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No al 155. Llibertat als Jordis!
Miquel Rosselló
El moviment independentista català que s’ha anat
configurant aquests darrers anys a Catalunya hauria de
despertar l’admiració i el respecte de tota persona
sobiranista i d’esquerres. A mi em produeix aquests
sentiments a més de considerar-lo un exemple a seguir.
A diferència del 15M que fou un potent i molt positiu
moviment social contra el sistema, però no va saber
unificar la societat civil i les alternatives polítiques en un
sol moviment plural, l’independentisme català ha sabut
unir les entitats representatives de la societat civil i els
partits independentistes en un moviment plural que no
tan sols s’ha mantingut de forma sostinguda durant el
temps sinó que ha anat sumant progressivament nous
sectors socials entorn d’un projecte comú de País.
Ha aconseguit les mobilitzacions multitudinàries més
importants de les darreres dècades a Europa i un grau
d’organització envejable com demostraren l’1 d’octubre.
Un moviment que amb moltes dificultats i
contradiccions, ha arribat enfortit i unit fins a la
proclamació de la República Catalana el passat 27
d’octubre.
Lamentablement encara no té la força suficient per
desenvolupar i consolidar la República Catalana, però ja
s’ha trobat en situacions extremes i que en el darrer
moment ens ha sorprès amb solucions factibles. No
tendria cap sentit pensar que ara no tindrà la fortalesa,
capacitat i unitat per fer el mateix.
Després que el PSOE fos capaç d’arribar fins a donar un
cop d’estat contra el seu Secretari General per mantenir
a Mariano Rajoy al poder i evitar una «perillosa
alternativa» entre PSOE, Podemos i sobiranistes. Tot
abans que posar en perill el règim del 78. L'única
amenaça real contra la continuïtat de la Constitució del
78 ha estat i continua essent el moviment
independentista català.
El bloc constitucional format per la monarquia, la
judicatura, el PP, el PSOE i la nova Falange española,
Ciudadanos, ho tenen molt clar i per això contra-ataquen
per «tierra, mar y aire», botant-se la sagrada constitució
sempre que faci falta, empresonant líders socials,
apallissant ciutadans pacífics i desmuntant l’autonomia

catalana, destituint el President i el govern, controlant la
Generalitat i dissolvent el Parlament.
Quan escric aquest editorial encara no sé fins a on estan
disposats a dur la repressió, però penso que fins que faci
falta per complir els seus objectius, que no són altres
que «desarticular» el moviment independentista, els hi
és igual que aquest no sigui violent, o fins que puguin.
Però si una cosa ha quedat meridianament clara, és que
el règim i la constitució del 78 estan a un carreró sense
sortida, per llarg que pugui ésser. No solament per què
una constitució, a un país democràtic, no es pot imposar
contra una part majoritària del poble català, una part
molt significativa del poble basc i contra molts de
ciutadans de l’estat espanyol, que volen un nou sistema
que deixi decidir als pobles el seu futur i als ciutadans si
volen Monarquia o República, per posar un exemple. Si
no per què a la Monarquia, als poders fàctics i jurídics i
almanco al PP i Ciudadanos ja no els hi serveix aquesta
constitució. No debades fa anys que vivim un atac
furibund a l’estat de les autonomies, ofegant-les
econòmicament i amb una brutal recentralització. Una
corrupció sistèmica que esquitxa a tot el bloc
constitucionalista. I un increment inversemblant de
l’autoritarisme, des del Tribunal Constitucional, passant
per la judicatura, pels mitjans de comunicació públics i
dels privats, quasi tots a les ordres de l’IBEX 35.
Allò que està en joc en aquests moments no és tan sols
la República Catalana, que també, sinó la mateixa
democràcia.
O
una
nova
situació
política
d’empoderament de la ciutadania que li permeti decidir
Monarquia o República i als pobles de l’estat espanyol
decidir el seu futur polític. O caminem cap a un règim
autoritari a la manera de Turquia.
Als demòcrates i sobiranistes d’arreu de l’estat espanyol
ens cal assumir la realitat que vivim, posar-nos les piles i
aixecar un fort bloc unit contra el 155, contra els presos
polítics, per la defensa de l’autogovern i el dret a decidir,
en definitiva per la defensa de la democràcia.
Quan abans ens posem les piles i ens decidiguem, molt
millor per què mentre pensem si «son galgos o
podencos» l’estat no s’atura i està disposat a tot.
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2.1 L’1 d’O es va votar
també, a Portugal
Joan Pau Jordà
El passat 1 d’octubre es varen renovar els governs
municipals de Portugal (Presidentes da Cámara,
Vereadores, Juntas de Freguesia, Regedores...). En
total 308 municipis (autarquías) i 3,092 Freguesías
(ens municipals descentralitzats).
Des de la restauració de la democràcia l’any 1974
s’havien donat constants al país veí que s’han romput
a aquestes darreres eleccions. A tall d’exemple, un
botó: comunistes i socio-liberals han obtingut uns dels
pitjors resultats de la seva història.
Així, al llarg dels anys hi ha hagut un bipartidisme
protagonitzat pel PS (socialistes) i els socio-liberals del
Partit Social-Demòcrata. El PSD era una força ben
arrelada als municipis, amb forta implantació en la
meitat nord del país, més conservadora. En
contraposició el Centre Democràtic i Social –
conservador i democristià- s’havia anat esquifint amb
el pas del temps, esdevenint el “partit-crossa” de la
dreta.
A l’esquerra, la Coligação Democrática Unitária (CDU) –
comunistes i verds- concentrava històricament el vot
més progressista, controlant grans ciutats al cinturó
industrial de Lisboa i al rural Alentejo i part de
l’Algarve. D’aquesta forma el Bloco d’Esquerda restava
–i resta!- una força testimonial al món local.
Algunes coses varen canviar el passat octubre.
L’escrutini, a primera vista, no és tan sorprenent com
per suposar una sotragada significant en la política
lusitana: El Partit Socialista es féu amb el 37.8% i
només 100.000 vots més que l'any 2013. El CDU passà
del 11.5% al 9.5% i el Bloco va passar de 8 a
12electes, però sense augmentar significativament els
suports. La dreta, amb diferents fórmules, es va fer
amb el 35% (PSD i aliats 30% i CDS menys del 5%)
assolint uns resultats similars als anteriors comicis i
perdent únicament 6 batllies al conjunt del país.
Perquè doncs, tant de rebombori?
Primer, perquè l’1d’O fou la continuació de la
tendència observada a les eleccions municipals del
2013 i generals del 2015, on el centredreta va perdre
l’hegemonia. Els resultats han estat, simbòlicament,
desastrosos. El líder del PSD, Passos Coelho –exprimer
ministre, campió de l’austeritat- va anunciar la mateixa

nit que renunciava al lideratge de la formació, donant
pas a noves cares. Coelho va arribar a afirmar que eren
“um dos piores resultados de sempre” i no era per
menys. El partit va esfondrar-se a les principals ciutats,
especialment a Lisboa, on la candidata Teresa Leal
-que era coneguda per no assistir als plens- es va fer
amb la tercera posició i l’11% dels sufragis. Lluny
quedava la victòria de l’any 2001, quan el PSD
aconseguí la batllia de la capital.
A Porto, la segona ciutat del país, la situació no ha
estat millor: els socio-liberals també han assolit un
minso 10%. L’altra cara de la moneda ha estat el CDS,
que ha esdevingut la primera força conservadora a les
majors ciutats del país. Tota una fita.
En segon lloc, aquestes eleccions eren importants
perquè era la primera prova electoral de la coalició
governant, l’anomenada Geringonça, formada per
socialistes, amb el suport d’anticapitalistes, verds i
comunistes. El primer ministre Costa –del PS- ha sortit
reforçat, els seus socis no.
A grans trets, podem dir que el Bloco ha augmentat un
regidor a Lisboa i prou. En canvi, la CDU perd
importants ciutats al sud de la desembocadura del
Tajo, com Barreiro y Almada. Els comunistes s’han fet
al conjunt del país només amb 24 batllies, cedint-ne 6
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als socialistes. El pitjor resultat de la seva història, com
ja he dit.
Els motius d’aquests canvis en les tendències
electorals són varis: Els votants estan castigant encara
la gestió de Passos Coelho durant la crisi econòmica,
així com premiant als socialistes que, contra tot
pronòstic, estan tirant endavant un govern en minoria,
aturant les retallades socials i afavorint el creixement
econòmic. Respecte a l’esquerra del socialisme, en
opinió meva, han sofert “l’abraçada de l’ós”: el PS
capitalitza la seva gestió de govern bona part del vot
progressista.
Finalment, els comunistes, fortament arrelats al
territori, veuen com perden ciutats on, potser, es
mantenien en el poder més per inèrcies que per la
gestió transformadora. Al cap i a la fi, barris que ara fa
30 anys eren industrials i obrers ara són ciutatsdormitori de Lisboa. Així mateix, el PCP té un votant
envellit i obrer, l’esquerra clàssica que fa 40 anys que
s’oposa al PS... i que ara li dóna suport estable. Tota
una contradicció difícil de pair.

Per últim un comentari: l’esquerra crítica –Livre i MASresten forces testimonials. El socialisme, doncs, és el
líder indiscutible de l’esquerra.
Els resultats de tot plegat està per veure’s. S’està
covant una “guerra” pel lideratge dins i fora dels
partits de dretes, i l’esquerra entra en un procés de
reflexió interna que no té per què fer més fàcil el
govern del PS. Recentment la CDU ha acusat al PS i al
Bloco d’una "campanha sistemática de ataque
anticomunista que, com pretextos diversos, procurou
avivar preconceitos, atribuir ao PCP posicionamentos e
valores que não são seus". Un aspecte interessant: El
PS no s’ha fet amb la majoria absoluta a Lisboa, i
necessita la participació de comunistes i Bloco.
L’espectacle ha començat.
Un darrer apunt. A la ciutat dormitori d’Oeiras, a prop
de Lisboa, s’ha fet amb la majoria el candidat
independent Isaltino. Aquesta coneguda figura
portuguesa –antic militant del PSD- ha estat, diverses
vegades,
condemnat per frau fiscal, corrupció i
blanqueig de capitals. Malgrat tot, la gent l’ha volgut
com a batlle. Potser els mallorquins i els portuguesos
no som tan diferents.
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2. 2 Alemanya i Àustria:
avança l’extrema dreta
Josep Valero

En pocs dies de diferència hi ha hagut les eleccions
generals a Alemanya i a Àustria. En els dos estats hi
havia governs de gran coalició entre els conservadors i la
socialdemocràcia. El partit demòcrata cristià d'Àngela
Merkel perd 55 escons i es queda amb 200 escons, el
seu soci germà de la Unió Social Cristiana de Baviera
perd 10 escons i es queda en 46, el Partit
Socialdemòcrata alemany perd 40 escons i es queda en
153, mentre els Verds sols pugen 4 escons per quedar en
67, l'esquerra de DIE LINKE sols puja 5 escons i es queda
en 69, i els grans beneficiats són el partit Lliberal que
puja 80 escons d'estar fora del Parlament i Alternativa
per Alemanya que puja 94 escons i es converteix en la
tercera força política, quan abans també estava fora del
Parlament. Cal fer notar que la participació fou del
76,2%, un 4,7% de pujada, i que el total de vots a partits
que no arriben al 5% federal puja al 14,5% del conjunt
dels vots.

- Els lliberals tornen a entrar a Alemanya amb un 10,7%
de vots i són la quarta força política.

Cal fer notar que aquests talls de mínims per a obtenir
representació, distorsionen prou la representativitat de
l'anomenada «sobirania nacional», ja que a més de no
quedar representats els seus votants, els partits que si
ho passen, tenen una sobre-representació en el
repartiment d'escons respecte al seu percentatge
electoral.

- I de manera preocupant l'extrema dreta puja amb força
a Alemanya i torna a pujar significativament a Àustria, a
on sumades les dues opcions ultradretanes, amb 61
escons serien la segona força política, a tan sols un escó
del Partit Popular guanyador amb 62 escons.

A Àustria el Partit Popular Austríac puja 15 escons i
n'obté un total de 62, la socialdemocràcia es queda igual
amb 52 escons, l'extrema dreta del Partit de la Llibertat
d'Àustria obté 51 escons amb una pujada d’11; l'altre
partit extremista NEOS escissió de l'anterior puja 1 escó
per quedar-se en 10, i la llista Peter Pilz una escissió dels
Verds obté 8 escons del 0 anterior. El partit Els VerdsL'Alternativa Verda es queda fora amb un 3,8% ( s'ha de
treure un 4% per entrar al Parlament) i perd els 24
escons anteriors. La participació arribà al 79,4%.

Analitzar aquests resultats sempre és útil per ajudar a
detectar possibles similituds ales nostres llars. Esser
partits amb «polítiques d'estat» no ha anat massa bé als
socialdemòcrates. Les esquerres alternatives no acaben
de trobar el discurs trencador que pugui fer augmentar
el seu electorat, quan no acaben amb el suïcidi caïnita
dels Verds a Àustria. I l'extrema dreta té una pujada
espectacular que confirma que ja no és un producte
residual a la Unió Europea, sinó una opció amb vocació
de quedar-se.

Les dues eleccions tenen algunes característiques
comunes:

L'imaginari polític d'una Europa progressista, basada en
l'anomenat model social europeu, ja té més esquerdes
que pilars que l'aguantin. La socialdemocràcia ja no és
imprescindible per a construir el Pacte Social, perquè en
realitat ja no és cerca. La dreta conservadora es rearma
amb un liberalisme econòmic i antisocial. L'estat cada
cop més, ja sols es veu com la fortalesa que ha de
garantir la seguretat dels nascuts en ell, i com la frontera
que cal que ens defensi dels altres. La defensa dels
«privilegis» dels natius, demana considerar als
immigrants com «l'enemic» que vol assaltar les seves

- Tenien governs de gran coalició conservadorssocialdemòcrates. A Alemanya perden tots dos. A Àustria
amb la deriva anti-immigració dels conservadors, pugen
resultats i la socialdemocràcia s'estanca.
- L'esquerra no capitalitza les polítiques d'austeritat i
d'enfocament lliberal. Pujades minses a Alemanya i
desfeta a Àustria amb les baralles internes entre els
Verds.
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«quotes de benestar». I el nacionalisme d'estat i el
patrioterisme reaccionari rebrota en el caliu de la
defensa de les suposades «essències nacionals»
L'extrema dreta no és tan sols el discurs dur i de
contingut neofeixista dels partits que n'hi fan bandera. El
perill més gran que té, és que el seu discurs nacionalista,
xovinista i anti-immigració, va calant entre amples
sectors socials, es fa transversal i ja comença a disputar
l'hegemonia cultural i política. Comença a ser assumit
per altres partits «d'ordre». El Partit Popular d'Àustria ha
obtingut prou rendiments electorals amb aquest
posicionament. El Front Nacional de Marine Le Pen, el
govern polonès, l'hongarès, el UK del Regne Unit, la
pujada dels partits d'extrema dreta a Flandes, Holanda,
Suècia, molts d'ells no són descaradament partits nazis,
però defensen el revisionisme històric, la insolidaritat
individual, el supremacisme de raça, llengua o cultura, la
crítica al projecte federal europeu, fins i tot a l'híbrid de
la UE actualment existent... Un feixisme «ligth»
embolcallat de paper «antisistema»... Un producte
realment verinós i perillós.

Pel que fa a Espanya ens podem imaginar el desastre
que suposaria que ens apropéssim al model polític
austríac. La batalla contra el procés català ens hi pot
portar de qualque manera. El PP endurit amb el discurs
espanyolista més reaccionari. Ciudadanos fent amb
l'espanyolisme i l'enemic català, el discurs de l'extrema
dreta «aggiornada» amb una estètica pija i un descarat
assimilacionisme cultural i territorial.
El PSOE fent una política oculta de gran coalició. I
l'esquerra transformadora i les esquerres sobiranistes,
obligades a col·locar-se en un escenari de resistència i de
necessitat de reconstruir un gran bloc de regeneració
democràtica, que sols pot partir del reconeixement dels
drets dels pobles d'Espanya a l'autodeterminació, la
lluita frontal contra l'actual monarquia bel·ligerant,
reaccionària i antidemocràtica, i la defensa de la
radicalitat democràtica per a mantenir els drets socials.
L’extrema dreta afaita massa barbes, al nostre costat,
per a no badar perquè no ho intentin fer amb les nostres.
Encara hi som a temps per evitar-ho?

