econòmica com una oportunitat per fer unes reformes 
estructurals que anhelaven des de feia temps. Quatre anys després de 
mobilitzacions socials i desencís, la coalició al govern va passar de 
132 a 108 escons dins un parlament compost per 230 electes. Coelho 
va intentar formar govern (durant 11 dies) però la majoria 
progressista li ho va impedir. El President de la República, en aquell 
moment Aníbal Cavaco Silva (Boliqueime, Loulé, 1939), també del 
PSD, no va tenir cap altra opció que encarregar la formació de govern 
al socialista Antonio Costa. Era la primera vegada des de la 
restauració de la democràcia el 1974 que el partit més votat no 
aconseguia el poder. Tot un trauma per a una bona part de la població.

Als 82 escons del PS (32% dels vots) se li sumaren, els 19 del Bloco da 
Esquerda (10%) -una coalició formada l’any 1999 a instàncies de 
diversos partits trotskistes i maoistes, que impulsaren un espai 
d’esquerra ecologista i plural-. D’igual forma, el PS rebé el suport dels 
17 diputats (8%) de la Coligação Democrática Unitária (CDU) creada 
l’any 1987 com una munió entre l’històric Partit Comunista de Portugal 
(PCP) –formació que mai va acceptar l’eurocomunisme i que és 
euroescèptic- els ecologistes d’ Os Verdes (PEV) i altres grups menors. 
Aquesta vegada les forces progressistes superaven les seves 
animadversions mútues i impulsaven una nova forma de govern. La 
nova situació era tota una passa en un context de confrontació caïnita 
al si de l’esquerra. 

Un fenomen covat durant el convuls període de transició cap a la 
democràcia (1974-1976) i arrossegat fins avui dia. Segurament la 
pressió de les mobilitzacions populars tingué un pes important en la 
recerca d’aquesta entesa històrica. 

Per acabar de girar la troca, a les eleccions presidencials del 2016 el 
poble trià el prestigiós Marcelo Rebelo de Sousa (Lisboa, 1948), 
candidat conservador del PSD, en primera volta com a cap de l’Estat, 
una figura simbòlica però amb capacitat per dissoldre l’Assemblea de 
la República. 

S’ha de dir que el poble portuguès rebé aquest experiment progre 
amb certa incredulitat, però els fets han capgirat totalment la situació 
en poc més d’un any i mig. Segons les enquestes, si avui hi hagués 
eleccions, les forces d’esquerres, en el seu conjunt, augmentarien els 
seus suports. El govern de Costa, doncs, és sinònim d’èxit.

Sense allunyar-se de les doctrines de Brussel·les, Costa ha assolit 
certa estabilitat parlamentària així com ha reduït el dèficit públic (el 
més baix en més de 40 anys), ha perseguit l’evasió fiscal (que se situa 
en 10.000 milions d’euros) i ha augmentat les pensions i els sous 
públics. El govern ha retornat la jornada laboral als funcionaris a les 35 
hores setmanals. Així mateix, ha incrementat el salari mínim un 5%, 
ha proposat una reestructuració del deute públic (d’entorn del 40%) 
així com exempcions fiscals per a les famílies amb menys ingressos i 
amb fills. 

Tot això unit a un descens generalitzat de la pressió fiscal – la primera 
baixada d’imposts des del 2012- i un increment de certes taxes, com 
per exemple a les begudes ensucrades, als habitatges de luxe o a 
aquells que arrenden pisos turístics (on la taxa ha passat del 15% fins 
al 35%). Totes aquestes mesures es veuen reforçades per les bones 
dades macroeconòmiques.

El PIB fa diversos trimestres que està a l’alça. Cada dia arriben més 
turistes. L’any 2014 el creixement era negatiu i la taxa d’atur arribava 
al 15%. Avui les estimacions del Banc Central diuen que l’any 2019 
l’atur haurà baixat al 7% i les exportacions s’incrementaran un 6%. 
Aquesta situació ha desorientat a molts economistes neoliberals 
partidaris de l’austericidi, ja que pareix que s’ha generat una via 
portuguesa per sortir de la crisi. Cal dir, però, que no tot són flors i 
violes. Els reptes dels lusitans segueixen sent molts: el govern té per 
davant gestionar la fragilitat del seu sistema bancari, lluitar contra 
l’augment del deute extern i l’alça del preu de l’habitatge a ciutats 
com Lisboa o Porto. 
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Sigui com sigui, per a molts portuguesos -un país de mileuristes on el 
preu de la cistella de la compra és similar al nostre- la situació 
objectiva no ha millorat substancialment, però ara s’albira una 
esperança. Això és en part gràcies a un govern que ha estat capaç de 
visualitzar un canvi en les prioritats, fomentant polítiques més socials 
sense deixar de complir amb les exigències de la Troika.

Què podem aprendre els illencs de tot plegat? Senzillament que és 
possible per a l’esquerra transformadora moure’s amb èxit entre la 
realitat a la utopia, com diria el gran Josep M. Llompart. Emperò, no 
hem d’oblidar que l’experiència portuguesa –pactista, d’esquerres, 
plural- és una excepció en el context europeu. La socialdemocràcia 
està en crisi i els populismes de dreta a l’alça. Costa és l’excepció, i 
alhora, l’esperança de què altra forma de fer Europa és possible.

Un darrer apunt: quina va ser la diferència que marcà l’èxit dels 
socialistes portuguesos en la gestació d’un possible govern de pacte, 
en contraposició al fracàs del PSOE de Pedro Sánchez? No ho sé, però 
segurament Sánchez va ser acorralat per les elits escorades a la dreta 
del PSOE, que li impediren l'obertura d'una negociació mínimament 
raonable amb la seva esquerra. Una esquerra, per cert, que disputa 
l’hegemonia progressista als socialistes espanyols, cosa que no passa 
a Portugal.

Ho hem d’admetre: la Geringonça és sens dubte menys sexy que la 
imatge de Varoufakis amb la seva Harley Davidson. Qui no se’n 
recorda del ex-ministre grec enfrontant-se en solitari a Merkel i al BCE? 
Nogensmenys, als illencs ens convindria mirar més a l’oest de la pell 
de brau. El projecte lusità va més amb el nostre tarannà, crec. 
Mengem, doncs, Pastéis de Belém de tant en tant i comencem a beure 
molt vi de Porto. I com no, escoltem quan tinguem saudade...  ()

*Aquest text ha estat possible gràcies a la col·laboració 
de Pedro Rodrígues, Sebastià Bennàsser i Antoni 
Aguiló.
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Les eleccions presidencials 
franceses, intent d’explicació

Pau de Vílchez Moragues

No és fàcil resumir en uns quants paràgrafs la complexitat que hi ha 
darrere de les darreres eleccions presidencials franceses. En tot cas, 
allò que sembla clar és que se situen en el procés de recomposició, i 
veurem si de transformació, del sistema polític democràtic tal com ha 
estat configurat els darrers 60 anys. Un procés de recomposició que 
és evident a Europa, però del qual trobem manifestacions a escala 
global. 

Un trasbalsament inscrit en el context europeu i 
mundial

Una dada serveix per il·lustrar el trasbalsament que s’ha produït en 
aquestes darreres eleccions presidencials: cap dels dos grans partits 
tradicionals, socialistes i conservadors, no han passat a la segona 
volta, que ha enfrontat un partit d’ultradreta (deixem els eufemismes, 
com ara “partit populista” per a la premsa “oficial” i irresponsable) 
amb un partit que no existia alguns mesos abans de les eleccions. És 
més, dels quatre candidats que van obtenir més vots a la primera 
volta, només un provenia d’un partit tradicionalment de govern, 
quedant molt a prop en vots amb el candidat de l’extrema esquerra. 

Le Pen, Macron, Fillon i Mélenchon han estat els candidats més 
exitosos d’una campanya presidencial marcada no només pels 
resultats inaudits de la primera volta, sinó per una campanya prèvia 
plena de fets destacables, entre els quals trobem la derrota dels 
candidats preferits pels aparells dels partits en les primàries 
celebrades per les dues principals forces polítiques (els conservadors 
de Les Républicains, i el Partit Socialista), que van veure com les 
figures que semblaven destinades a encapçalar les candidatures van 
anar caient una rere l’altra (Valls, al PS, Sarkozy i Juppé a LR).

Aquests resultats s’inscriuen en una tendència força clara a escala 
europea, però que també és observable a altres indrets del món 
(basta pensar en l’elecció de Trump als Estats Units o de Duterte a 
Filipines). Una tendència a rebutjar allò que és percebut com a elits 
polítiques, designades com a les principals culpables d’una 
globalització que ha creat àmplies bosses de desigualtat i explotació 
de les persones, així com la degradació dels lligams socials i els 
recursos naturals arreu (No deixa de cridar l’atenció com el nivell de 
contestació social i desafecció respecte de les entitats financeres i les 
empreses ha estat infinitament menor). 

El fenomen és complex, ja que juntament amb les dinàmiques de 
deslocalització i precarització suposadament competitiva als països 
enriquits, que han provocat un enfonsament sense precedents de la 
classe mitjana, a altres països s’ha produït un augment considerable 
del poder adquisitiu i les condicions de vida de bona part de la 
població. És segurament per aquest motiu que les manifestacions més 
evidents d’aquest daltabaix polític i de la crisi del sistema 
representatiu tradicional s’està donant als països enriquits, 
principalment a Europa i els Estats Units. 

És una obvietat que la globalització ha tingut 
igualment un alt cost humà, ambiental i cultural 
a zones ja empobrides del món, però la pèrdua 
d’una certa seguretat, d’una perspectiva de 
progrés personal a les societats acomodades i 
capitalistes, és un dels elements que explica la 
desafecció i desconfiança cap a la política 
tradicional que es troba a la base d’aquest 
procés de reestructuració de les democràcies 

occidentals.   

La impressió que les elits polítiques renunciaven a protegir els 
interessos de la ciutadania per afavorir les elits econòmiques, en el 
marc de la globalització, s’ha unit a la constatació que bona part de la 
classe política governant ha caigut en pràctiques corruptes i 
d’enriquiment personal. Tot plegat ha significat una pèrdua de 
credibilitat excepcional, alimentada per la convicció de bona part de la 
ciutadania que la classe política no vetlla pels seus interessos.

L’especificitat francesa

En aquest context, el cas francès presenta algunes especificitats que 
ajuden a entendre els resultats d’aquestes eleccions.  La més 
rellevant, a parer meu, és l’acceptació progressiva del discurs de 
l’extrema dreta sobre la seguretat i la immigració per part de la dreta 
(RPR i UDF, transformada després en UMP i després, en el seu darrer 
avatar, en Les Republicains) i progressivament per la resta de forces 
majoritàries, de centre i de l’espai socialdemòcrata. 

En un paral·lelisme que no deixa de ser curiós, al mateix temps que la 
socialdemocràcia i part de la seva esquerra adoptava els postulats del 
neoliberalisme dels partits conservadors com a únic paradigma vàlid 
de la política econòmica i financera, el conservadorisme polític 
assumia l’anàlisi de l’extrema dreta pel que fa a una suposada crisi de 
seguretat i, el que és més greu, assumia bona part de la resposta 
proposada per aquesta extrema dreta.  Anàlisi i resposta que han 
acabat arribant en part a la socialdemocràcia. 

Sota l’argument que calia “abordar aquesta problemàtica per tal de 
llevar-li protagonisme al Front Nacional”, el discurs i les polítiques de 
la dreta “moderada” francesa cada cop han estat més repressives i 
estigmatitzadores de la immigració. Un discurs que el Primer ministre 
socialista, Manuel Valls, ha assumit en gran mesura durant la 
presidència Hollande. La conseqüència de tot plegat ha estat una 
normalització del discurs antiimmigració i obsessionat per la seguretat 
i que ha servit al Front Nacional per esdevenir un referent en les 
qüestions claus del discurs polític: tanmateix, era el que ells portaven 
defensant des de feia 30 anys!

Al mateix temps, la normalització política del discurs xenòfob i de la 
por ha legitimat posicionaments particulars, pel que fa a la ciutadania, 
que fins fa relativament poc romanien amagats o minoritaris, per estar 
clarament en contra del tradicional esperit republicà francès (el famós 
“liberté, égalité et fraternité”), alimentant així un monstre que evoca 
fantasmes del s. XX. 
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Paral·lelament, els casos de corrupció i els escàndols lligats a la classe 
política tradicional no han cessat, contribuint al desprestigi dels partits 
tradicionals i enfortint el sentiment de fartó i fins i tot de rebuig de 
bona part de la ciutadania. El nivell d’abstenció més alt que l’habitual 
(22% a la primera volta i 25% a la segona) i l’èxit dels partits 
percebuts com de fora del sistema (inclòs el de Macron) són 
conseqüència de tot això.

Macron, Le Pen, même combat?

Un dels principals debats d’aquesta campanya, si no el més important, 
és el relatiu al posicionament respecte de la segona volta, que 
enfrontava a Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Quan l’any 2002 es 
va produir la sorpresa de trobar-se amb una segona volta amb el 
conservador Chirac per una banda i el neofeixista Le Pen, de l’altra, la 
reacció de tota la classe política fora del Front Nacional va ser 
unànime: calia votar en massa a Chirac per enviar un missatge clar de 
rebuig a l’extrema dreta. 

Quinze anys més tard, malauradament, la reacció no ha estat tan 
clara ni tan unànime, especialment des de l’extrema esquerra 
representada pel Jean Luc Mélenchon i la seva France Insoumise. 
Diverses circumstàncies permeten comprendre aquesta tebior, encara 
que, a parer meu, no la justifiquen.

Per una banda, els 15 anys que han passat han estat marcats per una 
degradació constant de la situació econòmica, mediambiental i social 
de la ciutadania francesa. La major part de la responsabilitat d’això la 
tenen les presidències successives de Chirac i Sarkozy, però el 
quinquenni Hollande, malgrat unes primeres mesures esperançadores, 
no ha tingut la valentia d’adoptar mesures que haguessin servit per 
canviar la tendència i ha acabat adoptant polítiques que l’enfortien. 
Això ha provocat una frustració social i un agreujament de les 
condicions sociolaborals al mateix temps que s’imposava un desencís 
cap a l’esquerra moderada del PS i s’estenia la percepció que no 
servia de res.

Per altra banda, el FN ha intentat centrar i suavitzar el seu discurs 
(que no el seu projecte), impulsat per personatges com Florian 
Philippot, instigador principal de l’adopció d’un discurs pseudo-
esquerranisme per atraure’s el suport de les classes populars, fins al 
punt que el full de propaganda electoral oficial del FN tenia un altíssim 
nivell de coincidència amb el de la France Insoumise, pràcticament en 
tot tret d'amb la immigració.

Finalment, Emmanuel Macron, exministre d’economia del govern 
socialista, amb experiència en l’àmbit de la banca, representa per a 
bona part del votant d’esquerra un exemple de les elits que han 
construït el sistema de la globalització neoliberal que és en gran 
mesura responsable de l’augment de l’extrema dreta i de la 
degradació dels sistemes democràtics. Per aquest motiu, part de 
l’extrema esquerra propugnava l’abstenció o el vot en blanc a la 
segona volta de les eleccions presidencials, ja que consideraven que 
la seva elecció no faria sinó facilitar una victòria de l’extrema dreta 
l’any 2022. 

Entre un banquer i una feixista, deien, no hi havia diferència, o, 
almenys, diferències suficients que justifiquessin votar el primer.

Jean Luc Mélenchon, va afavorir aquests posicionaments amb la seva 
postura ambigua després de la primera volta. Una ambigüitat, per 
cert, que no va tenir l’any 2002, quan va demanar el vot per Chirac 
immediatament després de saber que Jean Marie Le Pen havia passat 
a la segona volta. 

Des del meu punt de vista, l’ambigüitat davant el feixisme no fa sinó 
banalitzar el perill que representa i normalitzar tant la seva presència 
pública com el seu ideari polític. La consciència del caràcter insuficient 
o fins i tot nociu de les propostes d’en Macron  en alguns aspectes, no 
justifica, al meu entendre, un descens als inferns que no ocorre 
únicament en el pla teòric de la política sinó en el dia a dia de les 
persones. 

En aquest sentit, Žižek pot afirmar amb tota serietat que l’elecció de 
Trump “obri noves perspectives de creixement per a l’esquerra 
alternativa nord-americana”, però els 20 milions de persones que 
perdran la seva cobertura mèdica si s’esbuca l’Obamacare, potser 
s’haurien estimat més tenir a Hillary Clinton com a presidenta malgrat 
que sigui una socialdemòcrata venuda al capital. No parlem ja de 
política climàtica. Igualment preocupants són l’augment d’atacs cap a 
persones estrangeres tant al Regne Unit com als Estats Units després 
de la victòria del Brèxit i de Trump, respectivament. El problema de 
deixar guanyar l’extrema dreta, és que el seu discurs, la seva visió 
(distorsionada) de la realitat i les seves propostes, surten legitimades 
per la victòria electoral. La banalització del mal.

És Macron la solució? Macron no és Alexis Tsipras, però tampoc és 
Albert Rivera (ja li agradaria al segon). Macron s’assembla més a 
Matteo Renzi, i representa el renaixement del fracassat projecte de 
Tercera Via que van impulsar Blair i Schroeder a Europa des de finals 
dels anys noranta i fins a mitjans de la primera dècada del segle XX. 
És també un intent de superar el sistema tradicional de partits, unint 
en un sol projecte l’esquerra de la dreta, la dreta de l’esquerra i el 
centre, evidentment per tenir l’hegemonia. Macron és un liberal en el 
que és econòmic, i les seves propostes en matèria laboral se semblen 
de manera preocupant a les reformes laborals aprovades primer pel 
PSOE i després pel PP en els darrers 7 anys. No sembla, doncs, que 
aquestes propostes portin més benestar a la ciutadania que el que 
han aportat a Espanya.
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Ara bé, el discurs i la proposta de Macron és marcadament obert a 
l’altre i profundament europeista i multilateral. I, sobretot, està fundat 
sobre l’esperança i no sobre la por. Pot compensar això els possibles 
problemes que creï la seva política econòmica? Segurament no. 
Justifica això donar suport polític a les seves propostes? Tampoc. És 
motiu suficient per votar-lo a ell i no a na Le Pen o abstenir-se? Sense 
dubte.

