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Miquel Rosselló
del Consell de Fundacions Darder – Mascaró

Fa anys que patim una actitud belcligerant del Govern de
Rajoy contra les nostres Illes que s'aguditza els anys de
la crisi econòmica, culpabilitzant a les comunitats
autònomes i els municipis del deute públic, que era
responsabilitat fonamental seva i aplicant retallades a
les polítiques de l’estat del benestar molt sensibles a
l’opinió pública i que coincideixen en les competències
que gestionen les autonomies. En la qual cosa
aconseguia alhora debilitar l'estat del Benestar i el poder
de les Comunitats Autònomes.
La crisi fou la coartada perfecta per aplicar mesures
recentralitzadores amb l'objectiu de buidar encara més
de competències a les comunitats autònomes per via de
lleis i decrets, en moltes ocasions entrant directament en
contradicció amb els mateixos estatuts d’autonomia.
Des d'aleshores les decisions del Govern de Rajoy que
estan afectant negativament a les nostres Illes no fan
més que incrementar-se. La darrera ha estat la prohibició
de dur a terme el tancament d’Es Murterar que havia
decidit el nostre Govern. Era la gota que fa vessar el
tassó. No basten tots els entrebancs legals de l'Estat per
desenvolupar les energies renovables, que ara calia
mantenir oberta, contra la voluntat del Govern una de
les centrals elèctriques més contaminants de la Unió
Europea.
Així com el fet que la mesa del Parlament estatal,
controlada per PP i Ciudadanos, impedeixi que es pugui
debatre en el plenari l'aplicació de la tarifa plana pels
vols entre Illes i d'aquestes amb la península,
contemplada al REIB i la prohibició de fer perforacions
petrolíferes a les nostres costes. Tenint en compte que
les dues són iniciatives legislatives aprovades per
unanimitat al Parlament de les Illes.
El menyspreu cap al nostre Parlament és palès si veim
que totes les lleis aprovades tenen un avís
d'inconstitucional del Govern de Rajoy i tres ja han
arribat al tribunal Constitucional, la de Comerç de l'època
de Bauçà, la d’impacte ambiental, que el tribunal ja ha
dictaminat declarar quatre articles anti-constitucionals i
la de la festa de toros.
Per no parlar de l'abusiu control que exerceix el Ministeri
d'Hisenda a través del FLA condicionant políticament els
préstecs, com per exemple a complir una despesa
important a les indústries farmacèutiques. I sobretot a
través de la Llei Montoro que impedeix als Ajuntaments
determinades despeses que duen a l'absurd que els
nostres Ajuntaments tenguin més de quatre-cents
milions d'euros de superàvit que no poden gastar ni en
serveis socials, ni cultura, ni esport...O que no puguin fer
contractacions de personal que són absolutament
necessàries per funcionar.
La intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid
és un abús de poder totalment injustificable. Estem
arribant a una situació que se sembla molt a tenir les
autonomies i els municipis intervinguts.