2.3 El Pla de Rajoy
Pere Sampol i Mas
La primera mesura del Consell de ministres, després de
l’aprovació de l’aplicació de l’article 155 al Senat
espanyol, va ser la convocatòria d’eleccions al Parlament
de Catalunya el pròxim 21 de desembre, just després
d’haver dissolt el Parlament i destituït el Govern de la
Generalitat i nombrosos alts càrrecs. Quan la majoria
especulava en què Rajoy mantendria la transitorietat
creada durant mesos, ha sorprès amb una convocatòria
d’eleccions immediata. Amb quin objectiu? Evidentment
per guanyar-les. O, més ben dit, amb l’objectiu que el
sobiranisme les perdi, encara que sigui per
incompareixença total o parcial. Li és absolutament igual
si només participa un 20 per cent de l’electorat. El guió
ja està escrit i va funcionar a Euskadi, donant pas a un
govern de coalició entre el PSOE i el PP que va fer
lehendakari a Patxi López. En aquesta ocasió pot ser ni
caldrà embrutar-se les mans il·legalitzant partits per
excloure una part de l’electorat sobiranista, confiant que
alguns, o tots, s’autoexclouran. Les cartes estan
destapades sobre la taula. Ara toca jugar el sobiranisme.
Les opcions són vàries. La primera podria ser la de
desacatar totes les mesures dictades pel Govern central
en aplicació de l’article 155, entre elles el boicot a les
eleccions convocades. De fet alguns alcaldes de la CUP
ja han anunciat que no facilitaran locals ni la
infraestructura necessària per poder votar. Naturalment,
tota la maquinària propagandística de l’Estat es bolcaria
en desqualificar els qui demanaven urnes i ara no deixen
votar.
Una altra opció per al sobiranisme seria la utilització de
la convocatòria de dia 21 com a eleccions constituents,
tal com està previst en la Llei de transitorietat. Ja hi ha
qui ha proposat una candidatura unitària encapçalada
pels dos Jordis.

Finalment, la pitjor
opció és que el
sobiranisme
es
presenti
dividit,
molt més si alguna
de les formacions
decideix
no
participar i altres sí.
En aquest cas el triomf de l’unionisme està assegurat i,
com ja han advertit algunes veus, «Arrimadas al Palau».
Per molt que aquest supòsit podria qualificar-se
d'il·legítim, s’ha de valorar si quatre anys d’un govern de
concentració d’unionistes a la Generalitat desactivaria el
sobiranisme o si, per contra, li suposaria l’empenta
definitiva per convertir-lo en inqüestionablement
majoritari.
Tot plegat valorant, a més, els ostatges que pot tenir el
Govern espanyol amb persones acusades de delictes tan
greus com els de rebel·lió o sedició que poden suposar
penes de fins a trenta anys de presó, o, com a mínim,
quatre anys de presó preventiva a l’espera de judici.
Fins ara, el sobiranisme s’ha trobat en algunes situacions
extremes, que pareixien insuperables. En el darrer
moment ens han sorprès amb solucions que s’han pogut
dur a terme gràcies a l’admirable participació d’una
societat que ha sabut donar moltes lliçons a tot el món.
Sigui quina sigui la solució adoptada davant aquesta
nova cruïlla, aquest és el principal element a preservar:
el coratge, la determinació i l’entrega d’un Poble que
s’ha guanyat el dret a ser lliure.

3. 1 La Diada per l'Autonomia de
1977: una fita per l'autogovern (I)
Gabriel Mayol
Doctor en Història

La manifestació per l'autonomia de 29 d'octubre de 1977
va ser la primera manifestació popular (i podríem dir “de
país”) a favor de l'autogovern dels pobles de les Illes
Balears.
La consciència política de la necessitat d'autogovern per
les Illes Balears (o tan sols de Mallorca) apareix al darrer
terç del segle XIX però no pren forma com a teoria política
fins a la publicació de La cuestión regional de Miquel dels
Sants Oliver el 1899.
Tanmateix, no serà fins a l'arribada de la II República que
s'obrirà la primera vegada la possibilitat d'un autogovern
per a les Illes Balears. Aquesta, però, no era una qüestió
central en el debat polític de la Mallorca del moment. Els
principals defensors de la necessitat de redactar un
avantprojecte d'Estatut d'Autonomia procedien de part de
la societat civil (Associació per la Cultura de Mallorca,
Cambra de Comerç o la Cambra Agrícola) i alguns sectors
de partits polítics com el Partit Republicà Federal de
Mallorca, el Partit Regionalista de Mallorca i alguns sectors
del PSOE.

Tanmateix, l'assemblea del Teatre Principal de Palma de
juliol de 1931 no aconseguí un Projecte d'Estatut
d'Autonomia per a tota la província (els representants
menorquins no hi assistiren) i el tema quedà esmorteït pel
poc interès de l'opinió pública illenca.
Per què aquesta situació havia canviat a la segona meitat
dels anys setanta?
Per una part, les Illes Balears, i Mallorca en particular,
havia gaudit d'un important desenvolupament econòmic

des de feia uns quinze anys. Això havia permès la millora
de les condicions socioeconòmiques de bona part de la
població i l'accés a un ensenyament secundari i, fins i tot
universitari, a Palma i a Barcelona.
També cal tenir en compte que les forces antifranquistes
havien assumit en la seva immensa majoria que la ruptura
democràtica havia de comportar també el reconeixement
del dret de l'autogovern dels pobles d'Espanya. Per tant,
democràcia es lligava a autonomia i fins i tot a
autodeterminació.
En altre punt important és l'existència de sectors
minoritaris però molt mobilitzats a Palma i la Part Forana
que treballaven a favor de la normalització de la cultura i
la llengua catalanes de Mallorca, especialment al voltant
d'entitats com els partits polítics antifranquistes i l'Obra
Cultural Balear.
Tot plegat, fructificà en la Diada per l'Autonomia de 29
d'octubre de 1977 de la qual parlarem en el següent
article.
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3.2
Manifest per
la plena autonomia*
Amb motiu de l’aniversari de la manifestació del
29 d’octubre del 1977 a la plaça Major de Palma,
publicam el text del Manifest unitari llegit pel
President de l’OCB d’aquell any, l’escriptor Josep
Maria Llompart de la Penya.
Mallorquins!
Ens reunim avui aquí, amb representacions de les
forces polítiques de l’illa germana de Menorca i
amb l’adhesió dels pobles d’Eivissa i Formentera,
per a reivindicar col·lectivament, unitàriament, el
nostre dret a reclamar unes institucions
d’autogovern que tenguérem durant segles i que
ens foren preses, en nom del dret de conquista, fa
ja prop de tres-cents anys.
Ens hem de felicitar de poder fer aquest acte en
una manifestació unitària, prescindint de tota
diferència d’ideologia o de classe, i de poder
afirmar en veritat que és tot el nostre poble el
quiproclama avui que volem l’autonomia, que
volem un estatut.
Aquesta voluntat d’ajuntar tots els esforços en
una reivindicació tan vital per al nostre poble va
quedar ja patent en la signatura, abans de les
eleccions, del Pacte Autonòmic. La firma del pacte
va esser la victòria de la unitat, de la
reconciliació, i fruit d’aquesta victòria és la
concentració massiva d’avui que ens umpl de
satisfacció.
En els aspectes culturals, hem de proclamar en
primer lloc l’exigència del recobrament total de la
nostra llengua i la nostra cultura. Perquè la
llengua és el tret distintiu més característic d’un
poble, i és recobrant la llengua pròpia que un
poble llargament oprimit pot recobrar-se a si
mateix.
Proclamam ben fort, però, que no ens anima un
esperit de revenja, sinó de justícia; no un esperit
de tancament i de capelleta, sinó d’obertura i de
solidaritat; no un localisme estret, sinó una clara
consciència de la nostra personalitat històrica i
cultural, i un desig de participació activa en la
construcció d’un món millor.
Volem dir als mallorquins novells, que provenen
de terres a on no es parla la nostra llengua —i
que ens acompanyen avui, sense entendre tal

vegada els nostres parlaments— que som
conscients del sacrifici que per ells suposa
l’acceptació de la nostra exigència.
Somos
conscientes,
ciudadanos
castellonoparlantes de estas Islas, de que para
vosotros supone un sacrificio asumir la exigencia
de justicia para la lengua catalana que todavía no
entendéis o no habláis. Y queremos que sepáis
que la exigencia del uso oficial pleno de la lengua
que recibimos de nuestros antepasados y que
tenemos el deber de transmitir a las futuras
generaciones de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera como legado cultural del que somos
responsables ante la historia, no implica
sentimiento alguno de discriminación hacia
vosotros. Queremos que nuestra lengua sea
puesta a vuestro alcance y al de vuestros hijos
para que, entendiendo el idioma que tiene aquí
asiento desde siglos, podáis sentiros realmente
en casa entre nosotros. No exigimos, como se nos
ha exigido a nosotros durante tanto tiempo, que
renunciéis a vuestra lengua propia para aceptar
otra que os es extraña; pero sí pedimos que
aprendáis la nuestra como lengua de relación, a
fin de que la comunicación colectiva sea posible
en la Islas sin el sacrificio sistemático de la lengua
autóctona. Pero no queremos vuestra integración
forzada ni la renuncia a vuestra cultura de origen.
Nosotros, que a menudo hemos sentido como una
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opresión el hecho de ser españoles, porque
suponía la imposición de una lengua que nos era
extraña y la discriminación de nuestra propia
cultura, no queremos que sintáis como una
opresión el hecho de ser mallorquines o de
convivir con los mallorquines. Respetaremos
vuestra fidelidad a vuestra cultura originaria, y
haremos que os sea más fácil de lo que ha sido
para nosotros la fidelidad a la nuestra en el largo
período de opresión que ha padecido. Pero
vuestro grado de integración a la comunidad
insular depende solamente de vuestra libre
voluntad, siempre conscientes de que vuestra
acción conjunta en pro de la autonomía de las
Islas contribuye muy eficazmente a la creación
del clima necesario para que vuestros pueblos de
origen recobren su propia autonomía.
Els illencs hem estat sempre hospitalaris, i no
voldrem mai que la nostra llengua sigui signe
d’opressió ni de discriminació per ningú. Però
tampoc no hem de sofrir més opressions i
discriminacions en nom d’una altra llengua.
Admetem en bona hora que els infants castellans
puguin trobar a l’escola la seva llengua materna,
però exigim que els nostres hi trobin la nostra, ja
des d’ara, sense esperar ni un dia més. I exigimnos a nosaltres mateixos el coneixement ple de la
nostra llengua, de manera que siguem capaços
d’usar-la, oralment i per escrit, en tota ocasió:

que no ens vegem obligats a usar el castellà per
parlar de qüestions científiques o de cultura
simplement, perquè som analfabets en la llengua
pròpia, encara que en una altra estiguem
alfabetitzats i fins tinguem títols universitaris.
Tenim una llengua de cultura, apta per a tots els
usos, per elevats que siguin, i serà culpa nostra si
no és usada amb l’amplitud i els nivells que es
mereix. I no tinguem por de donar a aquesta

llengua nostra el nom amb què és coneguda i
estudiada arreu del món: el de llengua catalana.
Que cap mallorquí no es deixi enganar creient
que el fet d’admetre la nostra catalanitat suposa
acceptar una dominació o una superioritat de
Catalunya sobre les Illes. Catalunya és només un
dels Països Catalans i no té cap pretensió de
domini damunt els altres. Tots plegats tenim una
cultura comuna, i les Illes han sabut ocupar
sempre un lloc molt digne dins el conjunt.
Començant pel gran creador de la llengua
catalana culta, el nostre Ramon Llull, que situà el
català en posició capdavantera de les llengües
romàniques, Mallorca ha aportat sempre figures
il·lustres a la cultura catalana, entre elles
personatges de tanta importància històrica com
Marian Aguiló, a l’època de la Renaixença, i com
mossèn Antoni M. Alcover, el recopilador del gran
tresor de les rondaies mallorquines, que a
principis de segle va esser anomenat l’«apòstol
de la llengua catalana»; ell va esser l’ànima del
Congrés Internacional de la Llengua Catalana de
1906, que despertà un entusiasme popular
comparable a l’actual Congrés de Cultura
Catalana que cloem aquests dies (però els fruits
del qual han de perdurar), i fou capaç
d’entusiasmar la gent de tots els Països Catalans
(que va recórrer des d’Alacant al Rosselló)en la
colossal empresa col·lectiva del Diccionari, que, ja
mort
ell,
rebé
redacció
definitiva a Mallorca, i per part
de gent de les Illes i de
València. Ara hi ha molta gent
de les Illes que treballa en la
gran empresa col·lectiva actual,
la Gran Enciclopèdia Catalana, i
tenim un floret d’escriptors
illencs que, malgrat que la
nostra
llengua
estigués
absolutament desterrada de
l’escola i de tots els nivells
culturals, malgrat una formació
oficial totalment castellana, han
sabut descobrir el català i ser-li fidels, i ocupen
llocs importants entre els escriptors catalans
d’avui, com els ocuparen abans mossèn Costa i
en Joan Alcover,
En Gabriel Alomar, feliçment recobrat avui i que
tant defensà la nostra catalanitat, en Miquel Ferrà
i na Maria Antònia Salvà, en Bartomeu RossellóPòrcel, i tants d’altres. ¿Qui gosarà dir que els
illencs tenim una posició subalterna dins la
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cultura catalana? Hi tenim un lloc important, que
ens pertany per dret propi, i volem seguir tenint,
ara més que mai, un protagonisme actiu en el
desenvolupament de la nostra personalitat de
poble.
Per això reclamam ara l’ús oficial immediat del
català, i el recobrament de les nostres institucions
d’autogovern, que ens retornin entre altres coses,
el control de l’ensenyament a tots els nivells.
Volem unes escoles nostres, uns instituts nostres,
i sobretot, una Universitat ben nostra, que
asseguri l’estudi de la nostra realitat com a poble
i la formació de professionals de tota casta que
uguin difondre el coneixement d’aquesta realitat i
que, amb els peus ben ferms damunt una terra i
una cultura pròpies, puguin elevar-se en el
coneixement científic i humanístic universal.
Perquè nosaltres, com la Balanguera, sabem que
«la soca més s’enfila com més endins pot
arrelar». Assegurem l’arrelament, i l’arbre de la
nostra cultura s’enfilarà amunt i donarà fruits
abundosos i perdurables.
En els aspectes de la vida civicopolítica,
proclamam que l’autonomia no és una
reivindicació més; no pensam en l’autonomia amb
una actitud d’enyorança. La concebem com un
marc indispensable a on les Illes podran resoldre
els greus problemes que quaranta anys de
dictadura ens han deixat com a herència.
Problemes com la carestia de la vida —que a tots
ens perjudica— o com l’atur forçós —que a tots
ens dol i ens preocupa— s’hauran de resoldre
més fàcilment i amb major profunditat dins el
marc d’una autonomia que ens faci amos dels
nostres propis recursos.
En l’autonomia veim una resposta als costos
d’insularitat, i dins l’autonomia haurem de trobar
solucions als problemes i condicionaments del
turisme que avui oprimeixen el nostre quasi
monocultiu industrial. Els interessos dels pagesos,
els dels petits i mitjans empresaris, es veuran
afavorits, i, amb la possible unificació de serveis
podran ser més efectives, i l’ensenyament
superior deixarà de ser un privilegi dels qui poden
anar a la Península.
Les Illes necessiten una solució a l’estat de
dependència i de crisi en què es troben, i aquesta
solució ha de passar per l’autonomia, concretada
en un estatut. Un estatut que reconegui el dret
del poble de les Illes a disposar de la hisenda
pròpia, a regular l’ordenació del territori, tot

mirant per l’ecologia i per tots els fets que toquen
la nostra existència.
Un estatut d’autonomia que institueixi novament
a cada illa el seu Consell General i per a totes el
Gran i General Consell; un estatut que suposi, en
definitiva i per sempre, l’autogovern de les Illes.
Tot
això
significa
una
descentralització
progressiva, tant de l’administració com de
l’economia i del poder polític, i una creixent
participació de totes les capes socials que formen
el nostre poble.
D’aquí, doncs, que totes les forces polítiques que
signen aquesta crida estiguin avui d’acord sobre
el conjunt de passes que cal donar ara mateix per
l’estatut. No podem quedar enrere; hem d’anar
cap endavant. Catalunya ja té —més o menys
perfecta— la Generalitat. Del País Valencià,
d’Euskadi, d’Andalusia, arriben cada dia signes
prou visibles d’una ferma voluntat d’avançar pel
camí de l’autonomia i de no retardar més les
solucions autonòmiques. Avui es fa urgent i
necessari activar la negociació ja començada amb
el Govern. A través de l’Assemblea de
Parlamentaris i de les forces polítiques de les Illes:
dels Parlamentaris perquè, avui per avui, són
gairebé l’únic reflex de l’opinió popular; dels
polítics perquè, entre tots, representen —uns més
i altres menys— la voluntat de tot el poble insular.
Entenem, naturalment, que tot el poble ha de
tenir un lloc a l’hora de configurar l’estatut.
Per acabar, i dirigint la mirada cap a les pròximes
eleccions municipals, quedi prou clar que els
municipis han d’estar inclosos dins el règim
autonòmic de tal manera que els batles i
consellers puguin dur a terme una actuació
àmplia i sense traves.
La unitat de tots és imprescindible en un moment
de la història que esdevé crucial per a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. Volem l’estatut
perquè és la retrobada amb la nostra identitat, la
sortida de la foscor que hem patit, la seguretat
d’un esdevenidor nostre i ple d’esperança.
Ciutadans de
l’autonomia!