No només per allò que dèiem abans de les conseqüències desastroses 
que tenen les victòries de l’extrema dreta, sinó, a més, perquè la 
batalla per un món més just no acaba aquí, sinó que continua, al 
carrer, i a les eleccions legislatives que tindran lloc el mes de juny i 
que haurien de servir per a construir una majoria parlamentària 
suficient per a plantejar alternatives polítiques constructives a les 
propostes de l’equip de Macron.

I, sobretot, votar contra Le Pen (perquè no es tractava de votar a favor 
de Macron), servia per aconseguir una cosa molt important: desinflar 
el globus del feixisme en la seva projecció pública. Davant una mena 
d’adveniment ineluctable del feixisme que ens anunciaven després de 
la victòria de Trump i del Brèxit, l’extrema dreta ha perdut els seus 
envits a Holanda, Àustria i França. I això és fonamental, perquè la 
percepció de la realitat es construeix sovint a partir d’emocions i de 
sensacions parcials d’aquesta. La imatge de la derrota de l’extrema 
dreta en tres eleccions consecutives serveix per a llevar-li tant l’aura 
d’inevitabilitat com el seu atractiu de cara al ciutadà orfe de 
referències. I també serveix per obrir fissures internes importants en 
aquests moviments.

Al Front National, per exemple, el fet d’haver tret menys de 35% dels 
vots a la segona volta, ha suposat una frustració i un daltabaix intern 
de tal calat que la neboda de Jean Marie Le Pen i possible successora 
de Marine, ha dimitit dels seus càrrecs i ha renunciat a presentar-se a 
les eleccions legislatives del mes que ve. Les crítiques internes es 
multipliquen i és molt criticada l’estratègia de Philippot d’assumir 
bona part del discurs d’esquerra, que és precisament una de les 
causes del seu augment de vot. La crisi interna del partit neofeixista 
és una altra de les bones notícies de la seva derrota contundent a les 
eleccions presidencials. No ho obviem.

I la resta?

I de la resta, què queda? Per una banda, el partit conservador, Les 
Republicans, està mig perdut davant l'ofensiva del partit de Macron, 
En Marche, que ha reclutat a part dels seus quadres, i paga la seva 
incapacitat de renovació, l’elevat nombre de casos de corrupció que 
els afecten i haver-se escorat excessivament a la dreta amb un 
candidat, Fillon, que era de el retrògrad que et pots trobar a la dreta 
francesa.

El Partit Socialista, per la seva 
banda ha patit un rebuig 
generalitzat que l’ha traslladat a 
una inèdita cinquena plaça, amb 
menys del 10% dels sufragis a la 
primera volta, com a conseqüència 
d’un quinquenni decebedor, per no 
dir més, de François Hollande. L’ara 
ja ex-President socialista va ser 

elegit l’any 2012 per posar terme a l’experiència híper-
presidencialista, repressiva i neoliberal de Sarkozy, votat per bona 
part de tot l’espectre d’una esquerra farta de “Sarko”.

Malgrat un inici interessant, amb un govern que comptava no només 
amb ministres del PS, sinó també d’Europe Écologie-Les Verts, amb 
personalitats marcadament d’esquerra com ara la Ministra de Justícia 
Christiane Taubira o joves promeses com la verda Cécile Duflot, i amb 
mesures valentes com ara la introducció d’un tipus impositiu del 90% 
per a les més grans fortunes, o l’impuls imprescindible que van donar 
per assolir l’Acord de París sobre el Clima,  Hollande va revelar-se aviat 
com un líder sense idees i sense capacitat, que donava tombs en el 
marc de les lluites de poder dels seus “delfins”: Valls, Macron... Un 
President suposadament socialista que cada cop aplicava polítiques 
més liberals i que era incapaç d’aprofitar la presència o l’adveniment 
de governs progressistes a altres països europeus, com ara Itàlia, 
Portugal o Grècia.

El resultat de les primàries socialistes va ser conseqüència directa del 
rebuig que generaven aquestes polítiques fins i tot entre la militància 
del PS, que va escollir contra pronòstic Benoît Hamon, portador d’un 
projecte i un missatge clarament progressistes i transformadors. 
Malauradament per a Hamon, la decepció per la presidència socialista 
va tapar completament la renovació profunda que podia implicar pel 
PS la seva elecció com a candidat. Una elecció que va provocar que 
fins i tot pesos pesants de l’ala dreta del partit, com ara Manuel Valls, 
demanessin obertament el vot per Macron.

La incògnita de les legislatives?

La victòria de Macron a la segona volta davant Le Pen ha fet respirar 
alleugerida molta gent, a dins i a fora de França. Però res no s’ha 
acabat. Per una banda, el programa de Macron, tal com assenyalàvem 
més amunt, està lluny de ser tranquil·litzador en molts aspectes de la 
política econòmica. Però, a més, la possibilitat de dur a terme les 
seves reformes dependrà del resultat que obtingui a les pròximes 
eleccions legislatives que tindran lloc durant el mes de juny. I és aquí 
on tots els altres volen jugar.
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El Front Nacional pateix una forta crisi interna com a conseqüència del 
resultat de les eleccions presidencials, un resultat extraordinari però 
que s’ha quedat curt en les expectatives de molts “frontistes” i que 
accentua les contradiccions entre els partidaris d’una extrema dreta 
xenòfoba desacomplexada i aquells que simplement cerquen una 
alternativa forta, marcadament nacional i suposadament defensora 
dels interessos interns, en el marc d’una globalització que sembra 
desconcert, malestar i desesperança.

La France Insoumise, per la seva banda, intentarà capitalitzar a 
l’Assemblea Nacional l’ampli suport obtingut a les presidencials i erigir-
se en única alternativa creïble d’esquerres a les esperades polítiques 
neoliberals de Macron, que suposadament rebran el suport de la resta 
de partits conservadors i, segons ells, del PS. Ara bé, malgrat unes 
propostes interessants i un resultat més que esperançador el mes de 
maig, el projecte de Jean Luc Mélenchon pot patir les conseqüències 
d’una posició molt ambigua respecte de Le Pen, que ja hem analitzat 
més amunt, així com de les reticències que pugui generar en part de 
l’electorat d’esquerres una personalitat que pot ser percebuda com 
excessivament forta i egocèntrica, poc en sintonia amb les propostes 
de renovació democràtica i participació que presenta el seu partit. A 
més, la sempiterna divisió de l’esquerra alternativa torna aparèixer 
amb un lamentable enfrontament públic, i fins i tot davant els 
tribunals, entre la France Insoumise i el Partit Comunista Francès així 
com en la impossibilitat de presentar una candidatura conjunta amb 
Europe Ecologie-Les Verts (segons sembla, a causa de les condicions 
draconianes imposades pel partit de Mélenchon). Tot això en un 
moment on per primer cop l’esquerra alternativa podria situar-se 
davant el PS a unes eleccions legislatives.

La dreta de Les Republicains, pel seu costat, provarà de recuperar la 
majoria a l’Assemblea Nacional, aprofitant tant la desfeta del PS com 
la precipitació amb la qual la candidatura de Macron ha hagut de 
confeccionar les seves llistes, amb una allau de candidatures 
individuals després de la seva victòria. 

El Partit Socialista intentarà recuperar part del poder i el prestigi 
perduts tant durant la presidència Hollande com arran de les darreres 
eleccions presidencials. Està per veure si el projecte de Hamon 
aconseguirà seduir a bona part de l’esquerra que va votar Macron per 
evitar una terrorífica segona volta entre Fillon i Le Pen, o que va votar 
Mélenchon perquè era la proposta d’esquerres que més possibilitats 
tenia de passar a la segona volta. 

I Macron intentarà obtenir una majoria absoluta a costa dels dos grans 
partits tradicionals, Les Républicains i el PS, construint una llista amb 
personalitats d’una banda i l’altra, que reflecteix també el seu 
recentment anomenat govern, i comptant amb la destacable 
tendència dels francesos i franceses de, malgrat les seves conviccions 
republicanes, cercar un “papà” president fort que disposi dels mitjans 
per a dur a terme les seves ambicions.  

By Ecole polytechnique Université Paris - https://www.flickr.com/photos/

117994717@N06/23417806279/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=57454617

El futur està per escriure

Tot està, doncs, molt obert. Però si de veritat volem evitar que d'aquí a 
cinc anys es repeteixi el drama i el suspens d’aquestes passades 
eleccions, i que torni a comparèixer l’amenaça del fantasma ben 
corpori del feixisme, hi ha molta feina a fer. I la tasca més important 
per aconseguir-ho és la reducció de les desigualtats. La transparència i 
la lluita contra la corrupció, la seguretat i el terrorisme, l’educació, 
Europa, són qüestions de gran rellevància, però que no seran 
suficients per allunyar els cants de sirena de l’extrema dreta i la 
recerca incessant d’un buc emissari sempre en situació més precària 
que un mateix, si no s’aconsegueixen posar en marxa mecanismes 
eficaços de redistribució de la riquesa i contra l’exclusió que permetin 
allunyar la necessitat immediata (o la seva amenaça) i la por que 
l’acompanya.
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«Espanya es trenca a través 
dels pressupostos generals de 

l’Estat»
Antoni Reus

Diputat de MÉS per Mallorca

Les noves eleccions a l’Estat del passat desembre han provocat que el 
debat dels Pressuposts Generals de l’Estat es produeixi ben entrat 
l’any, i amb una posició en principi complicada per la minoria del 
Govern de Mariano Rajoy però que finalment sembla que prosperarà 
gràcies a les importants cessions que ha fet el govern del PP: al PNB 
amb importants millores al «cupo» Basc, i amb posterioritat a NCA 
amb les diferents millores al règim especial de les Illes Canàries. 

Es tracta d’uns pressuposts que tornen a ser molt perjudicials per a les 
Illes Balears, amb una inversió que passa dels 159 milions d’euros a 
148 milions.  A Balears només arriben 128 € per habitant, enfront dels 
184 € de mitjana que inverteix l’Estat a les comunitats autònomes.

A més, cal dir, que la majoria d’inversions a Balears, quasi 100 milions 
d’euros del 148, dues terceres parts, és duran a terme als ports i 
aeroports gestionats per l’Estat. Unes infraestructures que reporten 
importants beneficis als seus gestors, que cal recordar que en el cas 
dels aeroports, ENAIRE, es troben semiprivatitzats. A Balears l’Estat 
només inverteix on fa caixa.

D’altra banda, se segueixen sense recollir inversions importants, 
derivades de l’aplicació del nostre Estatut, 

Només de retruc, per la negociació canària, els pressuposts hauran 
millorat minsament per les Balears pel que fa a les subvencions al 
transport. El descompte de resident del 75% pels vols entre illes 
negociat per NCA també s’aplicarà a Balears. Això no obstant, no totes 
les millores s’aplicaran amb la mateixa intensitat. Pel que fa al 
transport de mercaderies, els percentatges negociats per Canàries i 
els que s’han anunciat per Balears donaran lloc a l’absurda situació 
que transportar mercaderies de la península a Canàries serà més 
barat que de la península a Balears. 

Mentrestant seguim patint un sistema de finançament que ens deixa 
molts manco recursos que a altres comunitats autònomes per tal 
d’atendre els serveis públics bàsics, com educació, sanitat i serveis 
socials dels  quals es fa càrrec la nostra comunitat autònoma. L’Estat 
mateix ha quantificat aquest dèficit en el cas de Balears en més de 
1.500 milions d’euros. Perquè ens fem una idea, tot el pressupost de 
Sanitat de les Illes Balears. D’acord amb el mateix estudi, comunitats 
com Extremadura disposen d’un 50% més de pressupost per habitant 
per fer front a les competències homogènies de la comunitat 
autònoma, mentre que el País Basc i Navarra ens dupliquen.

Tot plegat, té molt poc de «la igualdad de los españoles» que predica 
la constitució i els que la defensen. I és que, com va espetar el diputat 
valencianista de Compromís Joan Baldoví al ministre Montoro, Espanya 
es trenca a través dels pressupostos generals de l’Estat.
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Lloguer turístic als 
plurifamiliars, NO Gràcies!!!

Joan Forteza

President de la 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE PALMA

Els ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat, no en tenen cap 
dubte que, el turisme, l’activitat turística en el seu conjunt, és un 
element econòmic estratègic i la seva importància ha arribat a tals 
nivells, que de mica en mica, ha causat i derivat en una vertadera 
dependència, a tots els altres sectors econòmics i productius de la 
nostra Comunitat Autònoma, tot depèn del turisme, tot que veure i 
està condicionat pel turisme.

Així doncs, tal com estableix el nostre Estatut d’Autonomia, no sols el 
Govern de les Illes Balears, sinó també tant els Consells com els 
Ajuntaments, tenen l’encàrrec i l’obligació d’ordenar tota aquesta 
activitat turística i ho han de fer, preservant, defensant i protegint, 
tant el nostre patrimoni cultural en el sentit més ample del seu 
significat, com el nostre territori i medi ambient.

Està clar que l’objectiu regulador de l’actual llei turística, que ara 
mateix s’està tramitant en el Parlament de les Illes Balears, ha de ser, 
tractar d’evitar saturacions, massificacions, especulacions 
urbanístiques i molt d’altres perjudicis pels interessos generals i drets 
de les persones, entre els que es troba, el fet de procurar un habitatge 
digne i assequible als nostres ciutadans i ciutadanes. Malgrat això, la 
possible modificació de la llei, fent factible la comercialització 
d’estades turístiques en habitatges d’edificis plurifamiliars, a la nostra 
ciutat ha causat una profunda alarma social i el rebuig de bona part 
dels veïnats.

Avui la massificació és un fet, Palma dona la sensació d’ésser una 
ciutat envaïda, als nostres ciutadans i ciutadanes, ho tenen cada cop 
més difícil poder accedir a un habitatge digne. Tant els preus dels 
lloguers, com els de compra i venda d’habitatges, a la nostra ciutat 
creixen quatre vegades superiors a la resta de l’Estat, i això encara no 
s’ha aturat. Llogar o adquirir un habitatge s’està convertint en una 
qüestió quasi impossible, que ara mateix ja està derivant en una forta 
crisi social, en la que els nostres joves tenen la pitjor part. 

Davant aquesta situació que ja pateixen milers dels veïns i veïnes de 
Palma, que veuen com de manera sistemàtica els seus contractes de 
lloguer no són renovats i els propietaris els destinen al lloguer turístic, 
molt més rendible i lucratiu, malgrat la seva presumpta il·legalitat, 
mentre el Govern de les Illes Balears mira cap altra banda. La Federació 
s’ha posat fill a l’agulla, iniciant una campanya de recollida de 
signatures i testimonis, en contra del lloguer turístic als plurifamiliars 
de la nostra ciutat, amb la finalitat de recollir el nombre suficient, per 
poder presentar una Proposició d’Iniciativa Popular, en contra del 
lloguer turístic en els pisos de les finques de Palma (plurifamiliars), 
que es pugui tramitar i votar en un proper Ple del nostre Ajuntament.
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La Renda Bàsica a 
debat en el nostre Parlament

Josep Valero 

Representant de les Fundacions al Grup Renda Bàsica Illes Balears

El passat 12 de maig, tingué lloc a la sala d'actes del Parlament de les 
Illes Balears, unes Jornades sobre La Renda Bàsica. Foren 
organitzades conjuntament per la Comissió d'Afers Socials del 
Parlament i el Grup Renda Bàsica Illes Balears. 

El Grup Renda Bàsica Illes Balears sorgeix de la confluència d'entitats 
que tractaven del tema de la Renda Bàsica Universal i Incondicional 
(RBUI), de manera aïllada i sense conèixer-se. Quan el grup Cap 
Endavant contactà amb el Parlament per tractar el tema de la RBUI i 
realitzar unes jornades, els diputats suggeriren si era possible 
aconseguir un únic interlocutor social per fer-les el millor possible. 
D'aquesta manera, l'Ateneu Pere Mascaró, Cap Endavant i la 
Plataforma Renda Bàsica Mallorca, que eren les entitats que ja 
treballaven des de feia un temps el tema de la RBUI, iniciaren els 
contactes per tractar la coordinació de les seves feines i millorar la 
seva eficàcia de manera conjunta.

Finalment el desembre de 2016 es constituí formalment el Grup Renda 
Bàsica Illes Balears, amb els tres col·lectius anteriors, a més de ATTAC 
Mallorca, Col·lectiu Alternatives, Fundació Emili Darder. Posteriorment 
s'ajuntà l'associació ADIS. El Grup Renda Bàsica Illes Balears admet 
també la presència individual de voluntariat en la seva composició 
interna. Ens podeu trobar a:

https.//rendabasicaillesbalears.wordpress.com/ 

i a la pàgina de facebook del mateix nom 

hhtps://m.facebook.com/Renta BasicaBaleares/

La programació de les Jornades sorgí del consens intern del Grup i 
dels diputats. Hi hagué dues ponències, una del professor de la UIB 
Amadeo Spadaro sobre conceptes fonamentals de la Renda Bàsica, i 
l’altra de Lluís Torrens, economista, membre de la Red  Renta  Bàsica 
estatal i Director de planificació de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona, sobre línies de finançament de la RBUI. 

Posteriorment una taula rodona amb el professor d'economia de la 
UIB i regidor de Palma del PP Josep Ignasi Aguiló; la diputada per 
Huelva de Podemos i impulsora d'una frustrada ILP estatal sobre RBUI, 
Isabel Franco, ell membre de MÉS per Mallorca i Director General de 
Planificació de Serveis Socials del Govern, Andreu Horrach i el mateix 
Lluís Torrens. 

Del debat i les Jornades quedaren clares algunes qüestion:. Que el 
tema de la RBUI de cada vegada agafa més volada. Es fa difícil ja 
pensar en una societat de la plena ocupació i que el treball remunerat 
sigui l’única manera de poder tenir una inserció i un reconeixement 
social. Que cal pensar en una nova forma de distribuir el treball i la 
jornada laboral i la RBUI ho facilitaria. 

Que no es poden pensar canvis de models productius sense tenir un 
matalàs de protecció social estable. Que els treballs domèstics i de 
cures a les persones cal que siguin reconeguts com a socialment 
necessaris i una RBUI és una manera de fer-ho. Que les rendes 
garantides, tot sent una solució millor que la seva inexistència, no 
poden eliminar el fenomen de la pobresa. 