I tot així patint un model de finançament profundament
injust des de fa dècades i que sembla que per ara no té
visos d'arreglar-se. A més d'un capítol d’inversions de
l’estat via pressuposts cada cop més minses als darrers
pressuposts estatals del 2017 tornen a baixar les
inversions per la nostra comunitat que continua sent la
darrera per aquest concepte, la qual cosa fa que mentre
l'AVE continua desenvolupant-se convenientment, el tren
de Llevant està paralitzat, per posar tan sols un exemple.
I un fort deute històric com a conseqüència de la
pèssima dotació a les transferències, especialment
d'educació i sanitat. A més amb una balança fiscal
clarament desfavorable en relació a la Unió Europea.
Ara s'està negociant un nou Règim Especial entre el
nostre Govern i el de Rajoy que no fa altracosa que exigir
la superació dels costos d’insularitat, com té Canàries i la
majoria d'Illes de la Unió Europea. Veurem com es
comporta l'Estat una amb nosaltres.
Però per començar no estaria de més que el Govern
central complís els compromisos de l'Estatut
d'autonomia, com abonar les inversions estatutàries que
encara deu i la cogestió aeroportuària. No hauríem
d'oblidar que l'Estatut d'autonomia és una llei orgànica
de l'Estat i ara que tant es parla de complir la legalitat el
govern Rajoy hauria de donar exemple.
Si a més està pràcticament acceptat per tots els sectors
econòmics i socials que ens cal un canvi de model
econòmic per poder garantir el futur de les properes
generacions no hi ha el més petit dubte que amb aquest
finançament i amb l'actitud de l’Estat vers les nostres
Illes això és del tot impossible, no solament no ens
facilita les eines necessàries per afrontar les polítiques
de futur que necessita la nostra ciutadania,sinó que són
una vertadera cotilla per avançar cap a unes Illes més
justes socialment i més sostenibles ecològicament.

2.1

El 155, de la lletra als fets

Sebastià Rubí
Advocat
Professor associat de Dret Constitucional a la Universitat de les Illes Balears
L’article 155 de la Constitució espanyola s’ha donat a
conèixer recentment per al gran públic conseqüència de
la seva aplicació, per part de l’Estat, a la comunitat
autònoma de Catalunya, pels fets ocorreguts des del
primer d’octubre, concretament, la celebració d’un
referèndum que no comptava amb l’autorització de
l’Estat, la declaració de la independència per part del
president de la Generalitat (si bé la va deixar en suspens
a l’espera de diàleg) i que el Parlament de Catalunya va
aprovar una resolució que proposava declarar la
independència i obrir un procés constituent que tingués
per finalitat la redacció i aprovació de la constitució de la
futura república catalana.
L’objecte d’aquest article és el de fer un petit esbós de
què és i què suposa aquest, fins ara, gran desconegut
precepte constitucional. I diem desconegut perquè fins i
tot la doctrina constitucional s’hi ha detingut en molt
poques ocasions a analitzar-lo en profunditat.
L’esmentat precepte constitucional diu així: «Article 155.
1. Si una comunitat autònoma no complís les obligacions
que la Constitució o altres lleis li imposen, o actués de
forma que atemptés greument contra l’interès general
d’Espanya, el Govern, previ requeriment al president de
la Comunitat Autònoma i, en el cas que no l’atengués,
amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà
adoptar les mesures necessàries per a obligar-la al
compliment forçós de les dites obligacions o per tal de
protegir l’interès general esmentat. 2. Per a l’execució
de les mesures previstes a l’apartat anterior, el Govern
podrà donar instruccions a totes les autoritats de les
comunitats autònomes.»
Pel correcte enteniment i sentit del mateix és necessari
partir i tenir present el principi de la unitat de la nació
espanyola, que ve predicat a l’article 2 de la Constitució,
a partir del qual es perfila la possibilitat que els territoris
que componen l’Estat puguin gaudir d’autonomia, la
qual, només es pot entendre com vassalla d’aquell
principi. Aleshores, l’article 155 té entrada a la
Constitució com un instrument excepcional i per a
situacions excepcionals que serveix de clàusula de
tancament del sistema per tal que es pugui restablir
l’ordre constitucional vulnerat i aconseguir que el
principi d’unitat segueixi prevalent sobre el principi
d’autonomia. En aquest sentit s’expressa el Tribunal
Constitucional a la sentència 49/1988, al seu fonament
jurídic 31, quan el qualifica d’«un mecanisme
extraordinari de coerció».