les

Illes:

tots

plegats

per

*Gràcies a Cèlia Riba, hereva de Josep Ma
Llompart i Encarna Viñas
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3.3 135 i 155 o els
números de la ruptura
L’aplicació de dos articles constitucionals com a símbols de la ruptura
socioeconòmica i territorial a l’Estat espanyol
Biel Payeras
Polítoleg,(UPF) i analista de dades (UC3M)
Relats que tractin d’explicar què ha passat per a
arribar a ser aquí on som, com a societat i com a
poble(s), n’hi ha hagut molts. Tots ells són això,
relats que -amb més o manco encert, honestedat
i versemblança- diagnostiquen una causa i li
atribueixen una conseqüència, amb, o sense
interferències estadístiques. Aquesta peça se l’ha
d’ubicar dins aquest marc, com un entre d’altres,
com a afegitó i gra d’arena a fi d’explicar-nos
entre tots en quines coordenades històriques ens
movem. No és tasca fàcil, perquè en els temps
que corren les anàlisis que avui donam per bones,
demà poden ser a la paperera de la història.
El 135, la crisi social i el 15M
La crisi econòmica que esclata el 2008, de
conseqüències palpables en desigualtats socials i
de trastocaments en negatiu de projectes de vida
individuals (feina, habitatge, migracions forçades,
precarietat) va marcar, marca i seguirà marcant
bona part de la vida política i social de la gent.
D’aquells temps d’elevada indignació ciutadana i
de retallades socials van néixer moltes iniciatives
i plataformes al marge dels partits. També alguns
partits es redefiniren. El 15M, el 011, era un
senyal. Senyal de protesta que la cosa no anava
bé, la relació entre els interessos i les
expectatives d’una significativa part de la
ciutadania i els partits oficials es frustrava, es
fracturava. Mesos més tard de l’esclafit de maig,
es produïa la primera gran ruptura dels consensos
congriats durant la Transició espanyola.

La reforma, sense possibilitat de ser esmenada,
modificada ni referendada popularment, de
l’article 135 de la Constitució espanyola de 1978
era aprovada per part del govern del Partit
Socialista amb el suport del Partit Popular. L’Estat
social del Benestar quedava relegat enfront de la
prioritat del pagament del deute. Sense aquest
fet, no s’entén l’actual sistema de partits, que res
té a veure respecte al moment previ de l’inici de

la crisi. Però aquesta és només una part de la
pel·lícula. Sens dubte, un capítol imprescindible.
No és el moment, en aquest article, d’entrar-hi en
profunditat.
El 155, la crisi territorial i el moviment
sobiranista popular
Al juny del 2006 s’aprovava, via referèndum,
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya amb el 74%
dels vots a favor. Aleshores, Rajoy ja s’encarregà
de replegar signatures per rebutjar aquella
decisió del poble català i presentar recursos al
Tribunal Constitucional, que va anul·lar 14 articles
i en reinterpretà 27. Per molts analistes, aquest
és el «moment fundacional» del moviment
sobiranista popular, reactiu davant d’un Estat
incapaç d’encabir els pobles diversos que el
componen. De llavors ençà, desenes i centenars
de plataformes ciutadanes, municipalistes,
sectorials,
manifestacions,
consultes,
performances, cassolades o altres repertoris
d’acció col·lectiva s’han succeït a Catalunya,
d’una forma sostinguda i pacífica. L’1 de
desembre de 2007, «Som una nació i tenim el
dret a decidir sobre les infraestructures» de la
Plataforma pel Dret a Decidir. La consulta sobre la
independència a Arenys de Munt, el 2009 que fou
replicada per 200 municipis més. L’11 de
setembre de 2012, la primera manifestació
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massiva sota el lema «Catalunya, nou Estat
d’Europa». Mesos més tard, CiU guanyava les
eleccions lluny de la majoria absoluta i pactà amb
ERC un primer full de ruta sobiranista. La Via
Catalana el 2013, més de 400 km format per 1,6
milions de persones. L’11 de setembre de 2014 la
concentració va aplegar 1,8 milions de persones i,
el 9 de novembre del mateix any, es convocà una
consulta sobre la independència on hi
participaren 2,3 milions de persones. El 2015
començava la legislatura que avui sembla que
trontolla amb una majoria sobiranista (JxSí i CUP)
en nombre d’escons i un 47% dels vots.
Després de l’1 d’octubre, on hi participen 2,3
milions (43%) de votants en un context repressiu,
s’obre un escenari fins avui dia inèdit. El retorn a
un context de normalitat autonòmica anterior és
complicat davant l’elevat grau de conflictivitat
que suposa l’aplicació d’una visió particular,
conservadora i restrictiva de l’article 155 de la
constitució espanyola. Al marge de suposar el
final del “cafè per a tothom” del pacte territorial
espanyol. Tenint, a més a més, en compte la
declaració de la República Catalana per part del
Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017 i
que, a hores d’ara encara no ha tengut resposta
per part del Govern de l’Estat espanyol, els
escenaris que s’albiren són, si més no, difícils de
preveure. Algunes de les claus rauran a saber fins
a quin punt l’impuls constituent que ha emprès la
Generalitat de Catalunya té la força suficient per
a
determinar
i
culminar
el
procés
d’independència/ la defensa de la nova República
o, si en canvi, l’onada recentralitzadora comptarà
amb major força d’Estat que aplaqui les
aspiracions de desenvolupar la sobirania plena
dels catalans i catalanes. En aquest sentit, es
preveuen elevades mobilitzacions del moviment

popular sobiranista (amb connotacions més enllà
de l’independentisme, cal afegir els sectors
republicans-federals i/o autodeterministes) però
també els sectors més refractaris a acceptar que
Catalunya es constitueixi en subjecte propi.
Més que respostes, toca fer-nos preguntes. Ens
cal la intel·ligència més gran possible. Perquè
com s’indicava al principi, res del que pugui ser
vàlid avui pot no ser-ho demà, en els temps que
corren.
Quina estratègia emprendran els sectors de les
esquerres estatals, no davant la proclamació
sobiranista de Catalunya, sinó enfront del possible
embat recentralitzador i antidemocràtic del
govern de l’Estat?
Quin paper han d’ocupar les forces progressistes
dels pobles d’Espanya davant la qüestió catalana?
Suposa la proclamació del 27 d’octubre una
esperança per obrir el cadenat del 78 cap a
majors quotes d’autogovern o, en cas contrari, és
la quartada perfecta del projecte aznaristariverista de suprimir o limitar el pacte territorial?
És obsolet el debat plurinacional? O el que cal és
relligar caps i presentar la recuperació de la
dignitat i la lluita per les sobiranies populars i
nacionals com un únic -i doble- pol de lluita?
Que els eixos de ruptura ens serveixin com a
pista constituent.
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4.1 La transició cap a un nou model
més diversificat, innovador i d’illes
sostenibles
Biel Barceló Milta
Vicepresident del Govern de les Illes Balears
Passats els dos primers anys de legislatura, els ciutadans
i ciutadanes d’aquest país ja perceben clarament que la
seva vida està millorant i que, malgrat que la
recuperació econòmica no és total i encara hem de
superar moltes dificultats, les institucions públiques
estan fent feina en la direcció correcta per redreçar les
polítiques que incideixen en un desenvolupament
sostenible i que ens permeten avançar cap a un model
diversificat, equilibrat i de futur.
Els objectius que tenim són clars: que el turisme continuï
generant riquesa, però que sigui una prosperitat
compartida, que arribi a tothom; que s’aconsegueixi amb
un menor impacte en els recursos, en el territori i en la
societat i que es desenvolupin sectors econòmics
alternatius que generin prosperitat i redueixin la
dependència global del turisme. En definitiva, assolir
l’equilibri a través d’una major redistribució de la
riquesa, d’una major sostenibilitat ambiental i social, i
d’una major diversificació econòmica.
Per tant, en primer lloc, l’acció política d’aquest Govern
ha anat adreçada a aconseguir un turisme equilibrat,
respectuós amb l'entorn i socialment sostenible. Hem
d’aconseguir revertir els efectes de dècades de pressió
turística sobre el territori, els recursos i la qualitat de
vida de la gent d’aquesta terra.
En aquest àmbit, la primera gran mesura redistributiva
de justícia social i ecològica ha estat l’aprovació i
entrada en vigor de l’Impost del Turisme Sostenible, que
respon a l’exigència de la ciutadania que els beneficis
generats per l’activitat turística serveixin per compensar
la petjada ecològica del turisme i per millorar la qualitat
de vida dels residents. Els 94 milions que està previst
recaptar en els dos primers anys de vigència del tribut ja
s’estan invertint en projectes que milloren i protegeixen
el medi ambient, preserven el nostre patrimoni històric i
cultural, impulsen la innovació i la formació i
contribueixen a diversificar l’economia. I l’any 2018
doblarem la tarifa en estiu, per comptar amb més
recursos per transformar el model. Aquesta vegada,
aquesta eina imprescindible té un suport social
incontestable, i no tindrà marxa enrere.
Més recentment, hem aprovat la primera normativa que
permet posar ordre en el lloguer turístic. És a dir:

controlar, de forma àgil i contundent, l'activitat de
lloguer turístic il·legal, incrementant la quantia de les
multes (fins als 400.000 euros en el cas de les webs que
anunciïn oferta il·legal, una suma d'intenció dissuasiva
que no està contemplada en cap altra regulació turística
de l'Estat) i millorant la capacitat sancionadora dels
inspectors turístics (cos que estam reforçant, juntament
amb el de funcionaris encarregats de tramitar els
expedients sancionadors).
També hem impulsat per primera vegada plans
d’inspecció turística que aquest mateix estiu han
despullat l'activitat il·legal d'hotels que, en un 72% dels
casos inspeccionats, oferien més llits que els que tenen
autoritzats. Així com les inspeccions conjuntes amb
Palma i Calvià contra el turisme incívic.

Així mateix, aquest estiu ha entrat en vigor una
moratòria de places turístiques de lloguer que impedirà
la incorporació de nous habitatges per ser oferits als
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nostres visitants, fins que els consells insulars i
l’Ajuntament de Palma n’estableixin les zones aptes.
També hem fixat un límit de places turístiques, posant fi
a les excepcions que permetien seguir augmentant
l'oferta d'allotjament hoteler. D’aquesta manera, i per
primera vegada en la història de les Illes Balears, podem
assegurar que en aquest país no hi haurà més places
turístiques de les que hi ha ara, ja que per donar d’alta
una nova plaça se n’haurà de donar de baixa una altra
prèviament.
En segon lloc, el Govern vol avançar cap a una
prosperitat compartida en una economia diversificada.
En aquest sentit, l'aposta per una transició cap a un nou
model econòmic és una prioritat transversal de tot el
Govern. D’una banda, tot i que aquesta aposta va molt
més enllà del turisme, una via que estam transitant és
l’aprofitament del vigor econòmic i de la capacitat
innovadora d’aquest sector, que ha convertit en
referents mundials a moltes de les empreses turístiques
del país. Des de les institucions utilitzam la seva
experiència
i
dinamisme
per
accelerar
el
desenvolupament d'un sector tecnològic lligat a la
recerca i la innovació. També aprofitam les sinergies
entre l’activitat turística i sectors com el cultural,
l'agroalimentari i el comercial, amb l’objectiu d’impulsar i
reforçar la producció local.

En tercer lloc, el nostre model de desenvolupament
sostenible inclou un model energètic basat en energies
netes i una gestió del territori basada en la recuperació i
la protecció d’espais rurals i naturals, que han de
preservar els seus valors propis.
En aquest àmbit el compromís del Govern és evident, i
es plasma en una àmplia bateria de mesures legislatives
i de gestió que ja estan tenint efectes pràctics. Hem
modificat les lleis Delgado i Company per eliminar els
despropòsits urbanístics del Govern anterior (com ara els
macro-projectes turístics en sòl rústic), hem rebutjat els
projectes per a la construcció de nous ports a les illes,
alhora que denegam les ampliacions dels ja existents... I
la nova llei d'urbanisme, que ara es troba en tràmit
parlamentari, acaba amb l'amnistia general del PP a
construccions il·legals en sòl rústic: ni un sol habitatge
gestat il·legalment serà autoritzada. Es fixen per a això
multes de fins al 300% del valor de l'obra il·legalment
realitzada en sòl rústic. El nou marc de desenvolupament
urbanístic estableix les eines precises perquè la
construcció es canalitzi reutilitzant sòl urbà, evitant
l'ocupació de nou sòl. Per a això s'han generat mesures
que propicien la rehabilitació i la sortida al mercat de sòl
urbà no utilitzat.

Precisament perquè el turisme ha de ser una eina de
prosperitat compartida, la nostra prioritat és aconseguir
que la riquesa turística arribi també als treballadors i
treballadores. Per a això hem treballat amb patronals i
sindicats per afavorir un acord que ha permès un nou
conveni col·lectiu que preveu una pujada de sous del
17% en quatre anys. Un increment històric, necessari per
repartir adequadament els beneficis també històrics que
està generant el sector turístic.
Per avançar cap a un model diversificat, la innovació i la
recerca són cabdals. Per això els dos primers anys de
legislatura hem incrementat un 36% el pressupost
adreçat a aquest àmbit, aconseguint una inversió de
24,6 milions d’euros. Hem diversificat les àrees
d’inversió estratègica, abans orientades només al
turisme: la de ciència i tecnologia marina, la dedicada a
les ciències biomèdiques i de la salut, la relacionada amb
el medi ambient, la bio-economia i l’economia circular, i
les indústries culturals i creatives i tot el sector lligat a la
generació de continguts basats en el coneixement.
En l’àmbit econòmic, també cal destacar el pla
d'indústria amb ajudes per modernització i per
internacionalització dirigides a les nostres empreses;
juntament amb les convocatòries d’ajudes incloses en el
Pla d’Innovació i Tecnologia.