Que els sindicats poden tenir un arma de resistència important amb 
una RBUI, de cara a les negociacions col·lectives. Que l'import d'una 
RBUI podria ser per a una persona adulta entorn de l'índex del llindar 
de la pobresa... Per cert la Carta Social Europea proclama que a 
qualsevol estat europeu, tota prestació social, sempre ha d'estar per 
damunt del seu llindar de la pobresa. Una Carta Social signada per 
l'estat espanyol però encara no ratificada per l'actual govern del PP.

Ara queda pendent el treball de conclusions de la Jornada que han de 
treballar conjuntament la comissió de diputats del Parlament i el Grup 
Renda Bàsica Illes Balears. Per seguir estudiant i treballant el tema de 
la RBUI i les seves possibles conseqüències a les Illes Balears. S'ha 
obert una línia de feina entre la societat civil i els representants 
electes en el Parlament per parlar seriosament del tema.

 És una gran cosa que en el Parlament ens puguem sentir realment 
com a dins ca nostra i fent feina braç a braç amb els seus 
representants. També per aquí anem pel bon camí.
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Segona trobada de Fundacions 
dels pobles de l’Estat espanyol
Miquel Rosselló

President de la Fundació Ateneu Pere Mascaró

El passat dos i tres de juny, a Barcelona, s’ha celebrat la trobada de 
les Fundacions sobiranistes d’arreu de l’Estat espanyol. La primera es 
va fer el mes de desembre de l’any passat, va ser valorada molt 
positivament per totes les entitats participants i encarregaren a la 
fundació CIEMEN que organitzés les segones, tasca que ha complert 
amb nota.

Han participat per part de Catalunya a més de l’esmentada fundació 
CIEMEN, la fundació Josep Irla i una representant de la CUP. Per part 
del País Valencià la fundació NEXE, de Galícia OBRADOIRO DE IDEAS i 
GALIZA SEMPRE. Per Euskadi, EzkerraBerri Fundazioa, IRATZAR 
Fundazioa, Manu Robles Arangiz Fundazioa, Ipar Hegoa Fundazioa. De 
Mallorca les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró. I 
s’incorporà aquesta vegada un representant del Sindicato Andaluz de 
Trabajadores -SAT. Excusaren la seva assistència Alkartasuna 
Fundazioa,(Euzkadi) la Fundación Moncho Reboiras (Galícia) i la 
Fundación Gaspar Torrente(Aragó).

Ha sigut un dia i mig molt intens. Començaren les tasques amb un 
intercanvi d’informació de cada entitat respecte a l’evolució de la 
situació política i social als seus respectius països des de l’encontre 
anterior. Per obrir, després, taules de debat sobre com enfrontar el 
concepte de sobiranisme a les alçades del segle XXI. 

A la primera taula s’abordà la perspectiva feminista per la construcció 
nacional. Comptàrem amb quatre ponents de luxe: la filòsofa de la 
Universitat del País Basc Jule Goikoetxea, la professora de ciència 
política de la universitat Pompeu Fabra Tània Verge, la investigadora 
en ciències socials Maria Rodó i la filòsofa i directora de l’Institut 
Balear de la Dona Rosa Cursach.

La segona taula debatérem la renovació discursiva del sobiranisme 
amb la participació dels politòlegs,el valencià Amadeu Mezquida i el 
basc Mario Zubiaga, el professor de la universitat d’A Corunya José 
Manuel Carril i l’historiador valencià Antoni Rico.

A continuació la politòloga Elena Castellà animà un interessant debat 
sobre l’auge de l’extrema dreta a la Unió Europea i com combatre’l 
des de l’esquerra sobiranista.

Acabàrem el primer dia amb un sopar tertúlia, a un restaurant de 
dues mallorquines que cuinaven de meravella, sobre el procés 
independentista català i com se li pot donar suport des de la resta 
dels pobles de l’Estat espanyol. Oficiaren de ponents l’exdiputat Quim 
Arrufat i la membre del Pacte nacional pel referèndum Carme Porta. 

El matí del dissabte es dedicà a l'avaluació de l’esdeveniment que fou 
valorat positivament per totes les entitats assistents i s’entrà a un 
debat sobre la utilitat d’aquestes trobades i la seva continuïtat.

L’opinió general fou que cal caminar cap a un espai d’intercanvi 
d’informacions i experiències de les entitats sobiranistes d’arreu de 
l’Estat espanyol així com establir un debat continuat sobre temes que 
afecten els respectius processos d’alliberament i que considerem 
col·lectivament anar abordant. Serà la pràctica i el temps que ens 
indicaran si podem avançar cap a l’elaboració de relats comuns i 
coordinació de processos convergents.

S’acordà mantenir i incrementar la relació mútua i organitzar una 
pròxima trobada, el pròxim mes de desembre en la qual analitzaríem 
l’evolució de la crisi del règim del 78 i com contribuir des dels distints 
pobles a l’ensorrament d’aquest.

Així mateix totes les entitats valoraren molt positivament la tasca 
realitzada fins ara per CIEMEN i li demanaren que seguís 
desenvolupant les tasques de coordinació.

Especialment emotiu fou l’encontre amb la Presidenta del Parlament 
català, Carme Forcadell. Tinguérem un interessant intercanvi 
d’opinions i li poguérem expressar el suport de totes les fundacions 
per la persecució de la justícia espanyola a ella i a tots els 
represaliats, i expressar-li la nostra opinió totalment favorable al 
Referèndum del poble català.

Els representants de les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere 
Mascaró, Jaume Ribas Vilanova, Pilar Terrassa i jo mateix, sortírem 
satisfets i amb el convenciment que el camí encetat té futur.
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Què està passant?

Antoni Sansó 

Assessor tècnic Vicepresidència

 i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

L'any 1966 arriba a l'aeroport de Son Sant Joan el turista un milió i 
així, festa grossa fins avui. Per donar-vos unes dades importants, a 
Mallorca, actualment tenim autoritzades unes 370.000 places 
turístiques. Si anem a les arribades de turistes, està clar que n'hi ha 
moltes més. No podem seguir parlant de temporades turístiques 
excepcionals, si no aconseguim canviar situacions socials i laborals 
profundament injustes, on el rendiment econòmic es concentra en les 
puntes d'estiu i on la superació de la capacitat de càrrega del territori 
i la saturació de les infraestructures disponibles estan al límit. 

Estudis econòmics seriosos ens diuen que el nostre model turístic, per 
si sol, per molt que derivi amb un creixement continuat del nombre de 
turistes no assegura la rendibilitat de la nostra economia. Fa més d'un 
any vàrem presentar el primer esborrany per modificar la Llei Turística 
del PP, intentant seguir dues directrius principals: 

La necessitat de posar límit al total de places turístiques de les Illes, 
eliminant totes les excepcions que hi havia a la Llei per evitar 
l'intercanvi de places, la qual cosa distorsionava la idea del sostre real 
de places turístiques que sempre hem defensat.

Incloure en les possibilitats de comercialització els pisos o habitatges 
situats a plurifamiliars. La situació actual no és sostenible, perquè la 
normativa vigent exclou una realitat que s'ha d'afrontar: a les Illes 
Balears es comercialitzen cada vegada més estades turístiques en 
habitatges, tant unifamiliars com plurifamiliars. 

El projecte de Llei, actualment al Parlament, esperem que serveixi per 
aconseguir aquests dos objectius i fer del Turisme una activitat 
sostenible, econòmicament, socialment i medi ambientalment. 

Limitar el nombre de turistes a través dels nostres aeroports és una 
mesura molt difícil d'executar, sobretot perquè les institucions 
illenques no tenen cap competència sobre el tema, sense que això 
suposi que no se segueixi fent feina per canviar aquesta injustícia. Per 
això, entenc que la reducció de turistes efectiva s'ha de produir per la 
via de les places turístiques.

La percepció social de superació d'aquests límits és de cada dia més 
compartida per la població i pels mateixos turistes, que manifesten la 
seva insatisfacció. Però també és cert que qualsevol mesura, sense un 
cert consens i una certa seguretat jurídica, pot quedar buida de 
contingut. 

Cal recordar, que la 
limitació de places 
turístiques no és nova. 
Ja està recollida en el 
nostre ordenament 

jurídic des de finals dels anys noranta fins avui. Totes aquestes 
normes ja supeditaven i supediten l'obertura de nous establiments 
d'allotjament turístic o l'ampliació dels existents a l'aportació de 
places turístiques d'establiments que es donin de baixa definitiva o 
adquirides als òrgans gestors de places.

El problema és que totes les normatives han anat fent excepció algun 
tipus d'oferta, a aquesta mateixa normativa, per arribar a l'actual on 
els establiments d'allotjament de turisme rural, els habitatges 
comercialitzats per empreses d'estades turístiques, els establiments 
d'allotjament a partir de quatre estrelles que se situïn a les zones 
qualificades d’aptes per a hotels de ciutat, els allotjaments de turisme 
d'interior, els establiments d'allotjament de cinc estrelles... tenen 
l’excepció de dur a terme l'intercanvi de places. 

Sobre el lloguer turístic cal dir que és una vessant més de la nova 
economia. Això ha provocat que les principals destinacions i ciutats 
del món hagin de repensar les seves normatives turístiques. El pis o la 
casa per passar uns dies o unes vacances és un producte que té cada 
vegada més demanda i que molts de clients ja no es plantegen altres 
fórmules. Per això, penso que només una regulació ens pot permetre 
saber del que parlem i evitar que aquest volum fora de control 
augmenti.

Aquests portals on line, han revolucionat la tradicional 
comercialització turística, controlada fins ara pels grans TTOO, això 
també ha suposat un nou mercat d'allotjament no regulat i al marge 
del control de l'administració turística. El problema de fons, és que 
INTERNET ha ampliat el negoci turístic a tots els nivells però també és 
cert, que aquest és una arma de doble fil, per una part ajuda a la 
il·legalitat però per altra delata el que opera il·legalment. 

 També s'ha de tenir en compte les implicacions d'aquesta activitat en 
l'ordenació territorial i urbanística. Per això hem tingut clar des del 
principi que calia implicar els Consells Insulars i els Ajuntaments 
perquè exerceixin les  competències pròpies, també, perquè la 
Directiva de Serveis no afecta aquestes normes. 

Modificació de la Llei de Turisme
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La figura de l'habitatge de vacances es recull per primera vegada en 
la normativa autonòmica de la Llei 2/1984, sobre allotjaments 
extrahotelers. Hem de dir però, que la possibilitat d'ús residencial 
amb finalitats turístiques, no ha estat acompanyada d'una previsió de 
regulació per part del planejador urbanístic territorial, i en particular, 
del planejador urbanístic municipal, la qual cosa, vists els resultats, no 
sembla aconsellable mantenir. 

S'ha de tenir en compte que els habitatges d'ús residencial que 
comercialitzen estades turístiques el que allotgen són turistes, és a 
dir, igual que els establiments d'allotjament turístic, generen places 
turístiques. 

Per tant, la primera problemàtica és que el fet que es tracti igualment 
de turistes, posat en relació amb el ja de per sí  gran nombre 
d'establiments d'allotjament turístic existent, fa que sigui 
imprescindible una limitació global del nombre de places turístiques, 
s'allotgin a establiments d'allotjament turístic o s'allotgin a habitatges 
residencials. 

Que feim a la nova Llei:

En primer lloc, llevam totes les excepcions a l'intercanvi de places 
establint un sostre i tothom per fer una plaça nova n'haurà de donar 
una de baixa, també els habitatges. Mantenim les excepcions a l'Illa 
de Menorca, mentre el seu PIAT o PTI no determini el sostre màxim de 
places.

A més, incidim en aquest punt i, eliminam la fórmula privada que 
permetia un plus a l'intercanvi amb una fórmula privada que podia 
arribar a què per cada una de les places donades de baixa es 
poguessin autoritzar dues de noves. En aquest cas només es pot fer 
intercanvi privat si abans la plaça donada de baixa s'hagués 
comprada, si no s'haurà d'acudir a l'administració i sempre plaça per 
plaça. 

Llevam l'exoneració que hi havia pels hotels de quatre estrelles per no 
haver de complir una ràtio mínima de 60 metres de la parcel·la per 
plaça.  

Llevam que els hotels de ciutat puguin computar el 90% del total de 
les habitacions com individuals i ara tots els hotels seran iguals i 
només podran computar fins al 10% del total d'habitacions com 
individuals.

Sobre el lloguer turístic establim els requisits per poder-se fer a tot 
tipus d'habitatge però ho condicionem en primer lloc a què els 
Consells i Ajuntaments delimitin les zones aptes on serà possible, 
mentre no es dugui a terme aquesta zonificació no es podran donar 
noves altes per comercialitzar estades turístiques a unifamiliars ni a 
plurifamiliars. 

Ampliam els deures tant dels usuaris com de les empreses d'estades 
turístiques. Definim molt més clar l'activitat clandestina, l'oferta 
il·legal i el canal d'oferta turística, i tothom estarà obligat al registre 
de Turisme. Ampliam molt els requisits per poder comercialitzar 
estades turístiques, sobretot dins plurifamiliars on serà necessari el 
permís per majoria de la Comunitat de propietaris i tenir una 
antiguitat mínima de cinc anys d'ús residencial.  Definim que tota 
estada de menys d'un mes s'entendrà com a turística. Ampliam molt 
les sancions a qui incompleixi la Llei, obligant a tothom a posar el 
registre de Turisme, també a les Plataformes on line...

Modificació de la Llei de Turisme
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La socialdemocràcia a la cruïlla
Miquel Rosselló

President de l’Ateneu Pere Mascaró

La socialdemocràcia fa anys que es debat entre la seva fidelitat a 
l'Estat del Benestar i les tesis neoliberals. Tony Blair ja va intentar una 
tercera via que fracassà estrepitosament. Però després de la darrera 
gran crisi, que afectà de ple a la UE torna a sortir amb força el mateix 
debat. El paper de la socialdemocràcia és construir una alternativa 
d’esquerres a la crisi o acomodar-se al model neoliberal i maquillar-ne 
els aspectes més antisocials.? 

I a aquesta qüestió se li pot afegir una altra també molt important. Si 
la socialdemocràcia no pot aconseguir majories absolutes per 
implementar el seu programa amb qui ha de cercar aliances, amb les 
forces a la seva esquerra o amb la dreta conservadora?

Basta donar una ullada per la Unió Europea per calibrar la profunditat 
de la cruïlla. A Portugal és l’únic Estat de la UE que el PS ha preferit 
mirar a l’esquerra, després d’una nefasta política anterior de 
subordinació a la troika. Ha arribat a un acord amb el Partit Comunista 
i el Bloco d’Esquerdas i per ara no li va malament -en aquest mateix 
número de l'Altra Mirada publiquem un article del company Joan Pau 
Jordà que ho explica en profunditat.

Tant a Gran Bretanya, com a França, com a l’Estat Espanyol quan s’ha 
consultat a les bases la resposta ha estat aclaparadora a favor de 
mirar a l’esquerra. Però aquesta és solament la primera passa que  
demana afrontar la cruïlla com veurem a continuació.

Corbyn s’enfronta a unes eleccions molt complicades el pròxim 8 de 
juny. La posició ambigua davant el Brexit li fa difícil competir amb els 
conservadors i a Escòcia, on el Laborisme tenia una bona pesquera de 
vots, el NSP, a més de defensar amb rotunditat la independència 
d’Escòcia i la permanència d’aquesta a la UE, li ha “robat” la pràctica 
totalitat del seu discurs socialdemòcrata.

En Hannon guanya per golejada les primàries davant el social–liberal 
Valls, però vet aquí que la vella guàrdia socialista, amb el President 
Hollande al seu cap, directament o indirectament deixen a l’estacada 
al seu candidat i donen suport a Macron, que no li queda de socialista 
ni un sol tic. El PS queda a la primera volta de les eleccions 
presidencials amb un 6% i tornem a viure a França unes Presidencials 
sense candidat de l’esquerra (també hi ha un bon article sobre el 
tema a aquest número  d’en Pau de Vilchez). La part positiva és el bon 
resultat de Melenchon a la primera volta amb més d’un 19%. Però la 
pregunta queda sobre la taula. Serà capaç l’esquerra Francesa de 
superar discrepàncies i construir un sol projecte amb vocació de 
governar?

Itàlia és el país que ha viscut un trànsit més espectacular de 
l’esquerra els darrers anys. Des d’un potent partit comunista a un 
partit demòcrata, pràcticament sense passar per la socialdemocràcia. 
Emmirallar-se amb el partit demòcrata dels EUA és obertament 
renunciar a la socialdemocràcia.

 És obvi que el PD té propostes que es poden considerar progressistes 
però el punt de partida no té res a veure amb la realitat europea. 
Mentre defensar postulats progressistes i d’esquerres a la UE és 
defensar l’estat del benestar davant les doctrines neoliberals, als EUA, 
que no ha tingut estat del benestar mai, la defensa de propostes 
col·lectives i publiques sobre sanitat, educació, carreteres i presons 
per exemple és progressista, mentre a Europa això és patrimoni de tot 
l’arc parlamentari.

Renzi, que ha tornat a guanyar les primàries no és més que un 
demòcrata cristià al davant de l’esquerra italiana. Si Togliatti aixequés 
el cap!.

Al PASOK grec ja hem vist el que l’hi ha passat, mentre a Alemanya 
les enquestes no li donen molt bon resultat al SPD després d’haver 
aplicat la gran coalició, com li va passar als PS. d’Holanda i Àustria. 
Per ara, si exceptuen Portugal, sembla que a la socialdemocràcia no li 
va bé ni si mira a la dreta ni si ho fa a l’esquerra.

Si anem a l’Estat espanyol, després que Zapatero que començà 
donant molt bones vibracions a l’esquerra es va agenollar davant la 
troika el PSOE, no solament va perdre el Govern sinó que va baixar a 
l’infern dels seus resultats electorals. Empès per una cúpula 
acostumada a les portes giratòries va arribar a promoure i executar 
un cop d’estat contra el Secretari General que havia guanyat unes 
primàries per permetre que Rajoy tornés a ésser President del Govern.