I així ho explica Leonardo Álvarez, a la seva obra «LA
COERCIÓN ESTATAL DEL ART. 155 CE EN LA
ESTRUCTURA DEL ESTADO AUTONÓMICO» publicada per
la UNED, a la Revista Teoría y Realidad Constitucional,
núm. 38, 2016, pp. 277-304, quan afirma que «pot
resultar coherent que la Constitució Espanyola, al mateix
temps que autoritza a certs òrgans -les Corts Generals- a
exercir una funció de l'Estat total aprovant les lleis del
bloc de la constitucionalitat que duen a terme la
descentralització a partir de la unitat, retingui mitjançant
la facultat de l'art. 155 CE la garantia de l'eficàcia última
de la unitat de l'Estat autonòmic. Si aquella primera
regula una funció de l'Estat total, la prevista en l'art. 155
CE, que controla la garantia de la lleialtat a la unitat, ha
de tenir la mateixa naturalesa.»
Tenint en compte la importància del que la Constitució
vol protegir -el principi d’unitat-, cal saber quan es pot
aplicar aquest mecanisme extraordinari de coerció
estatal. Doncs bé, seguint al ja citat Leonardo Álvarez,
l’article 155 «autoritza l'exercici de la coerció estatal en
dos supòsits vinculats amb l'estructura del principi
autonòmic: 1) quan les comunitats autònomes
incompleixin les normes de la Constitució i de les lleis
del bloc de la constitucionalitat que regulen els òrgans,
els procediments i les competències sobre les quals
poden vàlidament actuar l'Estat i les comunitats
autònomes; i, 2) en el cas que les comunitats autònomes
posin
en
perill
l'eficàcia
d'aquelles
normes
constitucionals que confereixen unitat als sistemes
jurídics parcials de l'Estat i de les comunitats
autònomes».

Cal afegir, també, que constituirà un supòsit de fet el
que es posi en perill l’interès general de l’Estat, la qual
s’interpreta, segons ens explica S. MUÑOZ MACHADO a
la revista Derecho Público de las Comunidades
Autónomas, Civitas, Madrid, 1982, volumen I, pág. 457,
de la següent manera: «els atemptats a l’interès general
d’Espanya són atemptats directes a la Constitució que es
poden concretar en la violació d'algun precepte
constitucional».
Per la qual cosa, si pensam que l’article 92 de la
Constitució reserva, en exclusiva, al President del
Govern de l’Estat l’autorització de la convocatòria d’un
referèndum i que una declaració d’independència xoca
frontalment contra el predicat principi d’unitat reflectit a
l’article 2 de la Constitució, sembla clar que els fets
ocorreguts a Catalunya han anat en contra dels
interessos generals de l’Estat.
I si parlam del quan pot aplicar-se, també cal plantejarse si aquest mecanisme només pot ser d’aplicació quan
hagin fallat o no hagin estat efectius els sistemes
ordinaris que té a les seves mans el Govern de l’Estat.
Com ens ensenya Vicente J. Calafell, a la seva obra, «LA
COMPULSIÓN O COERCIÓN ESTATAL», publicada a la
Revista de Derecho Político, núms. 48-49, 2000, págs.
99-146, aquest instrument es configura «com a última
ratio o clàusula de tancament» pel fet que «es troba
fonamentada en l'excepcionalitat del seu supòsit i
s'erigeix en una veritable norma imperativa. Vol això dir
que si s'opta per la via de l'article 155 quan existeixen
en la Constitució altres títols específics per al cas
concret, tal decisió serà recurrible davant el Tribunal
Constitucional».
De la simple lectura del 155 es conclou fàcilment que
l’òrgan de l’Estat encarregat de posar en marxa tal
mecanisme és el Govern de l’Estat, qui ha de proposar al
Senat les «mesures necessàries per a obligar» a la
Comunitat Autònoma «al compliment forçós de les dites
obligacions o per tal de protegir l’interès general
esmentat».