Pel que fa a les mesures de protecció del medi ambient,
cal destacar la regulació per protegir els fons marins i
espècies tan amenaçades com la posidònia, hi preparam
un decret específic. També s'ha reforçat la inspecció per
perseguir les infraccions. I el pacte d’esquerres ha
declarat el Parc Natural d’Es Trenc i ha creat i ampliat
reserves marines, com la de Dragonera. Les declaracions
van acompanyades de mesures efectives, com la
recuperació de 40 agents de l’IBANAT acomiadats durant
la legislatura del PP.
En matèria energètica, les Illes Balears aspiram a ser
una referència en l’impuls d’energies verdes i lluita
contra el canvi climàtic. L'objectiu és ambiciós: passar de
la cua europea en fonts d'energia no contaminants a la
qual ens va conduir l'immobilisme del PP, a liderar la
transició energètica. Per a això comptarem amb una
nova Llei de Canvi Climàtic que fixa un horitzó similar al
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que somien països com Dinamarca, Àustria o França:
aconseguir que en 2047 tots els vehicles que circulin per
les illes siguin elèctrics, i donar les facilitats perquè a
partir del 2027 a les illes només es comercialitzin
vehicles no contaminants. I hem començat a caminar
cap a aquest horitzó amb passes concretes: hem iniciat
el tancament progressiu de la central tèrmica d’Es
Murterar, al mateix temps que hem impulsat projectes
de fonts energètiques renovables.
En la línia de la sostenibilitat territorial i energètica,
també s’ha de destacar l’aposta ferma i clara pel
transport públic: electrificam el tren i lideram la
renovació de la flota de transport per reduir-ne l’impacte
ambiental. En espais naturals i cales s'han habilitat
opcions de transport públic per reduir la pressió dels
cotxes privats. També treballam braç a braç amb les
empreses dedicades al lloguer de vehicles, amb
l'objectiu de reduir l'impacte del tràfic rodat en l'entorn i,
alhora, avançar cap a un parc de vehicles més
proporcionat i no contaminant.
Finalment, hem de dir que la batalla de les Illes Balears
per avançar cap a unes illes més sostenibles també es
lliura davant les institucions espanyoles i europees. Les

mesures que posem en marxa aquí seran només
completament efectives quan des de Madrid i des de
Brussel·les facin les passes pertinents en el mateix
sentit. Des del Règim Especial de les Illes Balears que
retorni a les nostres empreses i indústries la
competitivitat perduda com a efecte de la insularitat i
elevi la qualitat de vida dels ciutadans, fins a la cogestió
aeroportuària que permeti posar els nostres aeroports al
servei del benestar col·lectiu, i no al servei dels comptes
d’una societat centralitzada des de Madrid, passant per
normativa estatal i comunitària que impedeixi les
prospeccions petrolieres en el Mediterrani, entre d’altres.
En aquests dos anys i escaig hem demostrat el nostre
compromís inequívoc amb la necessitat de perseverar i
d'accelerar cap a un model més equilibrat, més
diversificat, menys depenent del turisme i més
sostenible. El que resta de legislatura, i confiam que la
pròxima legislatura també, continuarem aplicant
polítiques per avançar en la transició cap a una societat i
cap a un model econòmic del qual els ciutadans
d’aquesta terra estiguin plenament orgullosos.

4.2 Carta de la Plataforma
cívica per la Reforma del
Sistema de Finançament i el REIB
Transcrivim la carta enviada al Ministre Sr. Montoro i a la
Vicepresidenta del govern espanyol Sra. Soraya Sáez de Santamaria *
Traduïda del castellà
Palma, a 25 d'octubre de 2017
Membres de la Plataforma:
La societat balear, representada per més de
setanta institucions pertanyents a la Plataforma
Cívica per la reforma del sistema de finançament i
el REIB, relacionades en annex núm. 2, desitja fer-li
arribar el seu malestar i preocupació pel fet d'estar
sistemàticament a la cua de totes les comunitats
autònomes pel que fa al seu finançament
autonòmic.
És per això que hem subscrit un Manifest (adjuntat
com a annex núm. 1 per denunciar aquesta situació
que ha contribuït que la nostra Comunitat hagi
passat de tenir la renda més gran per càpita a
caure a la setena posició d'aquest indicador
econòmic.
Desitgem així mateix destacar la pluralitat de les
institucions adherides al Manifest, entre les quals
es troben tant la Universitat de les Illes Balears
(UIB),
patronals
empresarials,
sindicats
representatius i col·legis professionals com a
entitats anomenades del tercer sector (Càritas,
Creu Roja, Projecte Home, etc.).
També hem aconseguit l'adhesió unànime i
consensuada al Manifest de tots els partits polítics
amb representació parlamentària del Govern
autonòmic, consells insulars i ajuntaments de les
Illes Balears.
Com anem afirmant, les Balears, és una de les
poques comunitats autònomes que aporta una part
de la seva recaptació impositiva de forma solidària
a la resta de Comunitats, de tal manera que,
algunes d'elles acaben disposant de majors
ingressos en detriment de la finalitat essencial. Així,
les Illes Balears descendeixen a la mitjana dels
indicadors degut, sobretot, al seu enorme deute
(una de les majors) i, en conseqüència, els
ciutadans perceben les més baixes despeses per
càpita en educació, sanitat i serveis socials.

I és que més de la meitat del deute es deu a
l'infrafinançament, conseqüència de competències
mal dotades.
A tot això hem d'afegir el fet que la nostra
Comunitat es compon de quatre illes habitades i
recordar que la insularitat és l'únic fet diferencial
reconegut a la nostra Constitució (art. 138.1 CE).
Per tot això reclamem un règim especial per a les
Illes Balears que permeti la igualtat de condicions
per a tots els ciutadans i perquè les nostres
empreses puguin ser competitives.
La insularitat té importants conseqüències, ja que
suposa una major carestia de la vida per als seus
ciutadans (la UIB l'avalua en 877 milions d'euros
anuals) i uns majors costos per a les seves
empreses (entre d'altres, la importació-exportació
de productes o la vulnerabilitat d'estocs).
Finalment ens resta traslladar-li que les inversions
per habitant que l'Estat realitza a les Illes Balears
també la releguen als últims llocs d'entre totes les
comunitats.
Esperem la seva comprensió per revertir una
situació que considerem injusta pel que fa al:
• Sistema de finançament autonòmic
• Règim Especial Insular
• Inversions de l'Estat a la nostra Comunitat
• Tractament del deute
Rebi una cordial salutació.
Plataforma Cívica per la reforma del sistema de
finançament i el REIB.

* No hem afegit els annexos a què fa referència la
carta per l’excés d’espai que suposaria.
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4.3

Lume, nunca máis

Camilo Fdez. G. Bouzó. Sociòleg
Neus Truyol Caimari. Sociòloga i regidora d'Ecologia, Ajuntament de Palma.

Aquest octubre hem viscut un desastre ambiental i
humà: incendis forestals que van arrasar unes 35.500
hectàrees i 4 vides en dos dies, només a Galícia. Com és
possible que això passi? Les causes són múltiples i
complexes, n'assenyalarem algunes. Darrere dels grans
incendis del nord-oest de la Península (44 víctimes a
Portugal, en aquestes mateixes dates, i més de 60
aquest estiu) s'amaguen molts interessos, polítics i
econòmics principalment.
Però mentre, els governs i mitjans afins se centren en
casos aïllats d'incendiaris acusats de "terrorisme
ambiental". Habelos hailos, però són la causa principal
de tant desastre? O més aviat són una pantalla de fum
per invisibilitzar els veritables interessos i efectes al
voltant del foc? El problema va molt més enllà.
Els motius "naturals". El canvi dels usos de les
muntanyes ha contribuït a facilitar aquests desastres.
L'abandonament d'activitats agrícoles, pastures, neteja
sota bosc... ha suposat la introducció massiva de pins i
eucaliptus, suposant un canvi d'ecosistema i afeblint la

seva fortalesa i resiliència anterior. A Galícia, aquestes
espècies no són autòctons i són molt inflamables,
sobretot l'eucaliptus (una espècie pirófita, és a dir: té
una enorme capacitat per resistir i sobreviure al pas del
foc). Llavors, per què introduir aquestes espècies? Quan
el Franquisme va començar a fomentar la producció
paperera, la dictadura va crear ENCE (Energia i
Cel·lulosa) -empresa que avui en dia és encara un dels
lobbys més importants en els monts gallecs- i pins i
eucaliptus, que han estat la matèria primera barata del
paper, van anar substituint a les frondoses gallegues,
sent les plantacions dels primers, fins fa un parell de
dècades, subvencionades pels governs de Fraga. Però
que estava subvencionant realment?
Quan la vegetació autòctona, en millor simbiosi amb el
medi, és substituïda per grans plantacions d'arbres
altament combustibles, i el canvi climàtic avança
-incrementant temperatures i disminuint pluviometriesfa que la combinació sigui devastadora: s'ha sembrat foc
mentre s'activaven els encenedors.
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Aquest model està esgotat, ja que és incendiari per se.
En cremar el bosc, es crema la seva biodiversitat. Cal
treballar i invertir més en prevenció per poder gastar
menys en extinció, fomentant un ús sostenible de la
muntanya, i el respecte als ecosistemes naturals del lloc.
Els motius "econòmics". A part de la forta influència i
pressió que exerceix ENCE, és especialment a partir
d'aquest segle quan comença realment a muntar-se "una
gran indústria del foc i l'extinció". Un entramat amb
múltiples arestes i matisos que fan francament complex
poder avaluar els costos i inversions generats al voltant
dels focs forestals: aeronaus, vehicles i materials
d'extinció; UME, exèrcit, policia autonòmica i agents.
Però paral·lelament a tot aquest desplegament, orientat
a la prevenció i extinció, apareixen una sèrie d'actors
econòmics amb diversos nínxols de negoci vinculats al
món forestal, molts dirigits als escenaris postapocalíptics
que sorgeixen després dels incendis: empreses de
reforestació, que al seu torn treballen amb vivers de pins
i eucaliptus, operaris encarregats de retirar els arbres
cremats (que ràpidament col·lapsen el mercat de la fusta
enfonsant els preus), etc un cercle perillós.
Els motius "polítics". Mentre els veritables -i sovint
silenciats- experts apunten la complexitat del problema,
els governs del PP i afins apunten en una sola direcció,
simplificant extraordinàriament el problema: incendiaris i
terroristes ambientals. És una gran irresponsabilitat i
desvergonyiment que a hores d'ara s'obviïn les raons
ambientals i econòmiques, quan la història recent i els
fets mostren la seva rellevància. Recordem que Feijó va
acomiadar a més de 400 brigadistes dues setmanes
abans dels greus incendis. És a dir, les retallades també
afavoreixen aquest tipus de desastres. Però anem més
enllà... Les pràctiques clientelars vinculades a la
indústria del foc i l'extinció, han estat un gran obstacle
per a la redacció de lleis i plans forestals amb criteris
professionals i tècnics, ja que els interessos econòmics i
partidistes marquen l'agenda forestal.

ressorgir certes formes d'autoorganització col·lectiva,
basada en el "mutualisme clàssic del món rural". És a
dir, la solidaritat i autoajuda veïnal ("voluntarisforçosos") ha suplert la ineficàcia i absència del
desplegament d'extinció autonòmic i estatal, han hagut
d'enfrontar-se cara a cara amb els seus propis i escassos
mitjans als incendis. Una circumstància que sens dubte
ajudarà a reproduir les Comunidades de Montes en
Mancomún1 existents a banda i banda de la frontera del
Miño (gairebé 3000 només a Galícia). Autèntics ens
autònoms -i eficients si s'ho proposen- en una gestió més
d'acord i racional del món rural i forestal. Espais
comunals que resisteixen popularment als interessos
especulatius.
El mateix està passant a Portugal, on es viu un dur pols
entre un govern d'esquerres i la potent indústria
paperera del país (Navigator, antiga Portucel), per
impulsar lleis més dures per controlar la proliferació de
l'eucaliptus lusità. Són els mateixos veïns els que ja
després de les 60 víctimes de l'estiu, han començat a
eliminar aquest tipus de plantacions.
Cal revertir la dinàmica que crema Galícia (i Portugal).
Desterrar el trinomi: abandonament de les zones rurals,
retallades en serveis d'extinció i prevenció, i prevalència
d’interessos privats-especulatius sobre ambientals i
socials.

Així mateix, el nord peninsular, tampoc ha pogut escapar
(encara que en menor mesura), a "capritxosos canvis
d'usos" del sòl (cremat i no cremat), tenint la sensació,
que també aquí "el delinqüent va per davant de la
Justícia". La política forestal ha estat tenyida massa
sovint pels interessos urbanístics o d'explotació
econòmica del sòl. S'han modificat lleis per "facilitar"
projectes empresarials a les zones forestals i rurals.
Trobem casos escandalosos on antics monts, un cop
cremats, s'han transformat en poc temps en grans
vinyes o urbanitzacions, casos on les catàstrofes
ambientals semblen més bé polítiques desenvolupistes.
Alternatives al model actual. Les traumàtiques
conseqüències del que ha passat aquest estiu a Portugal,
i posteriorment a Galícia (i a Portugal), comença a fer

1

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventuradel-saber/aventura-del-sabermontenoso/2551134/
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JOSEP LLUÍS GARCÍA VIDAL
Secretari General de les CCOO de les Illes
Biel Pérez i Pep Valero

Cal repensar el sindicat en el segle XXI
Nascut a Palma i resident a Marratxí. Operador
tècnic de Telefònica. Des de 1991 està afiliat a
CCOO. Participà de la secció sindical de
Telefònica. Quan Katiana Vicens portà l’oficina
electoral de les CCOO de les Illes, el va anar a
cercar perquè treballés com adjunt a la seva
secretaria. En el congrés de CCOO del 2009 el
nomenaren per portar la secretaria d’organització
del sindicat, que a la vegada suposava portar la
de finances i formació. És secretari general de les
CCOO de les Illes des del 20 d’octubre de 2015.
Marratxí és una mina…
Marratxí dóna per molt! Faig feina a Telefònica,
som operador tècnic d’informàtica i equips de
transmissió de dades i després com operador
tècnic de planta interna, i, circumstancialment
(perquè és així; els càrrecs que tenim en els
sindicats són circumstancials) som Secretari
General de Comissions Obreres de les Illes
Balears.
Estat de salut dels sindicats?
Estat de salut... estam sortint d’un constipat, ara
mateix...
Un constipat o una pulmonia?
Jo crec que d’un constipat. El que passa és que
alguns han volgut que fos una pulmonia... Perquè
el que sí que és cert que hi ha hagut un procés;
aquesta crisi ha servit per a moltes coses, una
d’elles ha estat demonitzar els sindicats. I és cert
que havíem de fer una reflexió interna, que
havíem d’esser més introspectius i fer
determinades reflexions perquè estaven canviant
moltes coses.

segueixes igual, segueix estant malament... El fer
de ser autocrític i reconèixer que ho fas malament
no t’eximeix de prendre decisions. Potser
mancava una certa acció, en positiu, de canviar
coses dins el sindicat perquè estava canviant la
societat; això era evident. La crisi ha accentuat
moltes coses, i ha fet que unes organitzacions
que estaven configurades d’una determinada
manera, amb un determinat esquema molt
relacionat amb el sistema productiu dels anys
setanta i vuitanta, d’una configuració des d’una
perspectiva més industrial, de grans empreses,
d’estructuració amb grans seccions sindicals
entorn d’aquestes grans empreses... Clar, tot
això, al llarg dels anys s’havia anat transformant.
Ara tenim un altre tipus d’articulació empresarial,
de teixit productiu, i els sindicats ens hi hem
d’adaptar. I és això: semblava que no acabàvem
d’arrancar en aquesta transformació. Com dic: la
crisi ha accelerat moltes coses. A l’inici va
accentuar una perspectiva molt negativa del
sindicat: que no estava donant resposta a la
situació.