Les bases socialistes han rescatat en Pedro Sánchez i han dit fort i clar 
que volen un PSOE mirant a l’esquerra. Però com que en política res 
és fàcil ara els queda, als socialistes espanyols, recórrer un llarg camí 
molt empedrat.  El mes de juny tenen un Congrés que confirmarà si el 
nou Secretari General tindrà el poder necessari per impulsar les 
polítiques que li ha demanat la militància. Sabrà i voldrà enfrontar-se 
als poders fàctics de dins el partit i de fora? Per si queden dubtes, 
l’editorial del País l'endemà de les primàries.

Serà capaç d’articular una política d’aliances amb Podemos i les 
esquerres sobiranistes, sense la qual és impossible per ara arribar a la 
Moncloa? I per últim serà capaç d’entendre que la condició sine qua 
non per parlar amb Catalunya, és acceptar el dret a decidir dels 
pobles que componen l’estat espanyol?
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Biel Pérez i Pep Valero

En el cor de la nostra Ciutat hi trobem la seu del Cercle d’Economia de 
Mallorca, una associació que reuneix més de dos centenars de 
professionals qualificats que, de forma independent i gratuïta, volen 
aportar la seva experiència i les seves anàlisis en bé d’una millora de 
la nostra societat mallorquina. Ens rep, molt amablement, el seu 
president, Sr. Andreu Rotger Amengual.

 Va nàixer el 1949 a Alaró. És Enginyer de camins, canals i ports per 
l'Escola Tècnica Superior de Madrid. Diplomat en gestió d’empreses 
per l'IESE de Barcelona. Va ser Director General d’Endesa a Balears, i 
abans havia estat Director d’Explotació d’Endesa. Actualment jubilat, 
té gran experiència en la gestió de canvis i l'organització d'equips 
després de la fusió d'empreses. 

Encara que la majoria dels nostres lectors el coneixen, potser 
convindria dir quatre mots sobre què és el Cercle d’Economia. 

El Cercle d’Economia de Mallorca té com a característica principal ser 
una associació de professionals (no d’empreses) de tot tipus, 
interessats per com funciona aquest país. I preocupats pel que no 
funciona.  El CERCLE no aspira a governar, però sí a dir com li 
agradaria ser governats. Des de la independència empresarial i 
política. Independència empresarial, perquè no és ni un col·legi 
professional, ni una associació d’empreses, des del punt de vista 
sectorial, ni un partit polític. No s’accepten subvencions del Govern; 
això fa que sigui un lloc de trobada per debatre els trets més 
importants de les principals necessitats dels ciutadans. Des de la 
pluralitat ideològica. Això s’ha vist, perquè hi ha hagut gent que ha 
sortit del Cercle i se n’ha anat a la política; a distints extractes polítics. 
I, des del punt de vista professional, no és un cercle d’economistes. Es 
diu “cercle d’economia” perquè qualsevol necessitat dels ciutadans 
passa per l’economia.

Quines condicions es requereixen per entrar al “Cercle d’Economia”?

L’única condició és està avalat per dos socis, res més. I, naturalment, 
acceptar la pluralitat ideològica i el debat d’idees.

Es demana una determinada qualificació professional o acadèmica?

No. Basta que tinguis inquietud sobre el que està passant a la societat. 
I de fet, els economistes no arriben ni al 50% dels socis. A part del 
model econòmic, estam molt implicats en el tema de l’educació (hi ha 
comissions que treballen aquest tema), el tema de la sanitat, el tema 
de la qualitat de la democràcia, el tema de la cultura... Hem proposat 
la “Ruta Europea Ramon Llull”. Ja sabeu que les rutes europees varen 
començar el segle passat. La primera ruta europea que es va 
autoritzar per part de la Comunitat Econòmic Europea va ser el “Camí 
de Santiago” i ara n’hi ha més de trenta.

 Nosaltres hem proposat la “Ruta Ramon Llull” com una ruta europea, 
que a més de reivindicar la figura de Ramon Llull, serviria per treballar 
el turisme cultural (jo crec que obriria moltes possibilitats a aquest 
país). Endemés, treballem el tema de la innovació; tenim uns premis 
als emprenedors. Hi ha també un grup que estudia l’evolució del 
model econòmic. Em sabria greu oblidar algun tema... El que vull dir 
és que no es tracta que nosaltres ens dediquem exclusivament al 
tema del finançament, encara que s´hi ha treballat molt. És un tema 
de valors de la societat; tot el que preocupi la societat, preocupa en el 
Cercle.

Quants de membres formen part del Cercle actualment?

Dos-cents vint-i-cinc. I d’extractes molt diferents: jubilats, 
farmacèutics... És vera que la majoria són professionals, però no 
vénen en tant són professionals, 

Quin sistema de feina teniu?

Hi ha una junta directiva, que es reuneix cada mes, conformada per 
denou socis. Una comissió executiva formada per quatre persones. I 
tota una sèrie de comissions. Es treballa per projectes; qualsevol soci 
pot proposar un projecte i, si hi ha un mínim de gent interessada, es 
treballa aquell projecte. Ara, per exemple, s’ha creat fa poc una 
comissió, per iniciativa dels socis, de la diversificació; el tema de la 
integració d’estrangers interessats en integrar-se; dones, joves... És un 
tema a analitzar, i ja fem una jornada en aquest sentit; per què les 
dones no ocupen llocs de responsabilitat a les empreses? I per què les 
dones no estan en la mateixa proporció a les associacions d’aquest 
tipus? Nosaltres tenim un deu per cent de dones. També el tema dels 
joves; crec que és un mal senyal que els partits polítics (per exemple, 
el PP i el PSOE) tinguin una mitjana d’edat dels seus afiliats que supera 
els 55 anys. S’està produint una ruptura generacional. Uns partits que 
estan majoritàriament gestionats per gent gran (diguem-ho així) i 
unes generacions, entre els 18 i els 35 anys, que el setanta per cent, o 
no té feina, o té una feina molt precària... Aquí hi ha com una ruptura, 
o existeix el risc d’una ruptura que a nosaltres ens preocupa i que cal 
analitzar.

ANDREU  ROTGER  
AMENGUAL
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Potser aquesta ruptura es produeix arreu de les institucions: sindicats, 
esglésies, partits, etc.

Segurament; no deixem de ser una representació de la societat. No 
som ni millors ni pitjors...

Cada comissió té el seu programa de feina, s’organitza així com ella 
vol?

Sí, sí. L’únic que té és que ha de donar comptes a la directiva i a 
l’assemblea. Tenim dues assemblees anuals, una el juliol i l’altra el 
desembre.

Es paga una quota? Segur que no viviu de l’aire del cel...

Sí, 35 euros cada mes. I jo faria una crida a animar els vostres lectors 
a què es facin socis (podeu dir-ho així), tant si troben que és molt o és 
poc (m’és igual) és una contribució a què hi hagi veus independents 
que treballin per aquest país. Hi ha quotes més baixes, per joves, per 
famílies. Es tracta d’afavorir que hi hagi una veu independent; 
altrament, tindrem veus autoritzades, veus importants, veus més 
intel·ligents que el Cercle, però no independents. Jo crec que hi ha 
d’haver de tot.

Com aterres al Cercle d’Economia?

Quan em vaig jubilar, a 62 anys, vaig pensar: no puc quedar sense fer 
res, una persona que està acostumada a l’activitat contínua. I, com 
que jo no tinc gaire habilitats manuals, vaig mirar les diferents 
associacions on em podia ubicar. El que jo cercava era una associació 
que fos independent, políticament i empresarial. Sense ànim de crítica 
a altres associacions, que fan les seves funcions; amb tot el meu 
respecte. Jo diria que gairebé totes, per no dir totes, les associacions a 
les Balears, o bé defensen interessos sectorials (col·legis professionals, 
CAEB, Cambra de Comerç, Federació Hotelera), o estan associades, 
directament o indirectament, o bé a una empresa (El Cercle Financer 
de La Caixa) o bé a un partit polític. Insisteixo: amb tot el meu 
respecte. Però, el que jo cercava era una independència total, el 
Cercle. Llavors vaig començar a assistir-hi i em va agradar.

A què es deu aquest desig tan intens de cercar tanta independència? 
Hi ha hagut alguna experiència negativa abans?

No ho sé; tal vegada perquè pensava: és el que necessita la 
ciutadania. Crec que els ciutadans necessiten certa orientació des de 
la independència. Perquè una orientació condicionada pot ser 
fantàstica, però no deixa d’estar esbiaixada. Llavores, un lloc on 
convisquessin diverses ideologies, que és el cas del Cercle (excepte 
extremistes, hi ha de tot), i, per tant, poder anar conformant la teva 
opinió a força d'anar escoltant opinions diverses, a mi em semblava un 
exercici interessant. Si més no des del punt de vista personal. I, si 
endemés ets un animal polític (jo crec que ho és tothom), en el sentit 
de què m’interessa la vida en comú de les persones... 

Cal fer veure que els polítics no són més que representants nostres. 
Abans no hi havia polítics. Per què? Perquè a un poble, si algú es 
casava i havia de fer una casa, la feien entre tots; i, si havien de matar 
el porc, el mataven entre tots i llavors se’l repartien... Fins que ens 
vàrem fer tan nombrosos i tan complicats, que vàrem necessitar 
delegar. Però, que no es creguin els polítics que són més importants 
que nosaltres; nosaltres som més importants que ells! I, per això, em 
semblava que aquesta credibilitat davant el ciutadà havia de ser a 
partir de la independència. Perquè si no, és difícil. Ja és difícil tenir una 
opinió no manipulada! Conscientment o inconscientment; sí, endemés, 
hi ha interessos...! Això jo ho he viscut; tots ho hem viscut. Tot té una 
certa manipulació.

A quin públic li interessa una opinió lliure? Als polítics, que en teoria 
són els gestors dels assumptes públics, dels nostres assumptes, els 
interessa una veu lliure?

Jo crec que no els interessa, els condiciona. En teoria (parlo en 
general, eh?) hauria de ser així, però jo crec, i el que defensem des del 
Cercle és un sistema electoral i un sistema de partits molt diferent del 
que hi ha ara. Jo crec que un dels orígens del mal que tenim és 
precisament el sistema electoral i el sistema de partits que tenim. Que 
va ser molt útil en el seu moment, segurament, però ara ens 
condiciona. Ens condiciona perquè el polític està més pendent del que 
digui la cúpula del partit (si no, no surt a la foto) que del ciutadà que 
l’ha votat. Exemples d’això en tenim moltíssims! Estic parlant en 
general, clar.

Tenim un model econòmic eficaç i eficient a les Illes?

Jo no ho crec i crec que és bastant obvi. Un sistema econòmic en què 
el seu PIB està concentrat en un 80% en serveis... Qualsevol persona 
mínimament informada diria que estem excessivament escorats cap a 
un costat. És veritat que el que fem és aprofitar les potencialitats que 
tenim, i això està bé, però posar tots els ous dins la mateixa cistella, 
tots sabem que no és bó... I és mentida que no tinguem més remei 
que caure en el que tenim. No fa tants d’anys que, per exemple, el PIB 
industrial era el doble del que tenim ara. Crec que, així com a vegades 
es fa discriminació positiva de gènere, també hi hauria d’haver una 
discriminació positiva a favor de la indústria, a favor de noves 
tecnologies, a favor de la innovació...
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Això suposa tenir una visió, com a mínim a mitjà termini...

Clar, clar! I aquesta visió estratègica passa per això i passa per 
l’educació. Jo som dels que creuen en el que diu l’economista Puig: per 
a guanyar competitivitat ens hem de centrar més en fer créixer els 
salaris mínims, pagar més a canvi de demanar més formació, més 
professionalitat, i millorar el nivell de qualitat de les coses que fem. 
Aquí, el que estem fent (ho deia en Puig) és acabar creant més llocs de 
treball que els que demanden els balears; dels espanyols, inclús.  si 
ens encasquetem en l’atur zero a les Balears, no ho aconseguirem mai 
perquè la crida del Nord d’Àfrica i de Sud-amèrica al baix preu és 
infinita. Ens hauríem de concentrar en què la gent que hi ha ara tengui 
un nivell més alt i l’oferta de treball sigui més qualificada. 

Això vol dir que la immigració és una amenaça per a l’economia 
balear?

No, no! Jo no ho diria així, perquè això crec que seria injust! La 
immigració és una forma de solidaritat per part dels pobles que tenen 
més que els que no tenen; i és absolutament imprescindible. Però, no 
a canvi de deixar a la cuneta quantitat de gent nativa, que la perdem 
pel camí per manca de formació; per manca d’oferta de cert nivell... 

També podem dir que hi ha empresaris que juguen més als salaris 
baixos per damunt de la qualitat...

No es tracta de dir: això és una qüestió que l’ha d’arreglar el Govern. 
No, això és una qüestió que afecta el Govern, afecta les empreses i 
afecta els ciutadans. Si el Govern no ho regula d’aquesta forma; els 
empresaris no estan interessats en aquest nou model i els ciutadans 
no ens preparem per donar resposta... Jo m’he trobat, en el passat, en 
voler seleccionar persones per a determinats llocs i haver d’acudir a la 
Península perquè aquí no n’hi havia. Això vol dir una desconnexió 
empresa, universitat, govern; i uns ciutadans no certament 
caracteritzats per la cultura de l’esforç. Hem de recuperar aquesta 
cultura.

Podem parlar d’un model d’Illes en general, de cada illa... Tenim un 
model semblant?

Amb matisos, però som molt semblants. I això és normal; la 
globalització fa que en coses tan banals com que te’n vas a qualsevol 
capital d’Europa i veus els mateixos comerços, les mateixes històries... 
el que a mi em sembla que ens empobreix, però la globalització crec 
que ens fa bastant comuns. Això no obstant, és obvi que entre 
Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca hi ha diferències; però a mi 
em sembla normal.

Pel que fa al que parlàvem de consciència quant a la formació i la 
qualificació professional també som semblants?

Jo crec que sí. Una mostra que tota aquesta qüestió del model 
econòmic i dels ingressos ens afecta, és que tenim un sistema 
d’educació que produeix el fracàs més elevat de tot Espanya. Un 
problema en sanitat de llistes d’espera importants; a una de les 
comunitats que té més targetes sanitàries privades de tot Espanya! Si 
el percentatge de les Balears, que tenim una targeta sanitària privada, 
fos semblant al que hi ha a la resta de comunitats, empitjoraríem 
notablement el sistema de salut. Així i tot ja està col·lapsat!

Parlem de la Plataforma pel Nou Finançament; quantes entitats la 
formen en aquests moments?

Entorn de setanta.

Quins són els punts principals del Manifest?

El model de finançament en si mateix, el tema del REB, el règim 
especial insular, el tema de les inversions estatals i el tema del deute.

Creus que Madrid és una forma d’entendre Espanya?
(Alè profund de n’Andreu, somriure i segons de silenci) Què és Madrid? 
Quién es Madrid?

Aquesta concepció que les coses es decideixen des del centre. És on 
es reparteixen les cireres. Has d’anar a Madrid a defensar que ens 
facin cas...

Sí. Jo crec que això és un mal molt generalitzat; però és un mal. Els 
menorquins, eivissencs i formenterers es queixen de Palma (ells diuen 
Palma)... No fa tants d’anys que per anar a Barcelona des de Maó 
havies de passar per Palma. Aquest estil... no ens agrada que es 
decideixi el que un ha de fer des de l’altre costat... Jo crec que tot això 
té què veure també amb la poca solidaritat. Se’ns umpl la boca de 
solidaritat, però després, jo diria que a Mallorca més que en altres 
llocs, som molt d’anar per lliure. Això d’ajuntar-nos per fer qualque 
cosa ens costa molt! Allò de què tenim un problema comú i... No, no, 
mira, jo em cerco la vida i els altres ja s’arreglaran! Això té 
conseqüències.
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En el cas que ens ocupa, que bona part del benestar del ciutadà 
d’aquest país nostre, de les Illes, depèn d’unes decisions que es 
prenen a Madrid (ja ens entenem) del Govern de Madrid... Clar, quan 
un ha de governar i ho ha de fer per a un país com el nostre, en què 
les Illes representa un percentatge molt petit, hi ha el risc que no es 
tinguin en compte les nostres necessitats reals. Jo crec que és un 
error; una economia com és la balear, que podria ser, si li donem una 
sempenta amb més pressuposts, podria ser una locomotora 
d’Espanya, ara l’estan relegant al furgó de cua. I això és sistemàtic; 
perquè el nostre poble es pensa que tot el que es fa està tocat de la 
mà de Déu; i que això és així...!

Per tant, són dues actituds que es retroalimenten?
Jo crec que sí.

Denotaríem, per tant, una manca d’esperit associatiu, de capacitat de 
crear xerxa, i, per altra part, un govern a qui això li interessa perquè 
així pot actuar més directament?

Sí, perquè “el que no llora, no mama”...

No hi ha una oposició ferma...

Nosaltres deixem fer... “laissez faire...”! Jo crec que hem de veure que 
tothom demana; i tothom exigeix des de les seves necessitats... I, si 
nosaltres no posem de manifest la nostra situació, ningú ho arreglarà 
per nosaltres. No hi ha gens d'interès per part del Govern de Madrid... 
A més a més té la consciència que som un país ric, que no és el mateix 
que un país amb gent rica. I no és el mateix; són dues coses diferents. 
I, a més a més, la nostra Renda per Càpita, com sabeu, està baixant i 
no té perspectives de recuperació. I s’ha de veure, també, el tema de 
la competitivitat, el tema de la productivitat, el tema de quin tipus de 
llocs de treball estem creant, el tipus de model... influeixen moltes 
coses! Però, també, les polítiques que es poden fer amb uns 
pressuposts que ens condemnen sistemàticament a tenir la despesa 
per habitant més baixa de tot Espanya en sanitat, educació i serveis 
socials. Necessitem un règim especial insular per variar el problema 
dels greuges comparatius. Perquè, per a qualsevol activitat 
econòmica, tant importar com exportar, tenim una penalització pel fet 
insular.

I la manca d'inversions estatals, tampoc ajuden...

Unes inversions de l’Estat necessàries per ser motor econòmic. Per 
tenir uns visitants que doblen la població, i ens obliguen a renovar les 
infraestructures més importants. I estam sistemàticament a la coa en 
inversions per habitant! Això ha dut a un deute que, no diré que els 
nou mil milions de deute siguin deguts a això, el mateix Govern Balear 
xifra al voltant del quaranta per cent a l'infrafinançament.  