Pel que fa a les mesures que el Govern pot proposar
veiem que la Constitució no dóna cap llum sobre quines
poden ser, ara bé, al meu entendre s’ha d’interpretar a

partir del que ja hem dit, que és un instrument
excepcional per a situacions excepcionals i que al punt 2
del mateix article parla que «el Govern podrà donar
instruccions a totes les autoritats» de la Comunitat
Autònoma per «a l’execució de les mesures previstes»
pel Govern de l’Estat, la qual cosa em fa entendre que
quan està en vigor i s’estigui aplicant aquest article el
Govern de l’Estat estarà situat per sobre, en ordre
jeràrquic a les autoritats de la Comunitat Autònoma, ja
que els hi pot donar ordres. I si els hi ha de poder donar
ordres, em sembla obvi que no ha de ser possible la
destitució de les autoritats a les quals se’ls hi ha de
donar ordres, doncs suposa una interpretació extensiva
d’un precepte excepcional i casa poc amb el principi
democràtic si les autoritats a qui es destitueix detecten
el seu càrrec per legitimació democràtica directa pel fet
d’haver estat elegits en unes eleccions periòdiques i
democràtiques.
Com que de la lectura del 155 no podem saber quines
són les mesures possibles, seguint al ja citat professor
Calafell, hem d’acudir a una sèrie de principis que ens
poden ajudar a decidir quines són les mesures
oportunes. Els concreta en el principi de necessitat, en el
sentit que només es poden aplicar «les mesures
estrictament necessàries, excloent les que resultin
desproporcionades o manifestament inadequades.
Per un altre, es podran prendre totes les precises per
aconseguir el resultat de la compulsió»; en el principi de
proporcionalitat, o de menor intervenció dels drets
autonòmics; en el principi de transitorietat; i que
aquestes mesures s’han de prendre en relació a la
Comunitat Autònoma, entesa com una col·lectivitat, i no
contra unes autoritats concretes, per la qual cosa,
conclou que no és possible la suspensió de l’autonomia
ni la dissolució d’una Comunitat Autònoma.
Ara bé, si com a mesura possible parlam de la destitució
de càrrecs electes o de la dissolució del Parlament, aquí
la doctrina no és unànime, ja que hi ha autors que
defensen que sí que és possible dissoldre el Parlament o
destituir càrrecs electes, posició que personalment pens
que és errònia i inacceptable, perquè el que pretén el
155 és situar una autoritat estatal per sobre l’autoritat
autonòmica a la qui podrà donar ordres i instruccions
fins a restablir la normalitat constitucional, moment en el
qual es restablirà la normalitat institucional. En aquest
sentit ens alineam al professor i polític José Maria Gil
Robles, quan afirma que «no es tracta de sancionar a la
Comunitat Autònoma ni als titulars dels seus òrgans, sinó
a compel·lir-los a complir amb les seves obligacions».
D’igual manera s’expressa el citat professor Álvarez
quan apunta que «seria qüestionable admetre que entre
les ‘mesures necessàries’ previstes en l'art. 155 CE es
pugui trobar la possibilitat de dissoldre els òrgans
autonòmics, cosa que ha vingut a admetre la doctrina.
Si, com s'ha vist, la funció de l'Estat total de l'art. 155 CE

permet només la no subjecció al sistema de repartiment
competencial, imposant als seus òrgans l'observança de
les condicions orgàniques i procedimentals establertes
en la Constitució i en el bloc de la constitucionalitat, això
quedaria infringit si possibilités la suspensió de
l'autonomia i dissolució dels òrgans autonòmics»
apuntant que faltaria en el text constitucional espanyol
«una disposició similar a la continguda en l'art. 100.1 de
la Constitució d'Àustria o en l'art. 126 de la Constitució
d'Itàlia que autoritzen la dissolució dels òrgans dels
subjectes descentralitzats per part de l'Estat central
perquè així fos possible».
Ara bé, com veiem, la realitat ens ha decantat cap a
l’altra posició doctrinal atès que les mesures que ha
autoritzat el Senat espanyol són, entre d’altres, la
destitució dels membres del Govern de la Generalitat de
Catalunya i la dissolució del Parlament, emplaçant als
ciutadans de Catalunya a pronunciar-se el 21 de
desembre elegint nous representants al Parlament de
Catalunya, els quals, hauran de triar un President o
Presidenta de la Generalitat qui, a la vegada, haurà de
nomenar els seus consellers i conselleres, moment en el
qual, des de la meva humil opinió, hauria de decaure la
vigència del 155, en aplicació de l’esmentat principi de