Ser més autocrítics?
Més que ser més autocrítics, traduir l’autocrítica
en fets. Els sindicats tenim un cert nivell
d’autocrítica, però es tractava de traduir aquesta
en accions concretes, canviar coses i dinàmiques.
Una cosa és dir “això està malament”, però, si

Hem sortit de la crisi?
Estam sortint en termes macroeconòmics, però
en termes socials seguim instal·lats en una crisi. A
més, s’està aprofundint una crisi en la qual la
desigualtat sembla que s’hi està instal·lant per
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quedar-s’hi. Igual que la precarietat en el món
laboral, és una cosa que ho impregna tot i que
sembla d’una normalitat extraordinària... El
mateix ens passa amb la desigualtat. S’està
configurant aquest treballador pobre que, en
definitiva, és la definició d’aquesta crisi social i
laboral.
Els poderosos han arribat a aconseguir que entre
els pobres hi hagi un cert fatalisme: això no té
remei...?
Jo crec que, en certa manera, s’ha instal·lat
aquesta idea que això és així i ¿què hem de fer?!
¿Què podem fer?! Però també és cert que,
almanco aquí a Balears, per certes coses que
estan passant, determinats indicadors en termes
d’ocupació, en termes de determinats convenis
que s’han signat al llarg d’aquest any, comença a
haver-hi la sensació que poden canviar les coses.
Quina és la realitat de Comissions Obreres en
aquest moment a Balears?
La foto? Ara mateix estam a prop dels 15.000
afiliats en el conjunt de les Illes, uns 2.300
delegats i delegades que representen Comissions
Obreres en els centres de treball... Estam a tots
els espais de participació institucional; i,
endemés, almanco els dos darrers anys hem
recuperat espais que eren importants. Però bé, no
es tracta tan sols d’esser-hi. Nosaltres ens
plantejam que esser-hi sols per esser-hi no
serveix, del que es tracta és d’influir, d’incidir, per
tant, hem d’anar amb propostes. Aquest és el
plantejament que feim.
Seguiu pensant amb la necessitat d’esser un
sindicat sociopolític?
És imprescindible! I molt més en la societat que
s’està configurant.
Ens deies que l’important no és sols fer
autocrítica, sinó actuar. Quines dues o tres
actuacions destacaries com a respostes al
desafiament que ha suposat la crisi?
Nosaltres hem fet un procés durant més d’un any,
abans del Congrés, que vàrem denominar
“repensar el sindicat”. El conjunt de l’organització
va posar damunt la taula i va reflexionar damunt
la utilitat del sindicat en el segle vint-i-u, la nova
configuració del món del treball, com estructurarnos de cara a les noves (i no tan noves)
demandes dels treballadors (també del conjunt de
la ciutadania). I aquest fruit va culminar en el

Congrés Confederal, es va treure una conclusió
que es va materialitzar en un relleu, no sols a la
Secretaria General Confederal, un relleu
generacional, sinó a moltíssimes organitzacions
del conjunt. Es va produir un relleu generacional
pensat precisament per a abordar aquestes noves
realitats. Per no seguir instal·lats en el passat,
sinó projectar-nos cap al futur.
Jo crec que aquest concepte ha estat fonamental
de cara a aquest nou cicle. Es varen abordar una
sèrie de qüestions. La societat demana molta més
transparència i va esser una de les primeres
mesures. Abans d’arribar al Congrés ja s’havia
abordat moltíssimes mesures de transparència,
que, per cert, enguany ens han donat un guardó
per esser l’organització sindical més transparent
d’aquest país. Endemés, amb molta diferència
damunt el segon. Però bé, la lectura que en
vàrem fer és que encara ens queda molt. Tenim
una bona nota en temes de transparència, som
els primers, però encara hi ha recorregut per fer. I
això, en una societat com l’actual, no és un tema
menor. Nosaltres li vàrem donar molta
importància a aquest canvi.
A partir d’ara, després del Congrés, el que hi ha
són canvis organitzatius, és a dir, cap a on
focalitzam l’organització. Som molt conscients de
la importància del diàleg social, però el canvi
fonamental d’aquesta transformació és tornar al
centre de treball, organitzar els treballadors per a
poder equilibrar la relació de forces. Només
podem fer-ho organitzant la gent des dels centres
de treball. I una altra cosa, aquesta no és una
acció concreta però sí que és una voluntat: com
organitzam les noves realitats que no tenen ni
centre de treball. Tenim molts de treballadors que
estan fent feina en una realitat productiva, que
són la nova economia “col·laborativa” (que de
col·laborativa no sé què en té), que sembla una
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economia d’explotació directament. Estic xerrant
de treballadors que fan feina de repartidors,
empreses que han sorgit ara amb una nova
configuració, que ni tan sols saps quina norma
aplicar. No saps si és una relació mercantil,
laboral... estan en una nova realitat. Com els
representam?
Sembla que van sorgint mini-empreses, d’un
treballador/a amb dos o tres més, un està afiliat a
la Seguretat Social, els altres cobren en negre...
factura o no factura...
Aquest autònom, amb dos o tres treballadors, és
contractat per una constructora per fer qualsevol
cosa, amb el qual estan traspassant la
responsabilitat de l’empresa al treballador.
Perquè l’autònom, no ens enganem, no deixa
d’esser un treballador. Amb el qual, la
responsabilitat que correspon a aquella empresa,
quant a pagar una seguretat social, etc., l’està
traspassant al treballador. Això és individualitzar
les relacions laborals, és una altra manera
d’individualitzar-les, i això ens genera als
sindicats (amb voluntat de representar tots els
treballadors) un nou repte, no podem ser aliens a
aquesta realitat.
Quin mapa té el sindicalisme de classe a les Illes?
Quina relació teniu amb els altres sindicats?
Les relacions són bones. Jo crec que confluïm en
moltíssims d’objectius. De fet, cada vegada que hi
ha una reivindicació important solem esser-hi
tots... Tots no! Determinats sindicats als quals no
queda bé anar amb els sindicats de classe,
perquè ens relacionen amb una estructura que
forma part del sistema, ens diuen que també som
part del problema. I uns altres que tenen uns
altres interessos, més de tipus ideològic o sols
sectorials i que tradicionalment anomenam com a
grocs. A vegades ens costa confluir en les
reivindicacions. Amb el STEI, la UGT les relacions
són fluides; fins i tot amb USO, els darrers temps,
les relacions han estat fluides per defensar les
reivindicacions importants que hi ha hagut; i que
encara en queden per davant.
Els sindicats han deixat de fer por a les
empreses?
En certa manera ho podríem dir així... Però, no és
que hàgem deixat de fer por, és que els han
donat moltes eines als empresaris. La relació de
forces es va desequilibrar molt; la reforma laboral
del 2010 va obrir una porta, però la reforma del

2012 ha estat demolidora per a la relació de
forces. Demolidora! Ha dinamitat la negociació
col·lectiva, quan, dinamitzant la negociació
col·lectiva, la relació de forces es desequilibra
moltíssim. Aquesta flexibilitat en la contractació,
aquests contractes a temps parcial als quals es
poden
afegir
hores
complementàries
(tradicionalment anomenades “hores extres”),
això ha estat demolidor per a les relacions
laborals. Un altre element han estat els convenis
d’empresa, és a dir, que tu et puguis despenjar
del conveni sectorial, per davall del conveni
sectorial, això desequilibra totalment. Estam
parlant d’un teixit productiu on més del noranta
per cent de les empreses són petites o
microempreses (amb manco de sis treballadors).
Per tant, són empreses que, primer, pel fet de
tenir manco de sis treballadors, no s’hi poden fer
eleccions sindicals, no poden tenir un
representant sindical dins l’empresa. Són
empreses tan petites, que el sentit paternalista de
la mateixa empresa fa que el poder sigui
aclaparador.
Com considerau, des de Comissions Obreres de
les Illes, la realitat pluri-insular i la construcció de
comunitat?
Em sembla que ja la Presidenta Armengol definia
la Comunitat Autònoma com una espècie d’estat
federal i crec que no li falta raó. Endemés, crec
que hauríem d’aprofundir en aquest concepte.
Som quatre realitats molt diferents, però amb un
vincle comú;,molt comú. Ara, la prevalença de
Mallorca no hauria de destruir aquest vincle comú
que existeix en el conjunt de les Illes; hauríem
d’anar alerta en això.
Nosaltres apostam molt per la Confederació
Europea de Sindicats. Comissions Obreres fa una
aposta molt forta i, de fet, fa poc temps que el
nostre Secretari General va esser el President
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d’aquesta confederació n’Ignacio Fernández Toxo
i va intentar donar-li un impuls de classe.
D’intentar unificar esforços, perquè la realitat és
que estam en un món global i, per tant,
necessitarem respostes sindicals i de classe
globals. Però, també és cert que la realitat
sindical del sud d’Europa no és ni semblant a la
del nord d’Europa. De fet, el que ara s’està
plantejant (això és de fa un parell de setmanes)
és una aliança dins la pròpia CES dels sindicats
del sud. Hi serien Espanya, Itàlia, Portugal, França
i Bèlgica. No es tracta de fer un lobby dins la CES,
però sí de posar en relleu determinades posicions
que, des de la perspectiva d’aquests països, es
veu d’una determinada manera. En canvi, des de
la perspectiva del nord d’Europa, ho veuen d’una
altra. I ells sí que estaven fent aquesta política
d’unificar sobre determinats problemes.
Com veus la situació de Catalunya des de l’òptica
de Comissions Obreres de les Illes?
Comissions no ha apostat per la DUI (l’entrevista
es fa el migdia del dia 27 d’0ctubre). Nosaltres
sempre hem defensat que hi ha d’haver un
referèndum pactat, que el poble de Catalunya ha
de decidir. Que decideixi el que pertoqui, però ha
d’esser pactat, perquè, si no és així, no hi ha
garanties. I, sense garanties, és un procés que es
mor.
Comissions Obreres, a escala estatal, reconeix
Espanya com un estat plurinacional?
Sí. Aposta per un estat federal, endemés. Ho hem
expressat així en el conjunt de l’Estat. No està
especificat concretament que els pobles tenguin
dret a decidir, però està clar que nosaltres
defensam l’autodeterminació dels pobles. En el
cas de Catalunya, d’acord què decideixin, però,
amb unes garanties pels treballadors i pels
ciutadans.
Internament, en el sindicat, com duis el tema de
la normalització lingüística? Ho demanam, més
que res, per la complexitat de l’estructura de la
classe obrera a les Illes (nascuts a altres
comunitats autònomes, nouvinguts de la UE i de
fora, etc.). Pot haver-hi una fractura interna per
aquest tema?
El que nosaltres intentam és que la llengua
vehicular del Sindicat, aquí, a les Illes, sigui el
català. Ara, dit això, també entenem que
determinats sectors són molt castellanoparlants i
també intentam arribar a aquests sectors. Hi ha

certs sectors, entre ells el d’hoteleria (que no és
un sector menor en aquesta comunitat
autònoma), en els que hi ha moltes persones
castellanoparlants. Nosaltres hem d’arribar a
aquestes persones i les hem d’explicar les nostres
reivindicacions, la federació corresponent sol
arribar en castellà, o en publicacions bilingües.
Encara surten intervencions, en assemblees o
reunions, demanant “que se haga en castellano”?
No..., no.
anecdòtic.

En

tot

cas,

seria

absolutament

De fet ahir, a la celebració del 40 aniversari, es va
parlar en català amb normalitat. És un fet
acceptat per les bases que es parli en català?
No en fan un problema quan et senten parlar en
català. Una altra cosa és que ells tenguin una
llengua vehicular distinta i els resulti més còmode
llegir un document en castellà. Per això ho feim
en castellà o bilingüe.
A la nova executiva hi ha més dones que homes...
Són set dones i quatre homes.
Hi ha una feminització del Sindicat?
Sí, jo crec que és evident. És evident que les
dones comencen a assumir la responsabilitat que
anteriorment, per les circumstàncies que tots
coneixem i que no són desitjables, no acabaven
de donar aquesta passa. O no se’ls deixava donar
aquesta passa! En el nostre cas, mai hi ha hagut
problemes d’integració de les dones a la direcció
del sindicat, però, sí que és ver que costa molt
que arribin. De fet, a escala confederal, quan ens
reunim els secretaris generals, ara sols hi ha tres
dones al capdavant de les comunitats autònomes.
Això seria un indicador de què la dona ha superat
l’etapa quan les dones eren un col·lectiu
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complementari de la feina dels homes. Va
agafant protagonisme, té una personalitat, i, per
tant, va agafant capacitat i consciència de lluita.
Sí. Consciència de lluita jo crec que n’han tingut
sempre. Dins el sindicat sempre hi ha hagut
dones; el que sí que es vera que en l'actualitat hi
ha molts de sectors feminitzats. I, precisament,
són els més precaritzats; perquè la precarietat té
nom de dona, com es diria ara amb termes més
moderns. Els sectors feminitzats és on més
contractació a temps parcial hi ha, la parcialitat
és brutal. És on més es reflecteix la precarietat.
La dona d’avui ja és una dona molt integrada dins
el món del treball, no és com fa quaranta anys
(ara que celebram els nostres quaranta anys).
Efectivament, en aquell temps, la dona que feia
feina era un ajut a la família. Ara no; ara és una
necessitat de la unitat familiar, perquè, fins i tot
fent feina tots dos, a vegades ve just.
I també l’autonomia de la dona!
Correcte! De fet, jo crec que es posen a fer feina
per a la mateixa autonomia, no per aportar a la
unitat familiar , de fet comencen a fer feina abans
de constituir la unitat familiar.
Teniu o notau debat polític intern en el sindicat;
hi ha algun partit polític que intenti influir dins el
sindicat?
No. Crec que això és una feina que hem
aconseguit fer-la bé. Nosaltres necessitam
aliances amb tots els partits d’esquerres i això és
el que intentam alimentar. Però, des de la
independència i des de la proposta sociopolítica
del sindicat. I això s’ha aconseguit; hi ha hagut un
procés. Perquè sí que és cert que Comissions
Obreres i el Partit Comunista eren el mateix; el
qui militava a un lloc, militava a l’altre; no
s’entenia una cosa sense l’altra. Això va canviant,
la societat va canviant i la realitat van canviant i
cadascú ha de tenir criteri. Nosaltres no volem
esser un partit polític, però sí que tenim proposta
i volem influir en les polítiques. Però des de la
nostra perspectiva com a sindicat sociopolític que
som.
En l'àmbit d'Illes, quines serien per a tu les
prioritats on el sindicat exigiria a les institucions
que es prenguessin mesures?
És urgent el tema de l’educació; imprescindible!
Si volem guanyar el futur, necessitam sortir
d’aquestes xifres que tenim d’abandonament, de

fracàs escolar, de tenir una formació professional
totalment abandonada. Necessitam sobre tot
això: apostar pel coneixement.
En això tenim unes característiques diferents de
la resta del país?
Tenim unes característiques diferenciades. Som
una economia molt depenent del sector serveis. I
en el sector serveis hi ha una cultura de
treballadors poc qualificats, tothom pot fer feina
en aquest sector de qualsevol manera. Nosaltres
també li volem donar la volta a això. És evident
que no som una societat industrialitzada en el
sentit clàssic del concepte, on es requerien uns
treballadors qualificats amb una estabilitat en
l’ocupació, que dóna una millor remuneració i, per
tant, una millor integració social. Tot plegat
genera una cohesió.
Això comportaria una determinació
d’afavorir una altre tipus de turisme?

política

Nosaltres apostam per qualificar la nostra
indústria. Entenem que tenim una indústria, que
és el turisme, és una indústria de serveis, però no
deixa d’esser una indústria. Tractem-la com a tal:
qualificar els treballadors, donar-li una estabilitat,
uns salaris adequats per a poder obtenir aquesta
cohesió social. Cercam un altre tipus de model
productiu on, naturalment. Hi ha de caber el
turisme. Ara mateix no podem pensar en un
canvi de model radical, però és evident que ha
d’esser un altre tipus de turisme. Un turisme que
ens hauria de donar feina tot l’any, augmentant la
qualitat, augmentant cap a altres segments
turístics...
Aquí estan acostumats a pensar: turisme, sol i
platja! No, el turisme són altres coses i més avui
en dia, que es viatja d’una altra manera. Volem
aspirar a altres segments, que no són
exclusivament sol i platja, que ens donin una
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ocupació tot l’any per a garantir l’estabilitat. Per
això, també, necessitam qualificar el sector. Que
el treballador en sigui conscient i així poder
aconseguir que amb manco turistes, amb manco
pressió sobre el territori, les empreses puguin
tenir el seu benefici i els treballadors una major
estabilitat i una major qualificació. Nosaltres
creim que és possible. Ja fa temps que hem
començat a introduir en el nostre discurs que la
figura del fix discontinu, que va esser molt bona
en determinat moment (precisament per donar
una estabilitat en un món molt inestable), ara
mateix és una llosa. No pel fet en si, sinó per la
concepció. No podem tenir una indústria que sols
faci feina sis mesos en l’any, seria una barbaritat
que una fàbrica produís durant sis mesos i
després tancàs. Però nosaltres veim això com a
normal... hem de rompre aquesta “normalitat”.
Hem de rompre amb el concepte de “fix
discontinu”, no podem tenir una economia fixa
discontínua. Hem de tenir una economia de tot
l’any. Això requereix altres coses, i requereix
sortir del “sol i platja” i començar a pensar en un
altre model turístic molt més sostenible del que
tenim.
La clau seria més sostenibilitat i no sols
competitivitat...
El món és competitiu... La paraula competitivitat a
vegades té connotacions molt perverses, s’ha
utilitzat aquest concepte per davallar els salaris!
Volent fer-nos creure que som més competitius si
som més barats. Aquesta és una gran
equivocació, la competitivitat és tenir qualque

cosa millor que l’altre. Si nosaltres som una
destinació turística, o volem apostar per altres
sectors d’activitat, haurem d’esser competitius.
Però no en el sentit de fer rebaixes, d’esser més
barats! Competitius en el sentit d’incorporar valor
afegit als nostres productes; sigui turisme, sigui
indústria, sigui ramaderia, sigui indústria del
coneixement... Necessitarem posar-hi molt de
valor afegit. Aquests són els grans reptes de la
nostra economia: necessitam diversificar el
turisme perquè sigui sostenible, i necessitam
diversificar sectorialment. Però no pensant que és
millor industrial que serveis. L’important és tenir
una economia amb molt més valor afegit. Quan
tens un monocultiu és molt més complicat. En
canvi, amb una economia diversificada, tenim
moltes més opcions.
Moltes gràcies, Josep Lluís. Tant de bo vos
acompanyi l’encert, perquè això suposarà una
millora pel nostre poble.