És clar que, no sé si serà el quaranta, o serà el trenta-vuit, o serà el 
quaranta-dos, però hem hagut de fer hospitals (com Son Espases, Ca’n 
Misses, Formentera, perquè som illes) que en altres comunitats varen 
anar a càrrec de l’Estat. I nosaltres, per qüestió de competències, de 
finançament, ho hem hagut de pagar. I això té un preu en forma de 
deute, que fa que el vint-i-u per cent del pressupost de la Comunitat 
s’hagi de destinar a pagar deute (interessos, etc.). Tot això fa que, al 
final, tot estant a la mitjana dels ingressos, acabem tenint les 
despeses per habitant més baixes de tot Espanya.
 
Com creus que es podrien popularitzar aquestes aspiracions?

Jo crec que tampoc hem de ser molt pessimistes; això per un costat. Jo 
crec que durant els darrers tres anys se’n parla bastant més del que 
se’n parlava abans. El fe que els diaris, per exemple, quasi cada 
setmana treguin alguna notícia relacionada amb aquest tema, no és 
casual. Els diaris xerren del que la gent vol sentir. No xerren del que la 
gent no vol llegir; perquè una notícia que no és llegida, no interessa. Jo 
crec que la gent, quan es parla d’aquestes coses, comença a prendre 
consciència. Ara, és vera que, quan vaig sentir en Baldoví que xerrava 
de què volen fer una manifestació, una campanya... Jo crec, que si 
nosaltres ens plantegéssim fer una campanya (com hem parlat alguna 
vegada), potser hauríem de mirar endarrere per veure qui hi ha... 
Potser per allò que dèiem que ens costa mobilitzar-nos i potser encara 
no hem fet prou divulgació. Basta veure qui compareix a certes 
convocatòries. Com s’ha de fer? Bé, tenim una Plataforma amb una 
sèrie de persones molt interessants que diem tot el que creiem que 
podríem fer. I tot el que hem fet ha sortit d’allà; i hem fet bastants 
coses, per cert! Que no és suficient? És obvi!

El repte potser sigui com fer-ho arribar a la gent manco sensibilitzada; 
la capil·larització...

És clar! Això no pot ser sols una reivindicació d’una elit intel·lectual, 
amb tots els respectes, que també hi ha de ser; o d’una gent 
conscienciada. Aleshores jo crec que això s’ha d’expandir. Com? 
Primer persona a persona; jo no perd ocasió... amb les meves 
amistats, sopars, trobades... allò de l'osmosi. No perdre l’oportunitat 
per fer veure que no és un tema que preocupa la Fundació Emili 
Darder, a la Fundació Pere Mascaró, o al Cercle d’Economia... 
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No es tracta de: “mira, tu, aquests il·lustrats!” No, no. És una qüestió 
que afecta els pagesos, als botiguers... el millor hi ha altres fórmules 
de què a Madrid li arribi; i no fa falta mobilitzar un milió de persones. 
Dia 5 de juny tendrem una oportunitat per intentar convèncer als 
diputats i senadors elegits a les nostres Illes, de fer qualque cosa junts 
amb la societat civil que representem, ja que hem organitzat una 
reunió al Parlament de les Illes Balears amb la Plataforma...

A Canàries s'han fet valer...

 A Canàries hi ha un o dos diputats que s’han mobilitzat, i han 
aconseguit... I amb això basta! Jo crec que s’han d’aprofitar totes les 
ocasions. Em convidaren en el Cercle d’Economia Barcelona, jo era 
l’únic extern, érem una dotzena amb el Ministre Montoro. Tots dèiem 
unes paraules i jo vaig aprofitar: tota aquesta gent li explica el 
problema de Catalunya, que està molt bé, però, pel que fa al tema del 
finançament, Balears, que jo represento en aquesta taula, estem 
pitjors que els de Catalunya. Hem de dur a l’ànim d’aquesta gent i 
aprofitar qualsevol avinentesa... Va venir el secretari d’estat 
d’economia, en Ferrer; els hotelers el varen dur. Quan va acabar 
l’exposició (era un període electoral), alguna pregunta? Vaig sortir jo el 
primer: “li volia comentar que els ciutadans de les Balears estam molt 
disgustats perquè el sistema de finançament... bla, bla, bla”. És igual 
la resposta!, però es queda amb la punyida que sap que allà hi ha 
alguna cosa que no va bé. 
Molt millor si fóssim capaços de què això quallés dins la gent, i això és 
el que realment esglaia, però dia 5 de juny tindrem l’oportunitat. És 
vera que no tenim cap diputat o senador que representi 
“exclusivament” els interessos d’aquí, però, si arribéssim a convèncer 
de què d’alguna forma es fes un “tour de force”, de dir “Ei, que estem 
aquí!”... Jo crec que aquest seria l’objectiu del dia 5; no només ha, ha, 
ha; hi, hi, hi... Animar que qualcú, amb una esmena, amb el que 
sigui... som molt realista.

Potser a Madrid es creuen que ells són els que tenen la visió de 
conjunt del problema; i són els que administren de forma justa. Tothom 
va a lo seu i ells tenen la possibilitat de posar ordre. Es tracta d’influir 
en els que posen ordre.

Potser s’ha de canviar la negociació. A mi em va agradar el que va dir 
el president del AIREF: si intentem anar pel camí dels ingressos, ho 
tenim malament, perquè tothom plora; i modificar l’statu quo actual 
ha de ser amb molts doblers.  El president del AIREF deia: “per què no 
fem una cosa? Retirar el sistema actual; fora! I anar a un sistema, per 
una autoritat independent, que analitzi les despeses objectives dels 
eixos fonamentals de l’autonomia, que són el 80% de la despesa, 
sanitat, educació i serveis socials, tenint en compte el cost de la vida, 
la insularitat, etc.”. De forma que cada autonomia tengui, no el 
mateix, sinó els costos objectius d’aquella comunitat. I, després, si tu 
vols més, llavors paga més! A mi això em sembla qualque cosa 
diferent. I, com que és diferent, no tinc referències; i jo diria que és 
just, si es fa bé.

Moltes gràcies, Andreu. Tant de bo aquesta entrevista sigui una petita 
aportació més a la construcció d’un país més just i més humà, en la 
línia del Cercle.

ANDREU  ROTGER  AMENGUAL



El primer Congrés, l’impuls 
necessari per redefinir-nos

Nel Martí

Coordinador General de MÉS per Menorca

Després de transcorreguts dos anys de l’assumpció de les 
responsabilitats de govern a les institucions autonòmiques, insulars i 
municipals, ens calia una reflexió per analitzar el camí recorregut i 
revisar continguts com a projecte polític. Durant aquests gairebé dos 
anys la gent de Més per Menorca hem dedicat esforços a reordenar les 
polítiques institucionals; a marcar un full de ruta i a fixar uns acords 
de governabilitat per canviar l’estat en què el Partit Popular deixà les 
institucions. Dos anys per recuperar les polítiques de terra cremada 
que aplicà la dreta espanyolista i per impulsar accions enfocades a 
reorientar les necessitats de la gent, però també a treballar nous 
marcs normatius per fer progressar la societat en general.

Era, per tant, el moment de fer una reflexió -que no una aturada- com 
a moviment d’esquerres i sobiranista. Havíem treballat molt per 
dedicar-nos a les institucions i vam creure necessari marcar un temps 
per dedicar-nos al projecte polític que tan bé va fructificar el maig del 
2015. Havíem de redefinir-nos de demanar-nos quines havien de ser 
les properes passes, quins els nous recorreguts i quines noves 
polítiques havíem d’encetar.

D’aquí la posada en marxa del primer Congrés de Més per Menorca. El 
setembre de l’any passat s’iniciaren els preparatius per intentar 
consolidar el projecte i el Congrés ha conclòs aquest mes de maig 
amb una satisfactòria empenta de consolidació: la transformació del 
que fins ara era una coalició electoral amb una formació política més 
consistent. Aquell moviment nascut l’estiu del 2014 se solidifica. 
Sumam persones, construïm futur,  ha estat el lema que ha abanderat 
la cita congressual.

Tres eixos sostenien aquestes dues jornades celebrades  a la localitat 
d’Es Mercadal: el Document Menorca 2025 i les Ponències d’Ideari i 
d’Organització.

Menorca 2025 vol ser un ample full de ruta, en tots els camps, de cara 
a les accions polítiques que, des de Més per Menorca, s’impulsin a 
totes les institucions on tinguem responsabilitats. Davant els ràpids 
canvis que es produeixen a la societat, cal establir noves normatives i 
noves estratègies per reconduir programes d’actuació que es queden 
obsolets. Les noves tecnologies, la sostenibilitat mediambiental i els 
seus recursos naturals, l’atenció social i sanitària, l’ocupació, el 
turisme o el model territorial i econòmic presenten nous escenaris que 
cal abordar eficientment davant el neoliberalisme galopant i desbocat 
que, davant la crisi, ha malferit moltíssimes famílies i s’ha acarnissat 
amb els col·lectius més desafavorits.

Per altra banda, foren presentades i aprovades dues ponències per 
ratificar-se i millorar l’ideari de Més per Menorca: als pilars de 
l’esquerranisme, l’ecologisme i el sobiranista la formació 

menorquinista vol també assolir els valors íntegres del republicanisme 
i del feminisme. Un sistema polític modern i plenament democràtic 
que s’adigui amb la realitat del segle XXI i deixi enrere les 
anacròniques figures vuitcentistes. 

Per altra, assumir els reptes d’una plena igualtat de gèneres i on totes 
les persones siguin tractades i correspostes d’igual manera, sigui 
quina sigui ala seva condició. Tot sense renunciar al compromís 
sobiranista i ecologista, que hem de saber reforçar i intensificar. Tots 
aquests són valors d’una esquerra que es vol obrir a una democràcia 
radical i emparada per un sistema polític que col·loqui com a dret 
fonamental el dret a decidir que tenen les persones i pobles. Llibertat i 
democràcia plenes, perquè aquestes són les úniques garanties per a 
la dignitat de les persones i les garanties de llurs futurs. Un ideari 
revisat que obtingué el vot unànime de tots els presents, resolent, 
prèviament les esmenes presentades.

Les sessions de debat i resolucions es van tancar amb l’aprovació 
gairebé unànime de la Ponència d’Organització. Una proposta que ve 
a fixar l’estructura pre-estatutària i de futur davant un projecte que es 
convertirà, ben aviat, en un partit polític. El Congrés va culminar amb 
l’acte central a la Sala Multifuncional i amb l’elecció dels càrrecs i 
comissions orgàniques que han de regir el renovat Més per Menorca.

Així, vam ser elegits Joan Albert Pons, secretari d’Organització, Josep 
Castells, secretari de Finances, Pepe Mascaró, secretari d’Actes, i jo 
mateix com a coordinador general. Els quatre entren directament la 
nova Comissió Executiva, composta de set membres més: Damià Moll, 
Pilar Arguimbau, Raquel Marquès i Rafel Guillén, com a vocals elegits 
també en el congrés. Tanquen la composició de l’Executiva tres 
membres representatius dels partits agregats a Més per Menorca: 
Maite Salord (Partit Socialista de Menorca), Rafa Muñoz (Iniciativa 
Equo-Verds) i Carme Rocamora (Esquerra Republicana-Menorca).

La cloenda va ser amb els parlaments dels convidats que van assistir-
hi, tots ells de formacions polítiques afins a Més per Menorca: Ana 
Miranda del BNG (Bloque Nacionalista Galego); Bernat Picornell d’ERC; 
Pau Morales de la JERC; Biel Barceló i Bel Busquets, de Més per 
Mallorca i Sílvia Tur de Gent per Formentera.

Més per Menorca treballarà, per tant, per fer arribar el millor possible 
el seu projecte davant la societat i per convertir-se en la primera 
l’alternativa d’esquerres. Consideram la nostra illa com a subjecte 
polític i tenim clar que el futur de la seva gent s’ha de decidir des 
d’aquí i amb la gent d’aquí. Volem créixer. I per construir aquest futur 
fa falta sumar persones per enfortir, tots plegats, un autèntic projecte 
menorquinista.
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Amics de la Terra, ecologistes 
propositius amb nova 

Presidència

Amics de la Terra fa més de 20 anys que uneix persones del moviment 
ecologista que defensen la justícia ambiental i social. Creiem 
fermament que el centre de les polítiques han de ser les persones i La 
Terra. 

Com totes les associacions, el nostre màxim òrgan decisori és 
l’assemblea general de socis i sòcies, en la que es presenten i 
s’aproven les campanyes per a l’any en curs i els pressupostos, 
s’escull la junta directiva, es  debaten temes rellevants i es decideixen 
les línies estratègiques anuals que impulsarà l’associació per 
aconseguir solucions a les problemàtiques ambientals.

El passat mes d’abril, Amics de la Terra Mallorca va celebrar la seva 
Assemblea General a Ariany, va renovar la seva Junta Directiva 
escollint un nou President, Mariano Reaño, i incorporant dues persones 
noves amb perfil jove en la nova direcció. 

Mariano Reaño, llicenciat en dret i ecologista nat, és conegut sobretot 
pel seu activisme a favor d'una mobilitat sostenible i per la seva 
participació en diverses plataformes per frenar la degradació del 
territori. “Na Sandy ha deixat el llistó molt alt com a presidenta però 
treballaré de valent per representar a Amics de la Terra Mallorca i no 
perdre l’esperit positiu i propositiu que caracteritza aquesta entitat 
ecologista” va dir en Mariano al ser elegit president.

La Presidenta sortint, Sandy Hemingway, que fa més de 10 anys   en el 
càrrec i amb una llarga experiència en la federació estatal i 
internacional de Friends of  the Earth, seguirà sent membre de la Junta 
Directiva. “És hora de fer un relleu en la presidència i estic molt 
contenta pel nou president elegit. Jo continuaré treballant per 
l’organització voluntàriament amb la mateixa intensitat com fins ara” 
va comentar na Sandy. Els membres de l'Assemblea van aplaudir 
llargament per reconèixer la seva labor i implicació de tots aquests 
anys.

En l’assemblea un dels temes debatuts amb profunditat tractava de 
les dificultats per dur a terme un autoconsum d'energia elèctrica amb 
renovables. Un dels objectius d’Amics de la Terra en el 2017 és 
empènyer per aconseguir un canvi en la legislació estatal que 
actualment penalitza els particulars que produeixen la seva pròpia 
energia amb renovables per l’autoconsum. Altres objectius marcats 
pel 2017 són investigar i denunciar la contaminació de creuers, 
promoure la reducció d'envasos, així com informar sobre la situació i 
dur a terme accions sobre espècies invasores que afecten la 
biodiversitat mallorquina. 

Seguirem treballant del local al global promovent campanyes per 
involucrar a la ciutadania i donar a conèixer les alternatives més 
sostenibles. Una ciutadania informada i compromesa és la millor 
garantia de canvi, un canvi per la gent i per la Terra. Ens avalen 
alguns èxits destacats com promoure la reducció de residus amb el 
compostatge domèstic, l’educació escolar, la reforestació o altres 
lluites en plataforma com parar tres projectes de prospeccions de 
petroli al Mediterrani, impedir l’ampliació del port del Molinar, i moltes 
accions per plantar-li cara al CETA i TTIP. 

Amics de la Terra Mallorca amb 23 anys de lluita ambiental a la nostra 
illa i juntament amb Amics de la Terra Eivissa constitueix un dels grups 
ecologistes més importants de les Illes Balears. 

Formem part d’Amics de la Terra Espanya, d’Amics de la Terra Europa, 
i Amics de la Terra Internacional, la xarxa ecologista de moviments de 
base més gran del món, amb més d’un milió de socis i sòcies en 75 
països arreu del món.
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Miquel Àngel Contreras

Grup municipal de MÉS per Palma

24 de maig del 2015: "L'esquerra desbanca l'hegemonia del PP a 
Cort", era el titular del Diari de Balears en referència als comicis de 
l'Ajuntament de Palma. Una notícia que destacava una cita d'Antoni 
Noguera reveladora "ara tenim una gran responsabilitat perquè hem 
de dur endavant un projecte de ciutat que torni a il·lusionar els 
ciutadans". Ja han passat dos anys de l'eufòria d'aquella nit electoral i, 
efectivament, hem pogut comprovar com al llarg d'aquest bienni s'han 
assentat les bases d'un model de ciutat que el pròxim 30 de juny 
passarà a liderar Antoni Noguera des de la batlia. Uns fonaments que 
Noguera ha començat a construir conscientment des de l'àrea de 
Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne. Fins i tot, no fa gaire 
recordava que l'acció política més important d'aquesta legislatura és 
la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana, a través d'un procés 
participatiu que definirà el model de ciutat dels pròxims anys, seguint 
uns paràmetres que han de convertir Palma en una ciutat més justa, 
més saludable, més eficient, més resilient, més estimada i més 
creativa. Però si parlem de les actuacions de l'Ajuntament des d'una 
perspectiva més global, veurem com el canvi s'ha consolidat en la 
mateixa direcció:    

Avançam cap a una Palma més inclusiva per a totes les persones que 
l'habiten, garantint els drets de tots els ciutadans per igual 
independentment del seu origen, edat o del barri on viuen. Es tracta 
de què tots puguem gaudir d'uns serveis públics de qualitat i 
universals. Aquesta és una de les apostes més fermes del Govern de 
la Gent com a resposta a les anteriors polítiques neoliberals del PP que 
amb l'excusa de la crisi econòmica provocaren més pobresa, 
desigualtat, atur i precarietat laboral, augmentant el nombre de 
persones en risc d'exclusió social. L'obertura de l'Oficina Anti-
Desnonaments just a principis de legislatura simbolitzà un canvi molt 
important per a la ciutat. Davant aquesta situació d'emergència social 
ignorada completament pels conservadors, els resultats han estat ben 
satisfactoris: Cort ha aturat més de 654 expedients de desnonaments 
des de la creació d'aquest servei.