transitorietat, ja que si el Govern de l’Estat ha considerat
que l’única solució per protegir l’interès general era
llevar els governants, una vegada substituïts, poc es pot
entendre que es continuï aplicant la dita mesura
excepcional, la qual es convertiria en una mesura de
tutela, incompatible amb els principis democràtics i
autonòmics.
Si el problema eren les persones i ja els han destituït,
mantenir el 155 després d’unes eleccions és la manera
més clara de dir que no s’accepten els resultats
electorals i posarà en evidència que els problemes
polítics no es poden resoldre per la via jurídica i judicial.
De totes maneres no em sorprendrà que el Govern de
l’Estat mantingui la seva vigència a la vista dels
esdeveniments, en especial, veient que aplicaren
mesures de control financer, compatibles amb el 155,
sense haver posat en marxa encara el mecanisme, la
qual cosa ens fa pensar que quan s’omplen la boca de
dir que vivim en un «Estat de Dret» els fets ens mostren
que uns més que els altres i que no és el mateix d’aquí
cap allà que d’allà cap aquí.

2.2

La dissidència

JoanoF.oLópezoCasasnovaso
Ciutadella de Menorca
En referir-se al ‘procés’ català, el govern espanyol
i els seus altaveus mediàtics no han emprat, que
jo sàpiga, la paraula ‘dissidència’, sinó que han
tret del calaix mots com desafío, deriva, desvarío,
locura, etc., paraules acompanyades per l’adjectiu
‘secessionista’. Tanta follia seria el resultat de la
malaltia de Puigdemont, Junqueras et alia, que els
impediria veure la realitat. L’estratègia totalitària
considera malalts mentals els qui no combreguen
amb les seves rodes de molí. En canvi, s’han
guardat
prou
de
conceptualitzar
l’independentisme o, més encara, la gran onada
sobiranista de Catalunya com a obra de
dissidents. Tal vegada, perquè la dissidència ens
retrotreu a situacions galdoses per al
nacionalisme espanyol, al qual deu desagradar
profundament la comparança amb tot de
repressors.
Per exemple, els del temps del ‘socialisme real’,
que aixafaren amb tancs la revolta pacífica de la
Primavera de Praga prest farà 50 anys. Després
d’aquell episodi, les tropes del Pacte de Varsòvia
s’endugueren a Rússia ‘en presó preventiva’ el
president Dubcek i els dirigents comunistes
txecoslovacs, els obligaren a signar el Protocol de
Moscú acatant les exigències dels invasors per,
tot seguit, posar en execució la “doctrina
Brézhnev” de sobirania limitada. Aquesta sostenia
que
quan
forces
hostils,
adoctrinades
convenientment en l’odi a Espanya, posessin en
perill la unitat de la pàtria (químicament
indissoluble,
materialment
indivisible
i
religiosament sagrada), llavors la Llei (i si calgués,
amb la força de la milícia, com preveu l’art. 8 de
la Constitució) cauria sobre els insurrectes de
forma implacable.
Vegi’s que acab de llenegar en el temps i en
l’espai: Brézhnev parlava de la pàtria soviètica, de
la solidaritat socialista i de la democràcia popular
(llavors, allò ja eren fal·làcies, aparences,
mentides) i Rajoy aplica mesures arbitràries a
l’empara del 155 en defensa, diu, de la
democràcia constitucional i de “los derechos de
los catalanes y de todos los españoles”. No li
importa gens manifassejar ordenaments jurídics i
tribunals, presumptes ‘regles de joc’, etc.
L’apel·lació contínua a la Llei és una coartada dels
règims post-totalitaris, que la utilitzen en funció