5.1 Els Jardins de la
Misericòrdia acullen la III Fira del Mercat
Social de Mallorca
Jordi López

Els Jardins de la Misericòrdia varen ser
l’escenari de la III Fira del Mercat Social de
Mallorca celebrada els dies 13 i 14 d’octubre.
La principal novetat d’aquesta tercera edició
ha estat precisament el canvi d’ubicació,
passant del pati als jardins de la
Misericòrdia. Aquest canvi d’ubicació ha
perseguit l’objectiu d’aconseguir una major
visibilitat pública i per tant de tenir capacitat
per arribar a un públic més ampli en relació
a les edicions del 2015 i 2016, això si, sense
perdre de vista la idea d’afavorir un format
de fira que afavoreixi els contactes personals
i les relacions directes en un entorn
agradable.
De l’edició del 2017 també s’ha de destacar
les nombroses activitats realitzades, tant
l’espai central d’activitats al mateix jardí
com al saló d’actes: conferències sobre

banca ètica i municipalisme i economia
solidària, presentació d’una app de
productes i serveis del tercer sector social,
micro-presentacions d’iniciatives sobre dona
i salut, eines per atendre les necessitats dels
infants,
aguait.cat,
cercles
naturals,
habitatges cooperatius per a majors,
testimonis orals de la pagesia mallorquina,
pedagogia Montessori, Jane’s Walk, una
mirada sobre els nostres grups, tallers de
reutilització, tast de vins naturals...
La visita institucional, en la qual varen
participar representants del Govern de les
Illes Balears, del Parlament, del Consell de
Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, també
va ser tot un èxit.
Quant a les paradetes amb iniciatives de
consum responsable, s’ha aconseguit la

participació de més de 30 entitats, amb un
ampli ventall de productes i serveis amb
criteris de consum responsable: agricultura
ecològica, horts urbans, comerç just,
reutilització, banca i assegurances ètiques,
energies netes, educació i comunicació
alternatives...
Tant mitjançant les paradetes com a través
del programa d’activitats paral·leles pensam
que s’han aconseguit els objectius d’afavorir
l’accés del públic a les alternatives de
consum responsable i l’establiment de
relacions directes entre productors i
consumidors, així com el coneixement i la
cooperació entre les mateixes iniciatives del
mercat social.

Per això ha estat fonamental la participació
en tasques de secretaria tècnica de la
Bauma Altres Perspectives, cooperativa
d’iniciativa social de recent constitució, així
com les tasques d’organització de la Xarxa
d’Economia Alternativa i Solidària REAS
Balears, i les col·laboracions de Colonya
Caixa Pollença, l’Ajuntament de Palma, el
Consell de Mallorca i el Tercer Sector Social
de les Illes Balears.
Després de tres edicions, malgrat la seva
curta trajectòria, la Fira del Mercat Social ja
s’ha consolidat com a una fita imprescindible
en el calendari de les alternatives
econòmiques a la nostra terra, la seva
continuïtat està garantida perquè és una
realitat
constatable
que a
Mallorca
existeixen iniciatives econòmiques que
ofereixen productes i serveis amb criteris de
consum responsable, i que una part de la
ciutadania està disposada a participar d’una
forma activa en el suport a aquesta
economia i a desenvolupar pautes de
consum més responsables.
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T1 Crònica dels VI premis
SINOFÓS
Miquel Àngel Contreras
Grup municipal MÉS per Palma

El passat 10 d'octubre MÉS per Palma
celebrà la sisena edició de l'entrega dels
Premis Sinofós al Teatre Mar i Terra de Santa
Catalina amb el títol "Una gala de cine".
D'aquesta manera, l'acte prengué la forma
d'entrega de premis cinematogràfics, amb
una escenografia que vestí el teatre per a
l'ocasió.
Un any més, s'havia obert un termini perquè
els militants i simpatitzants de MÉS per
Palma poguessin fer propostes d'entitats que
consideressin
mereixedores
d'aquests
guardons, com a pas previ a la votació final
d'aquestes.
Les
categories
anaven
destinades a diferents col·lectius o entitats
que treballen per millorar la ciutat de Palma
des d'una sèrie d'eixos clau: Palma MÉS
Habitable, Palma MÉS Inclusiva, Palma MÉS
Creativa i Palma MÉS democràtica.
L'acte, presentat a càrrec de Glòria Franquet
i Xavier Canyelles, començà prop de les vuit
del vespre amb una condemna dels fets
succeïts els dies anteriors a Catalunya en
relació a l'1 d'octubre: "Volem també que
aquest acte sigui un al·legat a favor de la
llibertat i la democràcia, davant la repressió
que hem viscut aquests dies a Catalunya.
Des d'aquí volem fer arribar la nostra

solidaritat activa a la ciutadania de
Catalunya i fer una crida a continuar
participant activament en totes les
mobilitzacions de suport que es duguin a
terme durant els dies que vénen" – explicà
Glòria Franquet. A continuació, l'humorista
Xavier Canyelles féu una breu introducció
dels Premis Sinofós: "Uns Premis pensats per
retre homenatge als autèntics herois, als
que, amb una feina de formigueta,
transformen el dia a dia de la nostra ciutat".
Els primers guardons a ser lliurats foren els
Palma MÉS Habitable i Palma MÉS Inclusiva,
entregats per Neus Truyol i Llorenç Carrió,
respectivament. El primer va ser concedit al
col·lectiu Massa Crítica, "per promoure una
cultura de mobilitat sostenible, accessible,
integradora i saludable". Neus Truyol,
regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar
Animal, destacà la tasca d'aquesta entitat
per "convertir Ciutat en un referent de
dinamització social a través de la bicicleta" i
recordà que la seva primera intervenció a un
plenari de Cort com a regidora fou en
al·lusió a aquest col·lectiu i a les seves
reivindicacions. El segon, per a S'Altra
Senalla, "una associació que ha fet una
important tasca de sensibilització sobre els
intercanvis comercials desiguals a escala
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mundial i que ha donat suport als productors
dels països del sud que lluiten per rebre un
salari just"–conclogué el regidor de Cultura,
Patromoni, Memòria Històrica i Política
Lingüística, Llorenç Carrió.
Després d'una breu pausa per donar pas a la
projecció d'un vídeo que resumia aquelles
accions més importants dels dos anys del
Govern de la Gent a l'Ajuntament de Palma,
va ser el torn de l'entrega del premi Palma
MÉS Creativa, per la Fundació AMADIPESMENT. La seva presidenta el recollí de les
mans de la regidora de Benestar i Drets
Socials, Mercè Borràs, qui alabà la feina "que
durant més de 40 anys ha tengut com a
resultat importants iniciatives per garantir la
igualtat d'oportunitats i una vida digna a les
persones amb disminucions psíquiques, un
exemple d'economia feta per a persones i
per a les persones".
El batle de Palma, Antoni Noguera, fou
l'encarregat d'entregar al Moviment Escolta i
Guiatge de Mallorca el guardó destinat a la
categoria Palma MÉS Democràtica "per
haver educat els al·lots i les al·lotes en
valors com la llibertat, l'esforç compartit o la
solidaritat; i haver manifestat al llarg de la
seva trajectòria el seu compromís amb la
defensa del territori, de la llengua i la cultura
i de diverses causes socials". Aquest va ser
uns dels moments més emotius de tot l'acte
a causa de la coneguda trajectòria de
Noguera dins el moviment.
Finalment, en l’edició d’enguany es va tornar
a incloure el premi Palma MÉS indignada,
"com a reconeixement a aquella persona,
personalitat o engendre que, pel seu
posicionament ideològic o per la seva acció
política, hagi romput la convivència, hagi
generat malestar o simplement no hagi
sabut gestionar la cosa pública". En aquesta
ocasió els militants i simpatitzants de MÉS
per Palma consideraren que la Fundació
Jaume III era la mereixedora d'aquesta
distinció per atiar el secessionisme lingüístic
amb el suport del PP i Ciutadans, per

recuperar un debat que ja estava superat en
l'àmbit social, el del mallorquí/català i per
impulsar l'odi cap a Catalunya i cap a les
persones i organitzacions que fan feina a
favor del català i dels drets lingüístics de la
ciutadania.
Fetes totes les distincions, i després d'un
vídeo que recordava el dia de la presa de
possessió d'Antoni Noguera com a batle de
Palma, Xavier Canyelles féu esclatar de
rialles al públic amb una actuació en clau
humorística que es dedicà a repassar la
història recent de la política balear.
Canyelles, Mates, Munar o Rodríguez foren
alguns dels polítics interpretats per
l'humorista, fent èmfasi als diversos casos
de corrupció més sonats associats als seus
noms.
L'acte conclogué amb un discurs del batle de
Palma, Antoni Noguera, qui va recordar que
la feina feta durant aquests dos anys de
govern i que Palma ara té una batlia
extensible a la ciutadania, amb la implicació
de tots els ciutadans: "treballam dia a dia, a
peu de carrer, al costat dels veïnats per
aconseguir que Palma sigui una ciutat molt
més estimada i que, alhora, la ciutat aculli i
cuidi la ciutadania".
Per acabar, una actuació musical de Pep
Suasi posà el punt final a la trobada, amb
una intervenció inesperada del mateix
Noguera, qui, amb Suasi a la guitarra,
interpretà "Viure sense tu" del conegut grup
mallorquí Antònia Font.

T2 Quatre tombes buides de
Campos
Gabriel Mayol

Enguany, l'amo en Tomeu no podrà dur flors a
la tomba de son pare al cementeri de Campos.
Ha estat així els darrers vuitanta-un anys.
Tampoc ho va poder fer l'any passat. Ni l'altre.
No ho ha pogut fer els darrers 81 anys. Només
tenia algunes certeses. El seu pare, segons li
havien contat, era enterrat a una fossa
comuna del cementeri de Montuïri.
L'amo en Tomeu és fill de Bartomeu Ballester
Roig “Catoi”. La nit del 31 d'octubre de 1936
va ser tret de les Escoles Velles de Campos, on
es trobava empresonat pels falangistes de la
vila, juntament amb Miquel Mascaró Ballester
“Paes”, Joan Vidal Sansó “Apapafocs” i Jaume
Puig Besatard “Retat”. Sembla que el seu destí
macabre era ser afusellats darrere l'oratori de la Creu de
Porreres però la presència de campaners entre l'escamot
de tiradors recomanaren portar-los a Montuïri. Des de
llavors, aquest cementeri, guardat per un immens lledoner,
és el lloc on reposen les seves restes.
Dilluns 25 de setembre, l'equip Aranzadi començà a
excavar al lloc on, segons algunes versions, es trobarien
les restes dels quatre campaners. D'aquesta manera,
Montuïri es marcava com el tercer punt de l'illa on
començava una campanya per exhumar les restes dels
afusellats durant la repressió franquista. Juntament amb
Sant Joan i Porreres, es formava el triangle de la dignitat
per a reparar, en la mesura del possible, el dolor de les
famílies dels represaliats.
El primer dia hi havia nervis i els sentiments a flor de pell.
L'Ajuntament de Montuïri i el batle Joan Verger varen oferir
des del primer moment total col·laboració al Govern de les
Illes Balears, a l'equip Aranzadi i als familiars.
Va passar el primer dia sense novetats favorables. De la
mateixa manera va passar el segon, el tercer, el quart i
fins a una setmana. Els familiars aportaven una versió d'on
podien ser els ossos. Un bon grapat de montuïrers en deia
una altra. L'equip Aranzadi va provar de trobar-los durant
la setmana llarga que va durar la tasca.

El resultat? En primer lloc decepció. S'espera trobar-los i no
va poder ser així. Tanmateix hauríem de valorar el fet
d'haver obert la terra per cercar unes persones
assassinades injustament fa 81 anys. S'ha de donar les
gràcies a l'equip Aranzadi, als familiars, als historiadors, a
les autoritats i a les desenes de montuïrers que cada
horabaixa, quan acabaven de fer feina, s'interessava per
quins resultats havia donat la jornada.

Ens hauria agradat trobar-los? I tant! Desgraciadament,
però, no va poder ser així. S'hi varen posar tots els mitjans
però no va ser possible. Campos seguirà amb quatre
tombes buides que esperen els seus quatre habitants que
foren empresonats durant dies, trets durant la nit i
assassinats al cementeri de Montuïri la nit del 31 d'octubre
de 1936.
Potser feim tard. De fet, segur que feim tard. Que no ens hi
hàgem posat abans o que algunes obertures de fosses no
donin els resultats esperats no ens ha de fer defallir.
S'ha de seguir aprofundint amb el lema de dignitat,
memòria i reparació. Malgrat tot, el que ha passat a
Montuïri representa una nova fita. Esperem que la següent
vagi millor.
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T3
BUNYOLA: DOS ANYS
DE POLÍTICA ACTIVA
Miquel Pasqual
Regidor d'Economia, Hisenda i Comunicació
La constància d'unes persones que creien en un
canvi de model i en la necessitat de transformar
Bunyola va donar els seus fruits a les darreres
eleccions municipals, el maig del 2015. Andreu
Bujosa, cap visible del grup d'Esquerra Oberta i
que exhibia vuit anys d'oposició al govern de PP i
AVI, quatre en solitari i altres quatre al costat de
Mercè Bujosa i Agustina Vilaret, sortí guanyador
amb cinc regidors a les darreres eleccions, un
canvi substancial, ja que per primera vegada es
va superar àmpliament el sostre de vots
aconseguit pel Partit Popular.
Amb la col·laboració dels dos regidors del PSIBPSOE, Sandra Llop i Miquel Negre, aviat es va
conformar una majoria de govern que permeté
planificar una actuació a quatre anys que passa
rere passa va avançant.
El primer i gran obstacle al qual va haver de fer
front l'equip de govern municipal va ser la
reducció del deute públic, que superava el 90%.
Aquesta dada, no tan sols tenia fermat
l'Ajuntament quant a disponibilitat pressupostària
sinó que superava el sòtil establert pel Ministeri
d'Hisenda quant a maniobrabilitat en la gestió. A
tot això hem d'afegir els compromisos de
pagament per sentències d'anys anteriors que
gravaven encara més el pressupost.
D'aquell 90% s'ha passat a hores d'ara al 54%.
Tot plegat sense grans augments impositius sinó
d'una optimització de la despesa i la inversió. Més
enllà de les taxes revisades en funció de nous
serveis només es va revisar el 10% sobre el rebut
de l'IBI, considerant que no representava cap
pujada abusiva. El rebut de l'IBI en relació al valor
cadastral estava establert en un 30%, un dels
més baixos de les Illes. Hi ha ajuntaments que
van pagant el 80 i el 90% del valor cadastral.
Pel que fa a l'optimització referida, un dels
aspectes més significatius l'hem de fer a la gestió
dels fems, en mans d'Agustina Vilaret. L'aposta
forta de l'equip a favor de la recollida selectiva ha
millorat els índexs de manera significativa