En la mateixa línia, l'àrea de Benestar i Drets Socials s'ha marcat 
l'objectiu d'eradicar la pobresa i fer més justa la ciutat. Nombrosos 
exemples en donen fe: coordinació amb EMAYA perquè cap família 
sense recursos es quedi sense aigua, increment del 32% en ajudes i 
beques d'escoles i de menjador (passant de 134.603 € el 2014 a 
220.178 el 2016), promoció i descentralització dels serveis socials 
(nous punts d'atenció social al Terreno, S'Arenal, Son Ferriol i La 
Soledat i nou Centre de Serveis Socials de Gregal), reducció del temps 
d'espera de manera considerable (fins a un 40% en casos com el 
Centre de Gregal), col·laboració estreta amb el Tercer Sector (creació 
de la primera Cartera Municipal de Serveis Socials amb 53 aportacions 

de diverses entitats, constitució del Consell Municipal de Serveis 
Socials amb un total de 23 entitats, augment dels pressupostos 
destinats als Serveis Socials en 2 milions d'euros l'any 2017, millora 
de la coordinació entre diferents administracions, com l'ampliació del 
servei d'ajuda domiciliària per a persones amb dependència o la feina 
territorial en xarxa amb altres ajuntaments com el de Llucmajor per la 
millora de la qualitat de vida a s'Arenal).

A tot això s'han de sumar altres actuacions concretes que han fet de 
Palma una ciutat més integradora: per als nouvinguts (obtenció de la 
gratuïtat del transport públic per a les persones refugiades allotjades a 
l'Alberg de s'Arenal, organització de cursos de llengua catalana a les 
biblioteques i centres educatius de diferents barris), per a la gent gran 
(promoció de l'envelliment actiu acostant la Universitat Oberta de 
Majors als barris i pobles de Palma), per a la infància (creació d'una 
Comissió de la Infància amb l'objectiu de fer una ciutat pensada per a i 
pels infants mateixos i que sigui declarada Ciutat Amiga de la Infància 
per la UNESCO) i per a tothom en general, creació d'una Oficina 
d'Accessibilitat amb l'objectiu de millorar les barreres arquitectòniques 
dels nostres carrers així com la implantació de contenidors 100% 
accessibles.

Avancem cap a una Palma més creativa i estimada en tots els sentits, 
valorant tots els trets que ens defineixen com a ciutat i treballant per 
sortir del monocultiu turístic i de la precarietat laboral. En aquest 
sentit, potenciem la diversificació econòmica (transformació de la 
façana marítima i creació d'un nou districte tecnològic i per a les 
indústries creatives entorn de Nou Llevant), ajudem el petit comerç 
(línia de subvencions directes per a la seva millora) i protegim el 
comerç emblemàtic (constitució de la Comissió per a la Conservació 
dels Establiments Emblemàtics de Palma i elaboració d'un catàleg 
d'aquests tipus d'establiments).

Balanç dels dos primers anys de 
govern a Palma
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De manera complementària, en matèria de cultura, recuperam 
l'activitat cultural, l'acostam als barris i pobles de Palma (Festival 
Internacional de Teatre de Teresetes, Cicle de Música Antiga, cinema a 
la fresca, Banda de Música Municipal, PalmaDansa...) i potenciam els 
trets culturals i patrimonials que ens defineixen com a ciutat ,obertura 
del Casal Balaguer, impuls del Teatre Mar i Terra com a centre de la 
cultura popular, dignificació dels Premis Ciutat de Palma com a 
guardons de referència en llengua catalana, revisió i ampliació del 
Catàleg de béns patrimonials, impuls del coneixement i recuperació 
del patrimoni etnològic i arqueològic com Cas Quitxero, Sa Galera, les 
Coves de Son Sunyer o els molins del Pla de Sant Jordi...

A això se li suma la dotació de més recursos i serveis per a les 
biblioteques municipals, ampliant els seus horaris sobretot en 
temporada d'exàmens i a l'estiu, així com promovem la relació i 
cooperació entre xarxes de biblioteques amb l'objectiu de recuperar 
uns serveis públics de qualitat (carnet únic per a les de l'Ajuntament i 
del Consell de Mallorca).

En definitiva, milloram i feim valdre tant allò que tenim com allò que 
ens defineix per guanyar en qualitat de vida.

Avançam cap a una Palma més democràtica, passant d'un ajuntament 
opac a un consistori transparent: prohibició dels privilegis de qualsevol 
tipus de càrrec públic, seguiment i control de la tasca dels regidors 
tant mitjançant la publicació de les seves agendes com també amb la 
publicació de les retribucions i currículums dels càrrecs públics, 
nomenament d'una Dfensora de la ciutadania dotant-la de més 
recursos com a institució independent i imparcial, contractació i 
promoció laboral a EMAYA basant-se en criteris de mèrit, igualtat, 
capacitat i publicitat; audiències públiques als regidors una vegada a 
l'any per donar compte de la feina feta, inclusió de clàusules socials i 
lingüístiques a l'hora de contractar serveis públics....

Cal remarcar també que hem passat d'un consistori desconnectat de 
la realitat social a una administració més propera al ciutadà, facilitant 
la presa conjunta de decisions, fins i tot pressupostàries (enguany es 
realitza la segona edició dels Pressupostos Participatius, ara amb un 
pressupost propi pels barris i pobles a través dels districtes) i 
descentralitzant el poder per donar més rellevància a la ciutadania 
(impuls dels consells de barri i de districtes com a òrgans de 
participació més propers). I més enllà de la participació en l'àmbit 
territorial, hem impulsat i posat en marxa una sèrie de consells 
sectorials com a òrgans oberts, amplis i representatius de la ciutat 
(Serveis Socials, Cultura, Comerç...) com a eines clau per la 
planificació, anàlisi i avaluació de les diferents polítiques municipals.

També hem d'afegir que garantim la laïcitat de l'Ajuntament, deixant 
d'organitzar actes estrictament religiosos i eliminant la simbologia 
religiosa dels espais públics, com és el cas del crucifix de la Sala de 
Plens. Una administració democràtica també és aquella que garanteix 
l'aconfessionalitat i la separació real de poders.

Avançam cap a una Palma més habitable, perquè tota persona que hi 
visqui pugui fer-ho amb dignitat i n'estigui orgullosa, proposant 
mesures innovadores i valentes que facin de Palma una ciutat més 
sostenible, moderna i europea. És per això que des d'EMAYA s'ha fet 
un esforç important millorant substancialment els serveis de neteja i 
recollida a tots els indrets de la ciutat (renovació dels contenidors i 
incorporació de la matèria orgànica i millora del seu manteniment i 
neteja, implantació del sistema de recollida selectiva mòbil al Centre 
Històric, ampliació i millora dels punts verds de Sant Jordi i Son 
Castelló, desenvolupament de programes d'educació ambiental pels 
barris amb implicació de les entitats en les seves activitats i festes 
com és el programa ECOBARRIS...). A això li hem d'afegir que s'ha 
creat una àrea d'Ecologia que inclou els departaments d'Agricultura i 
Benestar Animal, i que ha comportat una sèrie d'accions per a la 
millora de Palma en aquests aspectes tant sensibles com importants 
pel bon desenvolupament d'una ciutat (creació d'un banc de terres 
urbanes per a ser conreades i incentivar-ne l'ús social, potenciació de 
l'agricultura ecològica, eliminació de les bosses de plàstic d'un sol ús a 
partir del 2018, declaració de Palma Ciutat Antitaurina, avanç cap a 
l'objectiu de sacrifici zero, millora del funcionament de les colònies 
felines i emissió d'un carnet per als voluntaris que les cuiden...).

Balanç dels dos primers anys de govern a Palma
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Pel que fa a les polítiques en matèria d'habitatge cal destacar la 
recuperació del programa Palma Habitada (que fa d'intermediari entre 
propietaris i llogaters i ofereix garanties als primers) o la col·laboració 
amb Benestar Social per invertir 800.000 € per a la compra 
d'habitatges destinats al lloguer social. Altres actuacions en aquest 
sentit han estat la mediació amb les entitats bancàries perquè 
destinin habitatges buits al lloguer social, l'increment de les ajudes en 
un 445% en relació a l'anterior legislatura (amb més de 2.500.000 € 
destinats el 2016 a aquesta funció), impuls de rehabilitació 
d'habitatges al Camp Redó, Son Gotleu o al Terreno i altres barris amb 
el Pla del Litoral de Ponent,per cert la subvenció europea més 
important de la història de l'Ajuntament de Palma.

En paral·lel, s'han posat en marxa polítiques de posada en valor i de 
protecció tant del caràcter dels barris emblemàtics com dels seus 
espais singulars (Can Ribes o Cases de Son Ametler) i de l'entorn rural 
i periurbà de Palma. D'aquesta manera, qualsevol llicència d'obra 
demanada a barris com el Molinar, Es Pil·larí, Son Sardina o els 
Hostalets, entre d'altres, hauran d'adaptar-se al seu entorn amb un 
informe favorable de la Comissió de Centre Històric. D'altra banda, es 
protegeixen urbanísticament les àrees d'interès agrari, com el Pla de 
Sant Jordi a través de la creació de la figura del Parc Agrari amb 
l'objectiu de recuperar els cultius i la fisonomia d'aquests indrets.

Finalment, hem de sumar-li una sèrie d'actuacions en pro de la millora 
de la sostenibilitat (creació de noves zones verdes com ara bé el bosc 
urbà del Canòdrom i ampliació de la Falca Verda), de la mobilitat 
(pacificació del trànsit al Centre amb la creació de nous ACIRE i 
reducció de la velocitat a 20 km/h i ampliació de la xarxa de carrils 
bici), o de la convivència (Plans d'Usos als carrers Blanquerna i Fàbrica 
per garantir l'equilibri entre l'activitat econòmica i els veïnats).

En definitiva, dos anys intensos que han servit per transformar 
radicalment un ajuntament al servei dels interessos d'uns pocs en un 
govern que treballa per a les persones. Ara tenim el repte de la batlia 
al davant i som conscients que queda molta feina per fer, però estem 
convençuts que seguirem treballant els sis anys vinents per fer de 
Palma una ciutat més estimada.

Balanç dels dos primers anys de govern a Palma
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Marratxí obert     L’Ajuntament 
escolta

Joan Francesc Canyelles

Batle de Marratxí

Al llarg d’aquests mesos de maig i 
juny, a Marratxí hem posat en 
marxa un programa anomenat 
“Marratxí Obert, l’Ajuntament 
Escolta”, que cerca explicar la 
gestió municipal i recollir tots els 
dubtes i suggeriments que ens 
vulguin fer arribar els veïnats dels diferents nuclis del nostre municipi. 
Crec que aquesta experiència resumeix el tarannà d’un equip de 
govern que vol obrir l’Ajuntament a la ciutadania i fomentar la 
participació ciutadana i la rendició de comptes. Aquest programa ens 
mostra també una de les dificultats que té la gestió de Marratxí: la 
diversitat i dispersió dels seus nuclis. Som un Ajuntament que dóna 
servei a més de 40.000 persones que viuen a 25 nuclis de població 
dispersos entre si, sense que cap d’ells superi els 4.000 habitants. I 
entre aquests nuclis hi ha els històrics (Pòrtol, sa Cabaneta, es Pla de 
na Tesa i es Pont d’Inca), les urbanitzacions més antigues, com es 
Figueral, Cas Capità, els Garrovers o sa Cabana o les de creació més 
recent, com els Caülls, Son Macià-Nova Cabana, Ses Cases Noves, es 
Pont d’Inca Nou. Aquesta dispersió genera reptes a l’hora de 
gestionar, com el fet d’haver de multiplicar serveis com camps de 
futbol o piscines municipals, amb un Ajuntament encara concebut en 
termes de personal per a un municipi de 15.000 habitants, i que la Llei 
Montoro ens impedeix de millorar.

Tot i això, des de l’equip de govern estem duent a terme polítiques per 
millorar el benestar dels marratxiners i marratxineres. Podem dividir la 
gestió en quatre eixos temàtics: l’eix social, l’eix sostenible, l’eix 
dinàmic i l’eix d’obertura de les institucions. 

En entrar al govern, una de les principals prioritats que ens posarem 
va ser millorar els serveis socials de l’Ajuntament. És per això que, 
entre altres polítiques, hem creat 5 punts d’atenció de serveis socials 
per acostar l’atenció a la ciutadania dels diferents nuclis. A més a 
més, per a la gent gran dependent construïm un Centre de Dia públic 
que obrirà les portes a finals d’enguany, i finançat per la Conselleria 
de Serveis Socials i l’IMAS, l’any 2019 inaugurarem la primera 
Residència pública de Marratxí que donarà servei a cent persones. 

Un altre punt de l’acció de govern és fer de Marratxí un municipi més 
sostenible. Hem aturat el creixement urbanístic insostenible, protegint 
zones com Son Llebre o els Caülls II Fase, i fem un urbanisme pensat 
per a les persones. Això inclou la creació de zones verdes i de carrils 
de vianants i bicicletes, que ens ajuden a connectar el municipi i 
fomenten una mobilitat més sostenible. Hem apostat també pel 
transport públic, aconseguint reformes a les línies TIB i connectant 
molts nuclis de Marratxí directament amb el centre de Palma, i 
esperem poder donar notícies aviat sobre l’EMT. 

Com a municipi de l’Àrea Metropolitana, hem millorat unes relacions 
amb Ciutat que fins fa poc eren pràcticament inexistents. 

La dinamització cultural és un altre dels eixos d’aquest govern. Una 
cultura que ha de ser pensada per a tots els públics, i és per això que 
hem augmentat les activitats realitzades a Marratxí, des de concerts 
de música clàssica a festivals de pop independent, passant per 
actuacions de circ.  Cultura a la Fresca seria l’exemple paradigmàtic 
d’aquest canvi. Anteriorment se celebrava a s’Escorxador, un espai 
tancat, i des de l’any passat els actes es duen a terme en places 
públiques dels diferents nuclis de Marratxí.

Finalment, l’altre gran eix de les polítiques és l’obertura i 
transparència de l’Ajuntament. Hem acabat amb l’endollisme que es 
practicava a Marratxí, hem creat el Portal de Transparència i hem 
obert i millorat la relació amb els ciutadans a través de xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Instagram o Telegram. I a més a més ens hem 
adherit a l’aplicació Línia Verda, que permet als ciutadans notificar 
incidències a l’Ajuntament a través del mòbil. I, retornant al que 
comentava al principi, hem dut a terme el programa “Marratxí Obert, 
l’Ajuntament Escolta”, amb reunions als diferents nuclis de població, 
que l’hem combinat amb la creació del Consell d’Infants de Marratxí, 
una iniciativa perquè els més menuts coneguin i puguin participar de 
la política municipal.

Totes aquestes polítiques les duem a terme a la vegada que reduïm el 
deute de l’Ajuntament, que actualment se situa en 9,9 milions. 

Sabem que tenim una gran tasca al davant, i esperam consolidar al 
llarg d’aquests dos pròxims anys les polítiques de canvi que hem dut a 
terme fins ara.
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El sindicalisme del segle XXI a 
les Illes

Miquel Rosselló
President de l'Ateneu Pere Mascaró

Les Fundacions Emili Darder i Ateneu Pere Mascaró fa temps que 
constituïren un espai de sindicalisme dedicat a l'anàlisi del paper del 
sindicalisme a la societat actual.   
Som conscients de la importància que ha tingut el moviment sindical 
al llarg de la història, primer jugant un paper determinant a la vida 
política i social de la II República, després a la lluita antifranquista 
durant la dictadura o a la transició democràtica, en defensa dels 
interessos i drets dels treballadors i de les polítiques progressistes 
contribuint sens dubte a l'avanç democràtic a les nostres Illes. Però 
alhora constatem que la percepció del conjunt de la societat sobre els 
sindicats, en l'actualitat, no és bona.
Això té a veure amb la potent lluita ideològica que la dreta econòmica 
i política ha desenvolupat per desprestigiar-los, però també han influït 
i no en poca mesura, els canvis profunds produïts a la realitat 
productiva. La visió fordista ha passat a la història i la composició de 
la classe treballadora, després de les distintes reformes laborals 
inspirades en polítiques econòmiques neoliberals, ha canviat 
radicalment.
La greu crisi econòmica que ens ha colpejat i encara ens afecta ha 
estat nefasta per la classe treballadora i ha debilitat al sindicalisme. 
Però si no volem que es perpetuïn la pèrdua dels drets laborals i 
socials que s'han imposat en l'etapa més dura de la crisi cal que el 
sindicalisme s'enforteixi, recuperi el seu paper i passi a l'ofensiva.
És per aquest motiu que pretenem situar el debat sobre la necessitat 
dels sindicats al segle XXI i fer-ho des de l’àmbit de les nostres Illes, 
per poder influir en la configuració socioeconòmica de la nostra 
comunitat. És obvi que els sindicats han d'analitzar els reptes que 
suposen les transformacions accelerades del mercat laboral. Però ha 
de quedar clar que el futur del sindicalisme i els reptes que ha 
d'afrontar, no és un problema i un debat tan sols del sindicalisme. 
Creiem que el sindicalisme té una funció imprescindible dins una 
societat democràtica. És un debat que interessa a la societat en 
general i per descomptat, a la gent d'esquerres molt especialment.
La millor forma és aprofundir en el debat del futur del sindicalisme. 
Com encarar els atacs ideològics de la dreta conservadora i passar a 
l'ofensiva? Com adequar el sindicalisme a les noves estructures de les 
quals s'ha dotat el capitalisme avui per ésser un instrument útil als 
treballadors i a la societat en general? Com recuperar i enfortir el 
paper dels sindicats, com a representants de la classe treballadora, 
d'interlocutors indispensables al si de la societat civil i de l'esquerra 
política?.