ritual i de façana cap a fora. No ignoren que les
lleis són sempre maneres imperfectes i més o
menys exteriors de tutelar allò que en la vida de
les persones és millor respecte del que els és
dolent o pitjor. Però la llei mai no realitza per ella
mateixa allò que és millor per a la comunitat. A
més, les lleis s’han d’atendre al context en què
s’apliquen i, en democràcia, han de respondre als
drets humans com a principis superiors.
No es pot negar que en la liquidació per la força
de la Primavera de Praga es reconeixen certs
paral·lelismes amb l’intent d’ofegar la força
alliberadora del sobiranisme català! Sàpiguen els
piolíns que així com a Txecoslovàquia, vint-i-dos
anys més tard d’aquella primavera, va succeir la
“Revolució de Vellut” i el dissident Václav Havel
esdevingué president de la República txeca
(Eslovàquia pocs anys més tard pacíficament se’n
separà), a Catalunya la història tampoc no
l’aturaran els manaires per molt de poder que
tenguin.
Amb una condició: que els “sense
poder” no aturin la seva dissidència, ni perdin
consciència de la seva raó i radical necessitat.
El grau i qualitat d’aquesta consciència serà
determinant per a Catalunya. El professor Josep
Fontana en una entrevista anterior al referèndum
de l’1-O i preguntat sobre el que podria passar-hi
en el futur, deia que, ara per ara, la secessió és
impossible perquè implicaria que la Generalitat
hauria de demanar al govern de Madrid que
tingués l’amabilitat de retirar de Catalunya
l’Exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, i
renunciar pacíficament a un territori que li
proporciona el 20% del PIB. Aquest escenari és

impossible. Llavors, què fer? El nostre historiador
diu: “El que cal fer és no resignar-se, plantejar
objectius de lluita racionals en què puguis
mobilitzar la gent i amb els quals puguis aspirar a
guanyar coses, que n’hi ha moltes per guanyar
encara”. És evident que en la mesura que
amenacen el sistema establert, causen molèsties,
fan nosa i el poder voldria marginar-los.
Aniríem molt errats de comptes si creguéssim que
amb una declaració institucional n’hi ha prou per
instaurar una república. Les institucions no tenen

aquest poder màgic. Serà la tensió entre institució
i carrer (que també és un lloc polític: reivindica,
debat, mou a l’acció...), entre representants
polítics i polítics ciutadans, allò que empenyerà
els canvis necessaris. Uns hauran d’escoltar les
demandes ciutadanes i encaminar els canvis
juridicopolítics; altres, la societat civil, impulsarlos, exigir-los contra un Poder, que tendeix a
mantenir el statu quo, al conservadorisme. És
cosa sabuda: sense acompanyament crític no hi
ha transformació possible.