-actualment Bunyola està entre els cinc o sis
municipis allà on més es fomenta el reciclatge, el
que ha propiciat passar del 30 al 60%-. Aquesta
mesura, més enllà dels guanys en sostenibilitat i
gestió del medi ambient, ha permès reduir la
despesa anual en cent cinquanta mil euros.
La planificació quadriennal de l'equip de govern
contemplava una sèrie de programes d'actuació.
D'una banda el ja esmentat de foment del
reciclatge, unit a la neteja del municipi, un
aspecte
que
requereix
campanyes
de
sensibilització i de la col·laboració ciutadana. Per
contribuir-hi s'ha adquirit una agranadora
mecànica amb una inversió de 70.000 €. D'altra
banda, posar remei al problema de l'aparcament
a Bunyola. En aquest sentit, aquests mesos
vinents s'executarà un projecte al solar de can
Nadal que donarà cabuda a més de trenta
vehicles, mentre que al voltant del cementiri està
previst també habilitar un espai, en un intent
d'oferir aparcaments dissuasius i promoure la
circulació a peu pel nucli antic.
Un altre gran objectiu d'aquest equip de govern
era aconseguir una escola nova per a Bunyola.
L'escola actual, tot i gaudir d'una situació cèntrica
i un entorn agradable, havia quedat obsoleta. Les
instal·lacions eren velles -parlam d'un edifici de
més
de
vuitanta
anysamb
barreres
arquitectòniques insalvables i amb problemes
estructurals greus. No ha estat fàcil envestir
aquest repte. D'una banda es va cercar un solar
proper a les instal·lacions esportives, el que
hagués permès un aprofitament d'aquestes
instal·lacions en horari escolar per als alumnes.
No va rebre el vistiplau del Consell, de tal manera
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que es va activar una opció B que ja havíem
previst. És un solar de 23.000m2 a son Trobat,
dins el poble, entre el passeig i el camí de Caubet,
que dóna molta més superfície de la que la
Conselleria d'Educació exigeix. Aquest nou solar sí
que ha estat beneït pel Consell de Mallorca i ja
s'està en negociacions amb el propietari per a la
seva adquisició. Cal dir que l'atenció al
projectel'escola nova no ha desatès la dedicació i
esforços a les aules i altres dependències, fent
inversions importants per millorar en la mesura
del que resulta possible l'escola actual que es
trobava en una situació greu de deixadesa.
A part de grans objectius, l'equip de govern, es va
plantejar l'aplicació d'un esperit global de millora.
En aquesta línia s'han condicionat petits espais
que promouen el passeig i l'oci: els bancs de la
costa de l'estació, el jardinet de sa Creu, els
aparells de gimnàstica del Garrigó i, en definitiva,
tot el condicionament de les instal·lacions
esportives, un programa ambiciós que el Regidor
d'Esports i Festes, Eduard Riera, ha duit a terme
amb èxit. En aquests dos anys s'ha pogut
inaugurar la piscina, les pistes de pàdel, una pista
de volei-platja, els seients de les grades del
pavelló, el rocòdrom, etc., Tot i que la fita
d'aquests darrers mesos ha estat l'homenatge a
Joan Pericàs, alma mater del volei a Bunyola, que
ha culminat posant el seu nom al pavelló. També
s'ha fet una actuació al cementiri municipal per
ampliar i millorar les condicions del tanatori.
Tot i les estadístiques, que mostren Bunyola com
un dels pobles amb renda mitjana més elevada de
les illes, aviat es va poder constatar la intensa
tasca que es du a terme des de Serveis socials,
atenent famílies en situació de risc social, un
centre de dia actiu i casos puntuals cada vegada
més nombrosos. Es van ampliar els serveis
d'educador de carrer, les hores d'atenció de la
psicòloga i els programes de formació per a gent
gran. L'any 2017 ha estat el capítol pressupostari
al qual s'ha incrementat més la dotació. Aquest
darrer trimestre de l'any una nova fita s'inclourà
al catàleg, la inauguració de l'Espai jove, al local
veïnat de la part de darrere del Mercat municipal.
La clau que tanca tota l'exposició feta fins ara és
en mans de la Regidoria d'Igualtat i Associacions.
Una dels desafiaments estratègics era obrir
finestres, aconseguir que el poble entengués que
els polítics són uns gestors puntuals elegits pels
ciutadans i que són aquests els que han de sentir

com a seu el patrimoni i el poble sencer. Per això
era obligat implantar la transparència i promoure
la participació ciutadana. Totes les actuacions que
afecten un sector o l'altre poblacional es fan a
través de consultes i reunions puntuals amb els
col·lectius afectats. La titular de la Regidoria,
Mercè
Bujosa,
ha
organitzat
el
fitxer
d'associacions per tal de conèixer amb detall la
vida cultural i social que des de la societat civil fa
que
Bunyola sigui
un poble
viu.
En
correspondència a aquestes mesures de control i
de rigor en la gestió, s'ha engegat un pla de
millora al Mercat municipal per obtenir uns espais
multifuncionals que puguin ser utilitzats per tots
aquests col·lectius. La cultura ha estat un dels
capítols que ha rebut més promoció aquests dos
anys, revitalitzant-se el Festival de música,
recuperant la festa del Quarteró i promovent una
programació de teatre, música, art i debat de cap
a cap d'any.
Els recursos de l'ajuntament de Bunyola són el
handicap més gros a l'hora d'afrontar nous
objectius. Per això és d'una importància cabdal
acollir-se a tota quanta convocatòria d'ajuts i
subvencions es publica. És important fer un
reconeixement a totes les iniciatives del Consell
de Mallorca, des de Cooperació Local a totes les
línies específiques que es van obrint i que
permeten accedir a vehicles, punts de recàrrega
elèctrica,
realització
d'obres,
dotació
d'equipaments, millora d'instal·lacions, etc.
En aquesta precarietat de recursos no només ens
referim als econòmics sinó també als humans.
Actualment, les directrius ministerials mantenen
fermats els ajuntaments, fins al punt que resulta
del tot impossible incrementar plantilles, un
capítol essencial en el cas de Bunyola. Per això
també s'ha de donar una importància capital al
programa Visibles del SOIB per a persones
aturades de llarga durada. L'ajuntament de
Bunyola mai no s'havia acollit a aquesta oferta,
motiu pel qual es va veure en una situació
desfavorable l'any 2015 quan aquest equip de
govern va decidir sol·licitar-ho. Tot i així, el 2015
vàrem accedir a dues persones integrades a la
Brigada municipal. L'any passat ja foren quatre,
dues a serveis socials i dues a la Brigada, mentre
que aquest any ja comptam amb cinc persones,
quatre integrades dins la Brigada i una més a
Serveis socials. Tot plegat és un baló d'oxigen a
l'hora de realitzar tasques de condicionament i de
conservació a tots els nivells.
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Són moltes les coses fetes i són moltes les coses
per fer. El que pretén l'equip de govern actual és
respondre en la mesura de les seves possibilitats
al nombre més gros de demandes i de necessitats
del poble. Hi ha hagut una primera iniciativa per
promoure informació del municipi als visitants i de
potenciar el teixit comercial. En els casos en que
es tracti de projectes de llarga durada, deixar-los
en una fase inicial que permeti besllumar quan i
com es podran donar per finalitzats. En aquesta
situació hi hem de posar l'escola nova, que
encetarà el programa de la Conselleria d'Educació
de la pròxima legislatura, Can Gual, pendent de
l'aprovació d'una modificació puntual, i completar
el
programa
d'ampliació
de
l'oferta
d'aparcaments municipals.
Ja per acabar, és important destacar que des de
l'ajuntament es presta tota l'atenció -no podria

ser d'altra forma- a tots els nuclis que conformen
el municipi, Orient, Sa Coma o Palmanyola. Les
relacions amb els veïnats d'Orient són fluides i
s'han mantengut reunions amb ells una vegada
constatat que un dels problemes principals era la
manca de comunicació i d'informació. Pel que fa a
sa Coma s'ha municipalitzat el servei d'aigua
donant resposta també a una reivindicació
històrica dels veïnats. Finalment, pel que fa a
Palmanyola, el més destacable seria que, tot i les
limitacions
pressupostàries,
s'ha
vengut
incrementat aquests anys la dotació anual que es
fa a l'Entitat Local Menor, en una línia totalment
contrària a quatre anys anteriors -govern
municipal de PP i AVI- en què s'havia vist
progressivament minvada aquesta dotació.
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6.1 In memoriam
Llorenç Noguera i Tomàs (1925-2017). El
darrer resistent
David Ginard i Féron
Historiador

El passat dia 5 d’octubre va morir a Palma Llorenç
Noguera i Tomàs. Es tractava, juntament amb
Magdalena Nebot Vaquer i Gabriel Riera Sorell,
d’un dels principals supervivents de la generació
de resistents al franquisme durant la postguerra
que han desenvolupat un rol central en
l’activisme memorialista de la Mallorca del segle
XXI. Tot i això, la seva defunció ha passat molt
desapercebuda, principalment a causa de la
proverbial discreció de Noguera, qui des de fa
gairebé un decenni defugia la presència a actes
públics arran del deteriorament del seu estat físic.
Llorenç Noguera va néixer el 27 de gener de
1925, procedent d’una família treballadora
compromesa amb els ideals republicans i
d’esquerres. El seu pare, Jaume Noguera i
Amengual (1897-1960), nascut a Biniali, era
mecànic i militant socialista durant la Segona
República. Noguera conservava, de fet, records
molt clars d’esdeveniments històrics clau, que va
conèixer d’infant, com la proclamació de la
República a la plaça de Cort el 14 d’abril de 1931 i
el cop d’Estat del 17-19 de juliol de 1936. En

iniciar-se la contesa, la família Noguera hagué de
refugiar-se a Vilafranca i Algaida, on romangueren
fins al 1940.
Entorn de 1945-46 Noguera entrà en contacte
amb altres joves, quasi tots familiars de
represaliats republicans, i emprengueren la
reconstrucció de les Joventuts Socialistes
Unificades. Pensem que aleshores s’articulava a
Mallorca un moviment de resistència organitzada
contra la dictadura prou notable ateses les
circumstàncies. Noguera es posà al capdavant del
comitè balear de les JSU, on comptà amb la
col·laboració de Jaume Serra Obrador, Lluís Billón,
Florenci Martínez, Melcior Bosch i Josep Palou.
L’organització dirigida per Noguera tenia connexió
directa amb el Comitè Regional amb seu a
València, comptava amb un actiu nucli local a
Llucmajor i editava el periòdic clandestí Juventud.
Llorenç Noguera evocava amb entusiasme les
actuacions desenvolupades en aquells anys
bàrbars:
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“Vàrem organitzar les Joventuts Socialistes
Unificades devers l’any 46. Estàvem organitzats
en cèl·lules, ens coneixíem de tres en tres, i així
fèiem la cadena. De manera que els noms dels
militants no et podien arribar, perquè en aquest
cas jo hagués estat un perill. Editàvem un diari
que es deia Juventud, i pràcticament et puc dir
que el que l’editava era jo, encara que
col·laborava més gent. Fèiem el clixé a màquina,
amb uns papers aposta, que els duien d’una altra
banda, perquè si els haguéssim anat a comprar a
una impremta de per aquí, ho hagueren dit a la
Policia: «Aquest ha comprat un clixé.» I ens ho
duien de València. Jo duia el ciclostil, i feia totes
les tirades. Havíem de traspassar la màquina d’un
domicili a l’altre, perquè em seguien la pista, i no
poguessin trobar la màquina. La vaig tenir a ca
nostra, al carrer de Monti-sion, a un cafè de la
Porta de la mar, que li deien Can Cifre. Era una
màquina molt rudimentària, d’aquestes que es
posava un clixé, s’untava, es passava, i rodava, i
tirava... i havies d'eixugar, després, tots els
papers, perquè fins que passava mitja hora, la
tinta no se secava. Era una labor de titans, això!”
Com és sabut, la progressiva implantació de la
resistència
antifranquista
mallorquina
fou
brutalment trencada amb la massiva agafada de
març de 1948. Després de la caiguda del Comitè
de València, s’inicià una cadena de detencions
que dugué a la comissaria prop de vuitanta
militants i col·laboradors del PCE, les JSU i
l’AFARE. La gran majoria dels detinguts patiren
tortures. Noguera no en fou una excepció:

Llorenç Noguera ingressà a presó l’1 d’abril i no
sortí en llibertat fins al 10 d’octubre de 1948.
Arran d’aquestes detencions, l’antifranquisme
mallorquí restà pràcticament desarticulat, i no
tornà a aixecar el cap fins al decenni dels
seixanta. Tot i això, Noguera perseverà en el seu
compromís polític i social. Des de finals dels anys
cinquanta, després de completar estudis a
Barcelona, treballà com a graduat social. Era un
dels degans d’aquesta professió a Mallorca.
Lògicament, aprofità aquesta circumstància per
persistir en la seva tasca suport a l’obrerisme
mallorquí, que es concretà fonamentalment amb
col·laboracions puntuals i assessorament davant
diversos conflictes laborals. A més a més,
participà en accions concretes, com una pintada
al cementeri de Palma en record de les víctimes
del franquisme, realitzada en el decenni dels
cinquanta juntament amb Marcos Peralta.
Arribada la democràcia, patí l’oblit a què foren
sotmesos els veterans antifranquistes. A partir del
decenni dels noranta, però, la seva figura fou
recuperada.
Col·laborà en recerques històriques, concedí
entrevistes a la premsa, participà en documentals
i oferí el seu testimoni en actes públics com la
multitudinària commemoració del 75 aniversari
de la proclamació de la República el 2006- foto
que il·lustra aquest article.

“Jo vaig caure dia 16 de març de 1948, i vaig
estar quinze-setze dies a comissaria, que em
donaren dotze pallisses. Ple de gent, tenien els
mateixos mètodes nazis. Per exemple, quan
t’havien d’interrogar, sortia el guàrdia i deia, per
exemple: «Lorenzooo... Noguera!» I tots els que
es deien Llorenç, tremolaven.

Fou un dels homenatjats quan, el 2008, el Consell
de Mallorca concedí un guardó col·lectiu als
veterans de la detenció de 1948. Lector
impenitent i extraordinari conversador, fou fins
als darrers dies un sagaç analista de la realitat
política local, estatal i internacional.

Durant els interrogatoris, vaig veure que els
policies nosabien de què anaven. Em diuen: «Ja
vos hem agafats a tots, i tanmateix ja ho sabem
tot. Ja tenim tres multicopistes i cinc màquines
d’escriure.» I em dic: «Rellamps! I aquesta gent
no sap el que diu! I només en tenim una, de
multicopista! Ca, home, ja pots cantar aquí, jo
som l’amo, a aquest interrogatori!» Em vaig fer el
beneit. Fins i tot pronunciava paraules malament.
Feia una mica el beneit, i d’aquesta manera no
em tragueren res”.

El nostre país seria infinitament pitjor si no
haguessin existit éssers humans com ell.
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6.2 El règim del 78 està
acabat:
O democràcia o sistema a la turca
Miquel Rosselló
del Consell de Fundacions Darder - Mascaró

Escric aquest article abans que el Senat decideixi com
aplicar l'article 155 de la constitució espanyola a
Catalunya, per tant sense saber com evoluciona la
política clarament repressiva dels aparells de l'Estat
(Judicatura, executiu i ara legislatiu) iniciada amb les
imputacions de membres del govern de la Generalitat
que va implementar el 9N, de la Presidenta i mesa del
Parlament i de més de 700 Batlles, que continuà el 20 de
setembre amb els registres i intervenció de part de les
institucions de la Generalitat i fa uns dies amb
l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez,
presidents d'Omnium Cultural i de l'ANC.
Però acabi com acabi aquest nou episodi de repressió de
l'estat espanyol contra Catalunya, que es produiex
cíclicament a la història, podem dir sense por a
equivocar-nos que el règim pots-franquista que apareix
amb la constitució del 1978 i es consolida amb la victòria
electoral del PSOE el 1982, és la primera víctima
d'aquesta confrontació.
Aquest règim se sustenta en dos pilars inamovibles, la
Monarquia i la “unidad indisoluble de España”. I amb un
instrument polític que ha resultat molt eficaç fins ara, el
bipartidisme.
Caldria no oblidar que al referèndum per aprovar la
constitució el 6 de desembre del 1978, al País Basc
majoritàriament es va votar que no. Però com que la
sobirania, segon el sagrat text de la constitució, recau en
el “poble espanyol” va quedar clar per tothom que la
constitució s'aprovava.
Agradi o no la majoria del Poble Basc mai ha considerat
aquesta constitució com seva i la inestabilitat política ha
estat la tònica dominant durant aquests darrers 40 anys.
Ja sigui utilitzant el terrorisme, que jo consider que mai
té justificació possible, o senzillament amb la lluita
política la majoria de la ciutadania basca mai s'ha sentit
còmoda dins el Règim del 78.
Les coses s'agreugen quan des de Catalunya s'inicia un
camí per eixamplar l'autogovern a través d'un estatut
perfectament constitucional i després que fos aprovat
per un referèndum legal és greument desautoritzat pel
Tribunal Constitucional. Queda ja palès que els marges
constitucionals espanyols no donen cabuda a les
aspiracions sobiranistes de bona part del poble català.
Així mateix durant dècades els distints governs
espanyols, tant del PP com del PSOE han estat incapaços
de completar totes les competències de l'estatut basc,
aprovat legalment pel Parlament Espanyol o per exemple
del nostre com les inversions estatutàries, cogestió
aeroportuària...