 

Un debat que ja estan fent els sindicalistes i que cal que 
aprofundeixin, però que en tot cas no ha de ser tan sols dels mateixos 
sindicalistes, cal que hi participin les forces de l'esquerra política i 
social.   
Des de l'espai de sindicalisme de les Fundacions volem aportar el 
nostre granet de sorra, per la qual cosa hem elaborat i editat el 
document “Sobre el sindicalisme a les Illes Balears” que fou presentat 
a l'arxiu del Regne de Mallorca el passat 16 de febrer i que podeu 
trobar a   que volem que sigui la nostra primera aportació a aquest 
debat. A la presentació comptàrem amb la participació del Conseller 
de Treball Yago Negueruela i una important presència de sindicalistes.
Del debat entre els assistents a l'acte sorgí la idea de constituir una 
comissió plural per consensuar un full de ruta del procés de debat 
obert entre el sindicalisme i l'esquerra política i social i coordinar 
l'organització d'aquest.
Aquesta Comissió recentment constituïda un gran repte al davant que 
no és un altre que aconseguir implicar als sindicats a un debat unitari 
sobre el seu present i futur però també i sobretot implicant-hi a 
l'esquerra política i social al mateix. En definitiva contribuir a la lluita 
contra l'ofensiva neoliberal contra els treballadors i treballadores una 
condició indispensable per afrontar el futur de la societat amb criteris 
progressistes i de justícia social.
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Conceptes bàsics del 
feminisme

Francisca Mir

Per començar a xerrar de conceptes bàsics del feminisme hem de 
diferenciar entre gènere i sexe: el sexe és una característica biològica, 
i, en canvi, el gènere és el conjunt de característiques socials, 
culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques que la 
societat assigna a les persones de manera diferenciada com a pròpies 
d’homes i de dones. Per tant, el gènere és una construcció 
sociocultural.
La societat s'ha basat històricament en un sistema de gènere a partir 
de la construcció d'estereotips de gènere: què és apropiat i què no 
per a cada sexe. Aquests estereotips estan alimentats per l’hetero-
patriarcat, que tradicionalment assigna els valors més negatius als 
estereotips femenins, o els infravalora. Aquests estereotips són 
l'origen de la desigualtat, creen una societat basada en una cultura 
misògina, en la que l’home és superior a la dona.
Els estereotips es transmeten de manera cultural, gairebé 
inconscientment, amb formes subtils, però que són la base de la 
violència contra les dones. Una violència de la qual, en tant que està 
tan implantada a la societat i de forma tan subtil, podem afirmar que 
és una violència estructural.

Fig. 1  Piràmide de la violència de gènere      Amnistia Internacional

El feminisme cerca trencar amb aquests estereotips, que són la base 
de la desigualtat. A grans trets, al llarg dels darrers 50 o 100 anys les 
dones hem entrat en el món que es considerava purament masculí, el 
món públic, però ens hem trobat amb què aquest món segueix essent 
masculí. El món productiu, el món públic, no té en compte les 
diferents necessitats socials. És un món estandarditzat en clau 
masculina, en el que les dones hem de fer un sobre-esforç si hi volem 
formar part.

Fig. 2  Falta d'adaptació a les necessitats

La teoria del temps ens indica que el temps de vida es divideix entre 
temps treball i temps lliure. I sovint es confon temps lliure amb temps 
d’oci, quan el temps d’oci, el temps personal, és el que et queda 
després d’haver dedicat part del teu temps lliure a tasques que s’han 
de fer, encara que no estiguin sotmeses a un horari: desplaçaments, 
menjar, dormir, les tasques domèstiques i les tasques de cura. 
La '"Encuesta española del tiempo libre 2010", de l'INE, conclou que, 
a una parella heterosexual amb infants en la que els dos treballen 
fora de casa, l'home dedica 1 hora i 54 minuts a les tasques 
domèstiques i familiars i la dona 4 hores i 7 minuts. Per tant si 
comptem les hores de treball remunerat (8), de desplaçaments (1 
hora segons la mateixa enquesta), de tasques domèstiques (4) i de 
dormir (8), de les 24 hores que té un dia, a la dona li queden 3 hores 
diàries de temps propi (durant el que ha de fer les tasques de cura 
personals com netejar-se o menjar). Per tant, el temps del qual 
disposa una dona per oci o per desenvolupament personal és molt 
breu.  
La dona ha entrat en aquest món d’exigències masculines que no té 
en compte altres necessitats que les seves. L’esfera no productiva és 
ignorada i menyspreada. No se cerca la seva eficiència ni s'intenten 
resoldre els seus problemes. Però, segueix essent necessària. Per molt 
que s’aconsegueixi la igualtat a l’espai públic (i fins i tot si 
s'aconseguís al privat), mentre no es treballi a facilitar i millorar la 
qualitat de vida a l’espai privat, és impossible assolir un equilibri ni 
una vertadera equitat de gènere, perquè la societat seguirà essent 
pensada en termes de productivitat econòmica i les exigències del 
món productiu eclipsaran les necessitats del món reproductiu (tan 
necessari o més que el primer).
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Fig. 3  Igualtat, equitat i realitat

Per tant, les polítiques públiques han de tenir en compte, en tots els 
seus aspectes, la perspectiva de gènere, és a dir, “prestar atenció i 
tomar en consideració les diferències entre dones i homes en 
qualsevol activitat o àmbit emmarcat en una política” (Guia Europea 
de la Perspectiva de Gènere). És fonamental aquesta anàlisi de les 
diferències existents per tal de compensar sis milions d'anys de 
societat estereotipada mitjançant accions positives que ens permetin 
passar d’una “igualtat” teòrica a una equitat. 
Feta aquesta petita introducció contextual, anem a veure alguns altres 
conceptes presents a la nostra societat i que el feminisme ha posat 
damunt la taula:
Micromasclismes: accions de caràcter masclista, quotidianes, subtils o 
fins i tot inconscients que són presents en el dia a dia. Per detectar un 
micromasclisme basta amb intercanviar el gènere dels protagonistes, 
si el resultat és una situació grotesca o ridícula, és que estem davant 
d'un micromasclisme. Cal apuntar que el terme "micromasclisme" 
genera rebuig, ja que pareix llevar-li importància a una situació 
masclista, potser seria més adequat parlar de "masclisme quotidià".
Llenguatge sexista: ús del llenguatge que posa de manifest els 
prejudicis culturals transmesos pels estereotips de gènere. El 
llenguatge sexista té moltes manifestacions, com el diferent significat 
de les paraules segons el gènere (home públic/ dona pública, per 
exemple) o el rerefons històric ("histerisme") o l'ús del genèric 
masculí.
Doble moral: es dóna quan davant d'una mateixa situació, s'enfoca de 
manera diferent segons si el subjecte és un home o una dona. Per 
exemple, jutjar de manera diferent a una persona pel seu nombre de 
parelles sexuals.
Bropropiating: situació en la qual un home s'apropia de la idea d'una 
dona.
Mansplaining: situació en què un home, amb actitud paternalista, 
explica alguna cosa a una dona, assumint que els coneixements  
d'ella són inferiors o no són vàlids.
Culpabilització de la víctima: davant una agressió, centrar l'atenció en 
l'actitud, la personalitat, l'aspecte físic o altres circumstàncies de la 
víctima.
Llum de gas: situació en qui el grup privilegiat fa creure al grup 
oprimit que les seves opressions són imaginàries. Qui no ha sentit allò 
de què "les dones són les que manen"?.
Alienació: situació en la qual la persona oprimida interioritza i 
comparteix les creences del sistema opressor.
Sostre de vidre: limitació velada de l’ascens de les dones dins el món 
laboral. Es sol manifestar de manera subtil, amb situacions que 
suposen un esforç addicional a què moltes dones no poden (o no 
volen) arribar, com la complicitat que sorgeix entre companys que 

se'n van a prendre unes copes, el corporativisme masculí o exigències 
laborals incompatibles amb tasques de cura. 
Trespol enganxós: circumstàncies que impedeixen a les dones sortir 
de la base de la piràmide econòmica. Es basa en el mecanisme de la 
culpabilització que pot experimentar la dona en sentir que està 
abandonant les seves obligacions familiars.
Cosificació: fer ús de la imatge de la dona com no d'un ésser humà, 
sinó d'un objecte destinat a satisfer els desitjos de l'altre. 
Generalment, la cosificació és sexual.
Body shaming: pràctica consistent en criticar el físic d'una altra 
persona, o avergonyir-te del teu propi.
Biaix de gènere: estudi empíric de la diferència entre les taxes 
masculina i femenina d'una determinada variable (sou, accés a les 
TIC, estudis, ús del transport públic…).
Discriminació directa: situació en la qual una persona és tractada de 
manera menys favorable en atenció al seu sexe. 
Discriminació indirecta: situació en què una disposició, criteri o 
pràctica aparentment neutres,  posa a les persones d'un sexe en 
desavantatge.
Inter-seccionalitat: teoria segons la qual les formes d'opressió social 
no actuen de manera independent, sinó que formen part d'un mateix 
sistema opressor amb múltiples formes de discriminació.
Transversalitat: incloure la perspectiva de gènere en qualsevol àmbit.
Accions positives: mesures dirigides a eliminar les desigualtats 
existents contra grups històricament discriminats.
Corresponsabilitat: compartir la responsabilitat en les tasques 
domèstiques i de cura.
Apoderament individual: procés pel qual la dona enforteix les seves 
capacitats i protagonisme, millorant la seva posició social, econòmica 
i política.
Apoderament col·lectiu: procés pel qual les dones canvien les 
estructures socials patriarcals.
Conciliació: conformar dues o més proposicions o doctrines 
aparentment contràries. És important no pensar en conciliació només 
en termes productius, és a dir, en adaptar el món privat per poder 
accedir en condicions d'igualtat al món laboral, sinó, com hem 
esmentat anteriorment, la conciliació real és aquella en la que el món 
productiu s'adapta al reproductiu i al personal. L'equitat només 
s'assolirà quan les necessitats domèstiques, familiars i personals 
siguin reconegudes i cobertes. Conciliar no vol dir establir 
mecanismes per facilitar la renúncia a passar temps amb la família, 
els amics, o temps personal, ans al contrari. 
Sororitat: solidaritat i aliança entre dones per a defensar-se, donar-se 
suport i lluitar contra la discriminació i els problemes compartits pel 
fet de ser dones.
Ressaltar que sense l’ajut d’una bona educació és impossible arribar 
mai a trencar amb aquesta societat estereotipada. Una educació no 
només de cara als infants, sinó també dirigida a la societat en 
general, jugant un paper importantíssim els mitjans de comunicació.
Finalment, posar en relleu que, en estar parlant de com millorar la 
vida quotidiana, és imprescindible la participació. Una participació ben 
entesa i facilitadora, que tingui en compte el biaix de gènere en 
l'accés a les noves tecnologies o els horaris més adequats, per 
exemple.



6.4altres veus

MEDEA
Josep M. Traverso

CineCiutat, 11 de maig, projecció des de Londres de Medea 
d’Eurípides, a l'antiguitat hi ha una altra Medea, de Sèneca i al llarg 
de la història del teatre i del cinema moltes més. Una oportunitat de 
veure teatre que es fa a altres països, en aquest cas des del National 
Theatre, amb direcció de Carrie Cracknell i interpretació de Helen 
McCrory. La trama d’aquesta tragèdia grega és prou coneguda, els 
protagonistes també, la mateixa Medea, Jàson el marit infidel, els dos 
fills de la parella, Creont, rei de Corint, el Preceptor, la vella Dida, el 
Missatger, el Cor de Dones i Egeu, rei d’Atenes qui amb la seva 
aparició sembla representar una darrera oportunitat que impedeixi el 
terrible desenllaç.  L’acció es desenvolupa a Corint, tercera etapa d’un 
tràgic viatge. 
Medea és, entre altres coses, un viatge cap al no-res, un viatge que 
ha començat molt abans de l’acció que apareix davant els nostres ulls 
però que es troba present, determinant, en el desenvolupament de 
l’obra. La primera etapa va ser a la Còlquida, pàtria de Medea, terra 
no grega, en concret a la ciutat d’Ea, on regna Eetes, pare de Medea i 
on Jàson ha anat a parar per tal de fer-se amb el velló d’or. Ho 
aconseguirà amb l’ajut de Medea qui mata el seu germà i fuig amb 
Jàson. La segona etapa serà a Iolcos, la pàtria de Jàson, on regna 
Èson, el seu pare, assassinat pel seu germà Pèlias. La tornada 
victoriosa d’aquell amb el velló d’or durà a la mort de Pèlias i a una 
nova fugida de Medea i el seu marit. La tercera jornada d’aquest 
viatge passa a Corint on Jàson abandona Medea i els seus fills per 
casar-se amb la jove princesa filla del rei Creont. Tres etapes i un 
desenllaç tràgic lligat pels compromisos, per les promeses, per les 
fidelitats i infidelitats dels protagonistes. 
Al final de l’obra, Medea ha d’aparèixer dalt d’un carro portat per 
dragons alats amb els seus fills morts als peus. Jàson s’enfonsa en la 
desesperança després d’haver perdut la dona amb la qual s’acaba de 
casar i els fills estimats.  Un viatge cap al no-res, sense salvació 
possible, la desfeta total s’imposa als protagonistes i el retorn a la 
pàtria, a quina?, impensable. Tampoc Eurípides no va poder tornar a 
Atenes i va morir a Macedònia, a la cort del rei Arquelau, lluny de la 
pàtria, encara que això, sortosament, li va impedir viure el final de la 
guerra del Peloponès.
Ben lluny ens trobem del viatge de tornada d’Ulisses cap a Itaca amb 
final feliç, que el gran hel·lenista Jean-Pierre Vernant descriu amb 
belles paraules al seu llibre sobre L’Univers, els Déus, els Homes: 
“Més tard, Ulisses dorm amb Penèlope com a la primera nit, la nit de 
noces. Es retroben com dos joves acabats de casar. Atena fa per 
manera que el sol aturi la cursa diària del seu carro perquè el dia no 
es llevi massa d’hora i perquè l’alba trigui a reaparèixer. És la nit més 
llarga del món.”
Terribles els fets als quals assistim, la mort dels fills a mans de la 
mare, terribles, però la tragèdia ens imposa, almenys m’imposa, una 
mena de suspensió del judici. Veiem la complexitat del personatge de 
Medea, la qual es plany del seu destí, del menyspreu del marit i de les 
promeses oblidades; plora perquè ha marxat de la seva terra, ha 
matat el germà per poder fugir amb Jàson però també hi veiem la 
Medea embogida que es despenja cap a la tragèdia, la Medea que 
dubta encara que finalment s’enfonsarà en l’assassinat. Jàson apareix 
hipòcrita quan entra a escena, intenta justificar el seu comportament 
explicant a la seva dona que l’abandonament del llit conjugal i el nou 
casament amb la jove princesa és també pel seu bé, que ho fa 
pensant en el benestar i futur dels fills estimats, però també ens 
entristim amb el Jàson destrossat i impotent davant els fills morts; 

prega, sense èxit, que li deixin “pels déus, tocar la pell suau dels … 
Fills.”

Enmig d’aquestes complexitats, sembla com si l’obra, en el seu 
classicisme, ens demanés suspendre el judici moral i recórrer una 
vegada i una altra el camí que se’ns proposa, resseguir les paraules, 
les accions, els dubtes de Medea; també els raonaments i 
desventures de Jàson o les magnífiques paraules del Cor de Dones 
que semblen parlar-nos d’uns temps convulsos: “Les aigües dels rius 
sagrats corren cap amunt, i  la justícia i totes les coses estan 
capgirades. Entre els homes les decisions són enganyoses, i la fe 
envers els déus ja no és ferma.” 
És aquesta complexitat humana, ben humana, la que ens captiva de 
l’obra d’Eurípides, i s’expressa fins i tot en personatges secundaris, 
vet aquí el cas del missatger que porta a Medea la tràgica novetat, la 
primera part del càstig s’ha acomplert, la jove princesa ha mort 
devorada en la pell i la carn pel màgic/terrible peple que Medea li ha 
fet arribar; així, aquell, dirigint-se a Medea, acaba el seu parlament 
amb aquestes paraules. “No és ara la primera vegada que considero 
l’estat mortal com una ombra, i sense por podria afirmar que, entre 
els humans, aquells que són considerats més savis i més clarividents 
en els raonaments mereixen el càstig més gran. Car, entre els 
mortals, de feliç, no ho és ningú, i, quan la riquesa raja a dojo, un pot 
ser més afortunat que un altre, però feliç, no.” El camí per al darrer 
acte s’ha obert. 
Reflexions sobre les dones, sobre la seva condició i les dificultats de la 
seva vida al costat de l’home; sobre la diferència entre el món grec i 
el bàrbar, (Jàson afirma que cap dona grega s’hagués atrevit a fer el 
que ha fet Medea); sobre la tristor de trobar-se sense pàtria on poder 
tornar; sobre la passió, l’amor i la saviesa: “Diuen que Cipris, anant a 
buscar aigua a les ribes del Cefís [riu que passa o passava per Atenes] 
de bell corrent, escampa pel país les brises moderades i suaus dels 
vents. Allí, amb la cabellera cenyida d’una corona perfumada de 
roses, envia els Amors com a companys de la Saviesa i auxiliars de 
tota virtut.” Tots aquests elements “acompanyen” i s’entrellacen a 
l’acció d’aquesta tragèdia que hem vist al teatre i hem llegit en 
traducció, introducció i notes d’Àngela Carramiñana a RBA/La 
Magrana, Barcelona, 2012 (les cites d’aquest comentari pertanyen a 
aquesta edició). Acabem recordant l’edició de les tragèdies 
d’Eurípides en tres volums de l’editorial Curial amb traducció de 
Carles Riba. La lectura d’un clàssic sempre ens apropa al present.
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Ens volen vendre aliments 
modificats genèticament 
sense que ho sapiguem 

Joan Fernández Ribes 

Xarxa de Llavors d'Eivissa, Associació de Varietats Locals
Actualment s'està estudiant a la Comissió Europea (CE) si s'inclouen o 
s'exclouen 07:00 tècniques d'enginyeria genètica de la legislació 
europea sobre Organismes Modificats Genèticament (OMG), és a dir, 
si s'obliga o no a etiquetar i diferenciar uns productes que tot plegat 
segueixen sent aliments fonamentalment d'origen transgènic.
A aquests nous transgènics se'ls ha posat un nou nom per promoure 
el desordre mental i la confusió social sobre aquest tema, són les 
anomenades noves tècniques d'enginyeria genètica o New 
BreedingTechniques (NBTs). Amb nous noms s'intenta evadir la 
realitat, confonent les coses i invertint significats, un treball perpetrat 
fins a la sacietat pels qui tenen el poder.
Així doncs, què són aquestes noves tècniques que s'estan estudiant i 
ens volen presentar com a futurs ORGANISMES NO modificats 
genèticament. Aquestes tècniques són:
1. Nucleases de Dits de Zinc (ZFN) de tipus -1, -2 i -3 (Tècniques 
d'edició genètica)
2. Mutagènesi dirigida per oligonucleòtids (ODM)
3. Cisgènesi i intragènesi
4. Metilació d'ADN dependent d'ARN (RdDM)
5. Empelt (sobre un patró modificat genèticament i viceversa)
6. Millora Inversa (RB)
7. Agro-infiltració, tant Agro-infiltració "sensu stricto" com Agro-
inoculació

Evidentment, aquestes tècniques (a excepció de l'empelt), són 
tradicionalment conegudes per la gent del camp i la ciutadania, pel 
que no requereixen un coneixement especial per saber de què estem 
parlant. Tots i totes sabem el que són les nucleases de dits de zinc de 
tipus -1, -2 i -3, és cultura popular.
Que el lobby biotecnològic tracti de defensar que aquestes tècniques 
que es desenvolupen en els seus laboratoris, no tenen res a veure 
amb la biotecnologia, és de riure. Un dictamen de la Comissió Europea 
a favor d'aquesta desregulació només evidencia les interessants 
aventures que experimenten els diners, el poder i les influències entre 
la política i el mercat.
Així està el panorama, i encara que la legislació actual europea és de 
les més restrictives pel que fa als OMG, la posició geopolítica és la que 
és, amb corporacions biotecnològiques com Bayer-Monsanto, Novartis 
o Syngenta en territori europeu queda clar el seu contacte amb la 
política europea, que al seu torn afecta la de tot el globus.