2.3

El referèndum del 21D

Antoni Alorda
Presideet de la Comissin Balear de Medi Ambieet
L’escaquer català s'ha capgirat, la partida coetieua. La
determieacin de l'Estat a aplicar el 155 a qualsevol preu
provocà uea situacin d'altíssim risc. El Govere català
eeteegué que tota resistèecia al seu cessameet
fulmieaet
hagués
estat
combatuda
seese
coetemplacioes, a saeg i foc. I cedí, resigeat, per evitar
violèecies i mals irreparables. A caevi, rebé presn, exili i
embargameet de bées.
El gir fou sobtat, seese preavisos, seese gaires
explicacioes, i provocà descoecert. Després de la
descomueal epopeia de les votacioes de l'1-O, uea part
de la societat albirava ue horitzn de desobedièecia civil,
amb l'èxit fieal de foes, i seetí ue baey d'aigua gelada.
La il·lusin i l'oportueitat mouee muetaeyes, però la
desil·lusin també e'eesorra. La lucidesa, la pacièecia, la
saeg freda, sne tae impresciedibles com l'eetusiasme i
l'audàcia. Ee tot cas, ho paga reparar-hi i percebre'e tota
la dimeesin, la resposta popular ee favor de polítics
presos ha estat coetuedeet, iesòlita a Europa.
Ara, el 21D té uea compoeeet ieevitable de referèedum.
L'espaeyolisme eomés li voldrà recoeèixer si el guaeyee,
però eiegú eo li podrà discutir ue pes determieaet.
Queda
descartat
que
guaeyi
ue
programa
descaradameet ceetralista i castellaeitzador. Els
resultats del PP serae magres. Això eo obstaet, sembla
que seguirae iestal·lats ee la persecucin, des de Madrid,
a milioes de delieqüeets polítics, tractaet-los
d'empestats amb els quals eo hi ha res a tractar.
La probable reeovacin d'uea victòria iedepeedeetista
revalidarà les votacioes de l'1 i el 10 d'octubre, però eo
serà ue “decdamos ayer” i la coetieuïtat immediata de la
via ueilateral, sobretot si la diferèecia és ajustada (uea
altra dada rellevaet). L'iedepeedeetisme ha coestatat
que l'Estat és ue repressor implacable i eo accepta ue
veredicte democràtic; per això, maldarà per forçar uea
eegociacin ee el marc del dret ietereacioeal humaeitari.
No seria lúcid ei hoeest coefoedre-ho amb uea
claudicacin.

És profuedameet decebedor, però, ee ple segle XXI, els
coeflictes
polítics
segueixee
seese
resoldre's
sistemàticameet per la via pacífica i democràtica, amb
eegociacin i acords, seese represaliats. Veim
coetíeuameet com la força, l'status quo, la iediferèecia i
els ieteressos de les potèecies ecoeòmiques i polítiques,
s'imposee soviet sobre la voluetat dels pobles, a
vegades de maeera brutal. Europa ieclosa. És poc
prudeet eo teeir-ho ee compte.
Però mai podem reeueciar a la fe que el poble que
persevera se'e surt, amb més o meeys temps, i
comportaet, lameetablemeet, més o meeys dolor i
sacrificis. El 21D teedrem uea radiografia del que vol la
seeyora i madoea del procés, la societat catalaea, que és
el que fiealmeet importa. Rajoy coefoe la treva d'uea
victòria militar amb el deseellaç i l'estabilitat d'uea
victòria política, que eomés pot coecedir el suport
popular. El dels catalaes, eaturalmeet.
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3.1
La Diada per l’Autonomia de 1977:
una fita per l’autogovern (i II)
Gabriel Mayol
Doctor en Història
Per seguir amb la segona part de l’article publicat el mes
passat sobre la Diada per l’Autonomia de 1977, cal
conèixer en quin context es desenvolupà la mobilització i
quin ha estat el llegat que ha perdurat després de
quaranta anys.

vegada única) manifestació que pot ser qualificada “de
país”. Els principals diaris publicaren desenes d'articles,
reportatges i, fins i tot, editorials sobre el tema. Els
comerços venien metres i metres de banderes i, fins i
tot, Galerias Preciados inserí anuncis en català a la