Com no podia ésser d'una altra manera, bona part de la
societat i de les institucions catalanes, davant la
humiliació que suposa la sentència del Tribunal
Constitucional no es rendeixen i segueixen lluitant per
les seves reivindicacions sobiranistes.
El Govern de Rajoy no accepta negociar un nou pacte
fiscal, ni una llista de problemes que s'havien enquistat
durant els anys. Es plateja un referèndum pactat i
tampoc s'accepta.
En definitiva tenim una majoria molt important del poble
català que vol un referèndum i si aquest no hi cap dins la
constitució espanyola, com diuen des dels poders de
l'estat, tenim un problema i gros.
Una majoria del poble català es col·loca enfront de la
constitució i una part cada cop més important vol
caminar cap a la separació de l'estat espanyol.
¿Algú mínimament assenyat pot creure que davant
aquest problema l'única solució és imposar mitjançant la
repressió l'acceptació del règim constitucional actual, i
continuar com si res hagués passat?
¿És tant difícil d'entendre que quan un instrument, en
aquest cas una constitució, no concita un consens
suficient, no té capacitat d'integrar a tothom, és un
instrument inútil, que cal canviar-lo.? Se'm podrà contraargumentar que té la majoria del poble espanyol, però si
no serveix per all País Basc i Catalunya com ho feim? O
canviem l'instrument o l'imposem per la força als
discrepants.?
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Sincerament crec que quasi ningú creu amb el model
polític i territorial que va sorgir de la constitució del 78.
Tots pensen que cal canviar-lo i signen el certificat de
defunció.
El mal anomenat Bloc Constitucional, format per la
Monarquia, el PP, el PSOE i Ciudadanos (la nova falange
española) està disposat a botar-se la mateixa constitució
per controlar la situació.

Ciudadanos o alguns destacats personatges del règim de
canvis constitucionals em pos a tremolar.
Em deman fins a quan el PSOE de Pablo Iglesias, Largo
Caballero, Alexandre Jaume, i tants altres, estarà dispost
a seguir per aquest camí. Quan se'n donaran compte que
darrere de la bandera de la sacrosanta unitat de la pàtria
espanyola hi ha la ofensiva més gran recentralitzadora i
antidemocràtica viscuda des del 23 F.

Limitar llibertats, tancar a la presó persones pels seus
plantejaments
polítics,
utilitzar
la
repressió
indiscriminada, anular l'autogovern i la propia autonomia
constitucional, il·legalitzar partits polítics (i no serà la
primera vegada). En definitiva atropellar la mateixa
democràcia.

El Règim del 78 està esgotat, ara tan sols cal veure si el
que ha de néixer camina cap de l'autoritarisme o cap a
un nou model basat en la democràcia, la república i el
dret a decidir.

No tinc el més mínim dubte que aquest bloc vol acabar
amb l'autogovern català i caminar després cap a un
règim autoritari com el Turc. Quan sent parlar a

Si volem salvar la democràcia i l'autogovern i caminar
cap a la República el reconeixement del dret a decidir cal
aixecar un bloc de forces polítiques i socials d'arreu de
l'estat espanyol.

6.3 Cuentos «recientes»
Jorge Carlos Oliva Espinosa
Seguim publicant petits escrits (en té de grans que no publicam per
raó d’espai..) d’aquest autor cubà, òbviament en castellà.

EL FIN Y EL MEDIO
El bien deseado se hallaba muy alto. Para llegar a él
hacía falta un instrumento, un ingenio que facilitara la
ascensión. Entonces alguien inventó la escalera. -Es
sencillo, -dijo, -dos varas bien largas con travesaños que
las unan de trecho en trecho. Usándolos como escalones
llegaremos a lo alto. Pero enseguida, otras voces
alertaron: -Hay que hacerla resistente, -será necesario
disponer con regularidad los peldaños, -estos deben
insertarse a un determinado ángulo, -debe usarse
apoyada, etc. etc. etc. Surgieron de la nada, diseñadores
y teóricos, expertos en el uso de la escala, en su
construcción y mantenimiento. Divididas las opiniones,
cada grupo divulgó su diseño, proclamando ineficaces a
los restantes. Enfrascados en esas disputas, ya nunca
más intentaron alcanzar el bien.

TRIÁNGULO AMOROSO
Ella compartía su ángulo adyacente con un elemento
insignificante, corto. Yo era su opuesto, me sobraba
longitud. Quizás por esta diferencia, convergía conmigo
en una unión cómplice, a espaldas del otro. La muy
pérfida, sabía envanecernos, pues elevaba a cada cual
su potencia y por eso la disputamos tercamente. Al final,
jugó con ambos un doble adulterio y nos extrajo la raíz.
Se llamaba Hipotenusa

UN VIEJO COMBATE
La Verdad y La Mentira estaban exhaustas. Habían
combatido largamente sin lograr vencer a la otra. Ya
ninguna podía seguir luchando. Para decidir el triunfo era
imprescindible que buscara cada una su aliado y que la
fuerza de éste inclinara la balanza. La Mentira llamó al
hombre con sus trucos y fantasías. Pero La Verdad confió
su ayuda en El Tiempo Todopoderoso. Por eso al final La
Verdad siempre triunfa.

EL GRAN MAESTRO
Les enseñó a escalar montañas y cuando aprendieron,
prohibió el alpinismo.

COSTUMBRE
Al elefante, desde pequeño, lo acostumbraron a estar
atado por cadenas a una estaca hincada en el suelo. Sus
infantiles esfuerzos no eran capaces de librarlo. Cuando
creció y tuvo fuerzas suficientes para ello, ya conservaba
en la memoria sus anteriores y frustrados intentos. Con
la misma estaca, ya inservible, lograban mantenerlo
cautivo. Al indio, al negro y a la mujer, le hicieron lo
mismo.

7.1

Climent Picornell

Més jardins d’altri i altra fullaraca
Maties Garcias
El geògraf i professor emèrit de la UIB Climent
Picornell dedica bona part de la seva faceta
d’escriptor a espigolar “comentaris i citacions,
molt sovint inconnexes i falsament erudites”. Les
aplega tant de les obres d’escriptors reconeguts i
de textos de lectures diverses (revistes, blogs...)
com de tertúlies amistoses i de converses
caçades al vol. El resultat d’aquestes espigolades
són els jardins d’altri, expressió manllevada de
Bioy Casares i amb la qual ja ha titulat, per ara,
dos volums d’articles breus, un aparegut l’any
2008 i el que ara acaba de sortir a la llum.
Aquests jardins d’altri són aplecs d’observacions i
reflexions sobre aspectes diversos de la vida: les
experiències viscudes, les lectures fetes, la
relació amb la família més propera –especialment
amb el pare i la mare morts–, els canvis
experimentats amb el pas del temps, els viatges
fets i les iniciatives empreses... Com confessa
l’autor: “el text pot parèixer esburbat, arreplegant
de per tot, entremesclant citacions ostentoses
amb les elucubracions banals, trobades o furtades
dels jardins dels veïnats. La ironia voldria que el
diferenciàs d’un manual de cites [citacions] erudit
i cregut. Anècdotes, aforismes, frases fetes,
acudits, retalls de diaris, en definitiva un cul de
sac, un totumrevolutum, que voldria menar el
lector cap a una reflexió o cap a un somriure”.
Amb aquest plantejament, el centre d’interès dels
textos que Picornell confegeix amb les seves
observacions a partir de les citacions externes és,
per força, plural tant pel que fa als temes com a
la forma. Així, hi desfilen tant les gloses –les
antigues, però també les novelles– aplegades al
voltant d’un fogueró hivernenc com les troballes
efectuades navegant per Internet o fullejant
revistes especialitzades. S’hi afegeixen els llibres:
llibres antics i nous, d’autors clàssics (Montaigne,
Wilde, Valle Inclán, Baroja, Neruda, Pla, Fuster,

Porcel...) i d’escriptors d’avui (Tabucchi, P. Auster,
H. M Enzesnsburger..., textos de periodistes i de
germans en la dèria per l’aforisme com Joan
Guasp i per l’enginy verbal com C. Aguiló.
Tot plegat, forneix l’autor d’un cabal de
sentències, adagis i esclats verbals que el menen
a pensar el món i la bolla, sempre des d’un to
enjogassat i enfora del to greu i excessivament
transcendent. I això que en el llibre hi desfila de
tot i molt: la religió i la por davant la mort, la
malaltia, els viatges, la política, la crisi i els
estralls del capitalisme financer, el feminisme, la
cultura hippie, el marxisme heterodox, la identitat
nacional, el món rural... Sempre, però, hi sura el
plaer i l’amor per la paraula, pel llenguatge,
aquest tret tan humà i tan humanitzador.

Climent Picornell.
Més jardins d’altri i altra fullaraca.
Pollença: El Gall Editor, 2017.
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7.2 LA GRAN REGRESSIÓ
UN DEBAT SOBRE EL REPTE DE
RECONDUIR LA DEMOCRÀCIA
Pep Traverso
“…la temporalitat lenta de la democràcia…” A.
Appadurai.
“La urgència ÉS el moment de pensar.” S. Zizek.

Però en quin món vivim? Aquesta és la pregunta a la qual
intenta respondre una llarga llista de sociòlegs, filòsofs,
especialistes en moviments socials que l’editorial alemanya
Shurkamps ha cridat a reflexionar sobre el nostre temps. Als
autors que apareixen a l’edició alemanya, Empúries
(Barcelona, 2017) incorpora dos noms, Santiago Alba Rico i
Marina Garcés.
Sobre un fons històric que Josep Fontana anomena “l’era
de la desigualtat” caracteritzada pel poder gairebé sense
límits dels imperis financers, la pèrdua de soberania dels
estats, la desregulació i precarització del treball,
l’exhauriment dels recursos del planeta, les guerres i els
milions de desplaçats…sobre aquest fons, els diferents
autors intenten explicar des de diferents perspectives els
moviments socials regressius, l’esgotament de la
democràcia o esdeveniments com els triomfs del Brexit o
de D. Trump. Una bona sacsejada a la realitat social en
què vivim d’ençà uns deu anys fins avui.
Tots els escrits tenen un cert aire de familia, predominen
les tonalitats del gris; vivim, ens venen a dir, temps
inquietants, de cansament, d’esgotament i de canvi en
els models de dominació, de respostes airades (de
ressentiment) sense que apareguin a l’horitzó
necessàries respostes d’igualtat social, de justicia i de
democràcia real. “Sembla com si el món, de la nit al dia,
s’hagués desorganitzat del tot” (109, Eva Illouz).
Condició Pòstuma és el títol que Marina Garcés ha triat
per a la seva col·laboració, col·laboració que comença
amb les següents paraules:
“El nostre temps és el del «tot s’acaba». Vam veure
acabar la modernitat, la història, les ideologies i les
revolucions. Hem anat veient com s’acaba el progrés: el
futur com a temps de la promesa, del desenvolupament i
del creixement. Ara veiem com s’acaben els recursos […]
En definitiva, el nostre temps és el del «tot s’acaba», fins
i tot el temps mateix.” (93)
Potser són les reflexions de la filòsofa de les més fosques
d’aquest recull. Arjun Appadurai -a un altre text- ens
parla sobre El Cansament de la Democràcia i comença
plantejant-nos si “La qüestió central del nostre temps és

si som testimonis del rebuig global de la democràcia
liberal i la seva substitució per alguna mena
d’autoritarisme
populista.”
(33)
Descivilització.
Tendències regressives dins les societats occidentals és
el títol -ben significatiu- de la col·laboració d’O.
Nachtwey.
Dins aquest pessimisme, més o menys temperat, ocupa
un espai molt important, almeny com a simptoma,
l’anàlisi de la victòria de Trump que “…s’ha percebut
àmpliament com a senyal del triomf dels moviments
regressius sobre els progressius.” (63, Donatella della
Porta). I és aquí, en l’anàlisi dels moviments “regressius”
de fons, d’aquestes tendències profundes que pot ser
explicat l’èxit de Trump, dels governs autoritaris a
l’Europa de l’Est o la força de FN a França o d’AfD a
Alemanya… És en aquesta reflexió -present a molts dels
articles- sobre el model actual de dominació neoliberal i
sobre les possibilitats d’una política d’esquerres als
nostres dies on rau un dels punts més valuosos d’aquest
llibre.
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Wolfgang Streeck -El Retorn dels Expulsats, principi de la
fi del capitalisme neoliberal- defineix el nostre present
ajudant-se d’un clàssic infinitament visitat, “…he
proposat -ens diu- el concepte d’”interregne” formulat
per Antonio Gramsci: una època de durada indefinida en
la qual un vell ordre ja ha quedat trencat, però encara no
en pot sorgir cap de nou.” (256) Ben bé que aquesta
visió sembla connectar amb la imatge històrica amb la
qual Santiago Alba Rico obre les portes del llibre:
“És difícil saber si, per exemple, sant Benet de Núrsia,
fundador dels ordes monàstics l’any 529, mentre fugia a
Montecassino enmig de les ruïnes de l’Imperi romà,
experimentava amb consciència la “fi d’una civilització”
o si, molt més probable, considerava aquell caos com
“un temps de descompte” que anunciava i endarreria
l’inexorable retorn de Crist.” (17)
Interessant la Carta de David van Reybrouck al president
Juncker, interessant per les propostes de modificació que
li planteja en els instruments de participació democràtica
i que van més enllà de les eleccions cada quatre anys i
dels mateixos referèndums. Lúcid, molt lúcid Bruno
Latour en el lligam ferm que traça entre una política
d’esquerres en temes socials i migratoris i la crisi
mediambiental i el col·lapse del Sistema Terra que se’ns
ve a sobre:

“Amb aquests pobles en migració, només tenim en comú
una sola cosa: la dura prova de trobar-nos privats de
terra. Nosaltres, els vells europeus, perquè no hi ha
planeta per a la globalització i caldrà canviar la totalitat
dels nostres estils de vida; ells, els futurs europeus,
perquè han hagut d’abandonar la seva antiga terra
devastada i aprendre a canviar la totalitat dels seus
estils de vida. No és molt? No, però és la nostra única
sortida: descobrir en comú un territori on poder viure. És
la nova universalitat.” (147/148)
I amb aquesta mateixa reivindicació d’universalitat,
Slavoj Zizek posa punt final al llibre parlant sobre La
Temptació Populista, criticant que la millor manera de
combatre el populisme de dretes que s’expandeix per
molts de llocs sigui “[…] recórrer a un populisme
d’esquerres que tot i conservar les coordinades
populistes bàsiques (lògica agonista de nosaltres contra
ells, del “poble” contra una elit corrupta), les ompli de
contingut d’esquerres…” (288)
Acabarà Zizek proclamant “la necessitat d’allunyar-nos
de TOTES les formes de política identitària, de dretes i
d’esquerres… La universalitat… és una cosa que ja és
aquí i que sempre hi ha estat, com a punt de partida de
qualsevol procés emancipador autèntic, justament com a
motivació d’aquest procés.” (289)

El debat està servit i és ben necessari.

PD: El company i amic Miquel Catany i jo mateix hem començat un grup de lectura i debat sobre La Gran Regressió i
altres texts de present a la llibreria Drac Màgic de Palma (www.llibreriadracmagic.net). Estau convidats.