Per què el rebuig als transgènics? Ens diran que les mutacions i la 
modificació genètica són inherents a la vida, i que fins i tot són 
positives, ja que afavoreixen la supervivència de les espècies en crear 
diversitat biològica, sempre útil enfront de la diversitat d'entorns, 
condicions i ecosistemes que presenta el planeta. Evidentment és 
així, però també és cert que la genètica és una cosa tan complexa 
que els experts observen com totes i cadascuna de les mutacions que 
s'indueixen a laboratoris, presenten efectes no desitjats afegits als 
planejats (i n'hi ha inofensius, positius i negatius).
A més dels aspectes tècnics, hi ha la qüestió moral de la modificació 
induïda de la vida, i la seva introducció en l'ecosistema, una qüestió 
que no s'ha consultat a la ciutadania (a través de referèndums, per 
exemple). I finalment, l'insultant aspecte d'utilitzar l'enginyeria 
genètica com una eina de poder i control sobre el món rural i agrari, 
que es relaciona amb un aspecte tan abominable com les patents 
sobre la vida.
Per cert, estudis independents de les empreses que els fabriquen 
defensen que les llavors modificades genèticament no són més 
productives, fins i tot arriben a presentar una productivitat menor.
Per als que vulguin informar el detall sobre aquestes set tècniques:
Steinbrecher, R. (2015): GeneticEngineering in Plants and the "New 
BreedingTechniques (NBTs)". Inherentrisks and theneed to Regulate. 
EcoNexus. December, 2015.
La seva traducció al castellà per Ecologistes en Acció (traduït per 
Gabriela Vázquez), i la meva pròpia traducció més breu publicada en 
rebelión.org (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226387)

I un portal d'informació sobre transgènics també d'Ecologistes en 
Acció (http://www.observatorio-omg.org/).



6.6altres veus

Amb la mateixa idea que en començar aquesta sèrie d'articles escrits 
per Jorge Carlos Oliva, vos volem mostrar una visió crítica i, a la 
vegada, complaent amb la situació de la Cuba que ell va viure.

Los que se fueron
 los que se van y

 los que se han quedado
Jorge C. Oliva Espinosa

Desde que el compañero Rafael Hernández, desde la Revista Temas, 
circuló su “Carta a un joven que se va”, le han llovido las respuestas. 
Ellas recogen un amplio abanico de posiciones y motivos. Desde la 
primera del joven que ya se fue, pasando por la del que se piensa ir y 
la que decidió quedarse, hasta la más reciente del “viejo que no se 
fue”. No voy a emitir opinión alguna sobre dichas cartas, entiendo las 
razones que da cada cual y no soy quién para juzgar a otro porque 
piense distinto.
Hoy voy a dar  mis criterios con respecto a todos nosotros, cubanos 
todos: los que nos hemos quedado en esta trinchera dura y los que 
han decidido, o ya decidieron, dejar la Patria y buscar nuevos 
horizontes, quizás prósperos pero siempre ajenos, en la emigración. A 
todos, dentro y afuera, nos esperan grandes batallas por la 
supervivencia en el presente y por la existencia en un futuro cada vez 
más incierto.
No es masoquismo, sino un mérito el haber permanecido apegado a 
este bastión rebelde que peleó, pelea y peleará siempre por un futuro 
mejor. Merece reconocimiento el que abrazado a sus raíces, sobre 
todo en momentos preñados de peligros, tanto externos como 
internos, decidió correr la suerte de todos sus coterráneos. El que, 
dispuesto a sufrir las penurias, con que castigaron a su pueblo 
aquellos poderosos que ansían destruirlo, prefirió compartir la 
pobreza de recursos y la riqueza de ideales, afrontando amenazas y 
riesgos reales. El que no cambió, como el bíblico personaje por un 
plato de lentejas su  primogenitura, la orgullosa nacionalidad de 
CUBANO. 
Pero aquel que no hizo así y tomó el camino triste de renunciar a lo 
que nos distingue y honra, por tener una escala de valores distinta a 
la mía, a aquel lo compadezco, pero por ello no lo considero un 
enemigo. Enemigo es el que, unido al interés extranjero, denigra, 
calumnia, traiciona a la Patria y conspira contra ella. Enemigo, para 
mí, es más: Es también aquel que permanece en nuestro suelo, 
ensuciándolo con su acción, haciéndole servicio al coloso del norte. 
Enemigo es el que, disfrazado de revolucionario, vive a costa de la 
posición que cuida con malsano celo; el escalador, el corrupto, el 
mentiroso y farsante, el que sabe medrar con el sacrificio de los 
demás y rompe campanas llamando al sacrificio (de otros por 
supuesto). También para mí, es un despreciable enemigo aquel que 
brinda a denostadores y críticos, su imagen llena de desprestigio. Ese 
es un enemigo, aunque se escude tras un carné rojo.
Pero al infeliz que, buscando el  bienestar material (no siempre 
alcanzable), fue a luchar por él bajo otros cielos y hoy vive, logrado o 
no logrado aquel anhelo,  sobre el inseguro suelo del emigrante, 
condenado por siempre a ser, allá extranjero; a ese lo compadezco, 
pero no le llamo enemigo.
Lo compadezco, aunque haya podido reunir dinero y objetos a su 
alrededor, lo compadezco porque erró el camino y priorizó la fortuna y 
el bienestar del cuerpo, sobre la dicha inmensa del amor y la 
esperanza. 

Construir una sociedad "con todos y para el bien de todos", es obra 
voluntaria de hombres libres, tarea de gigantes. No nos la ha 
impuesto nadie, la acometemos voluntariamente. Ahora el IMPERIO es 
más fuerte que nunca y nos ataca con sutiles armas, entre ellas el 
denominado "smart power". Y si él trata de fragmentarnos y 
desunirnos, nuestro deber es hacer todo lo contrario: Unir a los 
CUBANOS de dentro y a los cubanos de afuera, donde quiera que 
estén, siempre y cuando no hayan ido a militar en el campo de los 
anti-patria. En esa unión, algunos se lamentarán mañana de no 
poseer el mérito que muchos tenemos y que legaremos como 
herencia a nuestros hijos: El haber permanecido unidos “al último 
tronco, al último peleador". 
Mientras tanto, ¡mostremos al águila imperial que quiere 
fragmentarnos y desea vernos envueltos en estériles reyertas 
familiares, que sabemos estar unidos por encima de las valoraciones 
que cada cual hace sobre cómo labrar el futuro! 

Regla, octubre 12 de 2012

Dels seus contes curts:

LÓGICA DEL CREYENTE
Le advirtieron que llevara paraguas, pues amenazaba lluvia y él 
replicó: “Si El Señor dispone que me moje, ¿quién soy yo para 
oponerme a su voluntad?”

EL PESO DE LA LEYENDA
La leyenda cayó sobre la verdad y su peso fue tanto que la 
hundió bajo tierra. Cuando la encontraron estaba tan deformada 
que fue imposible reconstruirla.

SOBREVIVENCIA
Creó una Comisión Permanente para la ejecución y el control de 
la campaña contra el burocratismo, y se puso al frente de ella. 
De inmediato trazó el plan, sus etapas y metodología de 
implementación; también diseñó cientos de planillas y modelos 
necesarios. Cuando todo estuvo bien complicado, respiró 
tranquilo. La situación volvía a estar bajo control.  



Quaranta menorquins als 
camps d’extermini

Josep Portella Coll

La presència dels menorquins en els camps d’extermini nazis forma 
part de la nostra pròpia història, no és una realitat aliena vista en un 
documental de televisió. Potser perquè se’ns fa difícil imaginar 
menorquins (i mallorquins, i eivissencs) a l’infern de Mauthausen, ens 
situem fàcilment lluny d’aquells murs. Durant molts d’anys, l’episodi 
ha estat recordat únicament pels familiars dels quals el van patir, amb 
alguna incursió molt valuosa a l’estudi del tema, com les que van fer 
Miquel Àngel Limón amb la biografia de Ramon Pons Jover i diversos 
articles; Macarena Ramos i Miquel Àngel Marquès amb Jaume Orfila; 
Xicu Lluy en recordar la relació dels menorquins que van passar pels 
camps i aprofundir en les biografies de Bartomeu Florit o dels Madrigal 
Sancha, etcètera.

He de dir que el llibre que es publicà el passat novembre és la suma 
de les biografies dels quaranta menorquins que van viure distintes 
experiències en els camps; no és cap estudi sobre els camps 
d’extermini. Penso que, de memòries, estudis i investigacions sobre 
aquesta qüestió, n’hi ha prou i de gran valor i rigor, i que poden 
satisfer plenament les persones que en vulguin tenir coneixement. En 
aquest sentit, seria molt útil la lectura prèvia de l’aportació que fa 
pocs anys va fer un amic ja desaparegut, Xicu Lluy, Els nostres 
deportats. Republicans de les Balears als camps nazis, que té una 
doble línia: per un costat, una aproximació general a la tragèdia a 
partir dels itineraris dels refugiats de les Illes Balears, i per altra, la 
concreció d’algunes de les experiències vitals a partir d’entrevistes 
que encara va poder fer a alguns supervivents, sobretot eivissencs i 
mallorquins. També he de dir que des de la publicació del llibre, 
aquells quaranta menorquins ja s’han convertit en quaranta-quatre.

En els estudis que s’han fet fins ara, s’ha parlat d’uns trenta 
menorquins als camps d’extermini. El mateix Xicu Lluy, en la seva 
relació, parla de trenta-un. Segons ell, 26 haurien estat als camps, 
dels quals en moririen 20 i se’n salvarien 6; 3 haurien intentat fugir 
durant el trasllat als camps, amb el resultat de dos morts i un 
supervivent, i per últim, Xicu Lluy inclou 2 casos dubtosos. En aquesta 
investigació que ara surt a la llum he arribat a la xifra de quaranta-
quatre. D’aquests, 23 moren als camps i 1 de camí al camp; 20 
sobreviuen, tretze en el mateix camp i dos fugint del tren de la mort; i 
3 casos els apunt com dubtosos. He de dir que no he pogut fer una 
biografia de tots ells. Han passat gairebé vuitanta anys des de la 
fugida i setanta-cinc anys de la mort de la majoria dels que van ser 
exterminats als camps, majoritàriament l’any 1941. Alguns d’ells eren 
joves, sense germans, fadrins, sense fills. 

Amb la mort dels seus pares se'n va perdre tota la memòria. Uns 
altres eren joves de fora que van viure la Guerra Civil a Menorca i que 
no van deixar cap rastre a la nostra illa. En altres casos, les famílies, 
tant la menorquina com la de l’exili, han guardat el record dels que 
van perdre. Tret d’un parell, que no han considerat oportú compartir 
aquells records, la gran majoria ens fan arribar allò que han sentit 
contar. Com podeu veure, una part de les fonts és oral i indirecta; en 
conseqüència, no podem cercar l’exactitud. 

Pel que fa a les fonts documentals, convé fer-ne unes reflexions. Una 
d’important han estat els padrons municipals. Els padrons ens 
serveixen per situar el personatge en una família i per seguir la seva 
trajectòria; també ens serveixen per fixar dates de naixement. Una 
altra font important és la relació dels exterminats, amb una informació 
bàsica sobre data d’entrada al camp, procedència, data de la mort, 
etc. Aquesta relació ha estat utilitzada en estudis anteriors, però fa 
referència sobretot als que van morir als camps. També han estat una 
font de gran valor els documents personals dels exterminats que 
guarden algunes famílies: cartes, escrits, documents diversos, que 
ens aproximen més a la personalitat de cada un d’ells.

Els menorquins que acaben a Mauthausen i a altres camps viuen dos 
itineraris diferents. Tots arriben alhora a Argelers. Una part important 
dels refugiats entren en les companyies de treballadors estrangers per 
fugir d’aquells camps de refugiats que en realitat eren camps de 
concentració. En una primera fase, aquestes companyies 
s’espargeixen pel sud de França, proporcionant mà d’obra barata i 
obedient que serveix per substituir la mà d’obra nacional, els joves 
que són cridats a files, en l’aparell de producció. Quan esclata la 
Segona Guerra Mundial, les companyies són enviades a reforçar les 
posicions de defensa de la frontera. Sense poder-ho evitar, els 
refugiats es troben en primera línia de batalla. Quan els alemanys 
entren a França i l’exèrcit francès cau, ells són els primers presoners. 
Durant uns mesos reben la consideració de presoners de guerra i són 
tractats segons la Convenció de Ginebra. Això és així fins que Franco 
afirma que aquells no poden ser considerats espanyols. En la seva 
condició jurídica d’apàtrides, a poc a poc són enviats en massa als 
camps d’extermini en els combois de 1940. Un altre grup de 
menorquins que acaba en els camps són aquells que s’han unit a la 
resistència francesa a la zona de Carcassona. Alguns d’ells seran fets 
presoners i facturats cap a Mauthausen. 
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El resultat del treball m’ha satisfet a mitges. Dic això perquè he 
quedat amb la decepció de no poder completar la biografia de tots els 
menorquins que van passar pels camps. N’hi ha mitja dotzena que 
resisteixen qualsevol intent de recerca, com si se’ls hagués engolit la 
terra. Possiblement, no he sabut demanar a la persona correcta, no he 
trobat el recorregut del llinatge. En estudis com aquest, l’historiador 
és més investigador detectivesc que cercador d’arxius. És probable 
que, en el futur, noves fonts, noves aportacions, ens ajudin a avançar 
en aquest repte de recuperar la memòria dels que van patir l’infern 
dels camps d’extermini i, amb la memòria, l’homenatge.

Durant aquest temps, molta gent s’ha sorprès en conèixer la 
presència de menorquins en els fons crematoris, en les cambres de 
gas. Fins i tot s’han sorprès familiars que desconeixien la història dels 
seus avis. El testimoni d’aquells horrors, expressió màxima de la follia 
humana, és la millor manera de prevenir els brots de feixisme i 
nazisme que encara podem veure avui a Europa.
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Miquel Calent i Miquel Sbert
Aguiar amb el cançoner 
tradicional de Mallorca

MatiesGarcias

Quan s’ajunten un filòleg amb gust per tot el que passa a la vida i un 
cuiner que feineja amb olles i fogons però que no perd de vista el 
món; en aplegar-se un estudiós de la cançó popular i un coneixedor de 
la tradició del menjar i beure, que també ha esdevingut investigador 
de nous camins per a la cuina mallorquina; si es retroben un antic bon 
professor i un deixeble avantatjat, ara ja professional reputat en el 
camp de la restauració... en neix un llibre com el que presentem. 

Miquel Sbert i Garau (Llucmajor, 1952), doctor en Filologia, ensenyant, 
investigador i articulista, i Miquel Vicens Perelló, de Can Calent,
(Campos, 1974), cuiner, propietari de restaurants, arreplegador de 
receptes, conductor de programes de ràdio i televisió..., tots dos 
plegats han cuinat a quatre mans aquesta deliciosa obra sorgida del 
forn de l’editor Muntaner: Aguiar amb el Cançoner tradicional de 
Mallorca.

¿És un receptari de cuina, des de plats principals fins a entrants i 
darreries, de menges dolces i salades, de receptes de llar humil i de 
casals potentats? ¿És un llibre de receptes que ofereix una cuina 
basada en ingredients i coccions que vénen de l’antigor, però que 
alhora s’elabora amb elements que neixen de la creativitat d’un cóc 
agosarat d’avui dia? Sí, però el llibre és molt més.

¿Es tracta d’un aplec de cançons tradicionals que, presentant com a 
tronc central l’històric recull del P. Ginard, fa una tria dels versos 
populars que parlen de la cuina i el menjar?  ¿S’hi recullen versos 
enginyosos que ens presenten els productes del terrer, els ingredients 
més comuns i algun d’estrany, les menges habituals de cap a cap 
d’any, la rusca del pobre i l’abundor del senyor, la metàfora eròtica, la 
tradició i la innovació? Sí, però l’obra va més enllà.

El treball explica receptes antigues i novelles, unes recuperades i 
d’altres que ha creat en Miquel Calent sense trair ni falsejar el llegat 
culinari dels avantpassats. Aquestes receptes hi apareixen en format 
de fitxa didàctica i il·lustrades amb fotografies de Jaume Muntaner. El 
llibre publicat també explica com a través del cançoner el menjar i el 
beure –i sovint la seva mancança– s’han fet presents en les 
preocupacions, les vivències i els anhels dels homes i dones d’aquesta 
illa mediterrània. 

La recepta suggeridora i enllepolidora, més els versos escaients i 
descriptius, irònics, satírics o sentenciosos es mariden a la perfecció 
en un llibre que és un al·legat contra qualsevol mena de folklorització 
empobridora, contra qualsevol clixé o tòpic plastificat i ofert sense 
substància.

Aguiar amb el cançoner és un clam contra el mal que es pot fer a una 
cultura quan algú la vol embastardir, però també és una proposta del 
camí que cal fressar sense tudar el patrimoni i mantenint la mirada 
cap endavant. Aquesta és la principal recepta que els dos Miquels, 
Sbert i Calent, ens regalen perquè la cuinem, perquè ens alimenti i 
perquè la sapiguem assaborir.

Miquel Calent i Miquel Sbert

Aguiar amb el Cançoner tradicional de Mallorca. 

Palma:Lleonard Muntaner, Editor.2017.
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El racó d'en Joan Miquel
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