El context de la manifestació
En l'àmbit dels Països Catalans, l'11 de setembre de
1977 s'havia celebrat a Barcelona una manifestació de
més d'un milió de persones reclamant Llibertat, Amnistia
i Estatut d'Autonomia. Poques setmanes després, el 9
d'octubre, havia tengut lloc a València una altra marxa
amb mig milió d'assistents (on convisqueren per darrera
vegada, abans de la Batalla de València, banderes
quadribarrades i banderes coronades) reclamant
l'autonomia per al País Valencià. I, alguns dies abans de
la manifestació de Mallorca, el 23 d'octubre, el president
de la Generalitat a l'exili Josep Tarradellas havia tornat a
Barcelona. També cal esmentar que, a Mallorca, dia 8
d'octubre retornaren les despulles de l’escriptor Gabriel
Alomar i Villalonga.
Igualment, s'ha de tenir en compte que alguns mesos
abans de la manifestació s'havien celebrat les primeres
eleccions democràtiques des de febrer de 1936.
D'aquesta manera, de la incertesa de quin seria el suport
al garbuix de partits polítics que existien, a les Illes
Balears el panorama es clarificà amb la victòria de la
UCD (4 diputats i 3 senadors) seguit pel PSOE (2 diputats
i 1 senador) i AP (1 senador).
Per mor d'això, eren diversos els organitzadors i
col·lectius que volien capitalitzar la manifestació. Hi
trobam l'Assemblea de Parlamentaris de les Illes Balears
(partits amb representació), el Pacte Autonòmic (partits
que es presentaren a les eleccions defensant
l'autonomia) i l'Assemblea Permanent de Forces
Polítiques,
Sindicals
i
Organitzacions
Culturals
(impulsada pel Congrés de Cultural Catalana, per tant, el
catalanisme d'esquerra).
Això provocà que UCD, partit majoritari, se sentís
desplaçat com a força central. La nit abans, els ucedistes
forçaren que no hi hagués banderes republicanes, que es
reduïssin els parlaments finals (per això, Aina Moll no
parlà des de l’escenari) i que els parlamentaris ocupassin
els llocs principals de la capçalera.
Curiosament, les reticències de les illes menors aquesta
vegada procediren d'Eivissa, que consideraven la Diada
exclusivament mallorquina. En canvi, per part de
Menorca s'enviaren representants de tots els partits
polítics a la marxa i es llegí un manifest.
A causa de l'ambient de mobilització que es visqué els
dies previs, podem parlar que fou la primera (i tal

premsa.
Grups
de
teatre
feien
“hapenings”
(representacions) per animar a la participació.
L’assemblea de treballadors de l'empresa d'autobusos
SALMA aprovà oferir busos gratuïts per assistir a la
manifestació. El principal sindicat del món hoteler,
ASUDTH, cridà els seus afiliats a acudir-hi. També hi va
haver una intervenció del batle de Palma Paulí Buchens,
en un consistori encara postfranquista, a favor d’anar a
la manifestació. Des de la Part Forana, s’organitzaren
busos patrocinats per ajuntaments, delegacions de l'OCB
i altres col·lectius.

La voluntat era que el debat sobre el dret a l'autogovern
de les Illes Balears no quedàs fora del procés autonòmic
estatal, com ja hem vist que havia passat durant la II
República. Aquesta era una preocupació que havia
aparegut ja amb la publicació d'Els Mallorquins de Josep
Melià el 1967 i deu anys després s'havia popularitzat
aquesta preocupació.
Des dels organitzadors, es feia pedagogia del que
significava l'autonomia. La proclama per anunciar la
manifestació assegurava que “amb l'Autonomia podem
intentar resoldre des d'aquí, democràticament i amb
coneixement de causa, els problemes de l'atur, de la
carestia de vida, de l'ensenyament, i tants d'altres que
són vitals per a nosaltres./ Si tenim Autonomia, no serà
necessari que es decideixi des de Madrid si una fàbrica
pol·luciona o no l'aire que respiram, ni haurem d'esperar
que a Madrid acceptin l'oferiment d'un solar per a una
escola, i ens enviïn des d'allà uns doblers (que han sortit
d'aquí) per a construir-la./ És segur que tots els illencs
volem l'Autonomia. Si qualcú no la reclama, no és que
no la vulgui, sinó que no sap que és”.
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El llegat de la manifestació
Vist amb perspectiva, el 1977 hi havia dues idees força
dels discursos de la Diada que en el desenvolupament
de la comunitat autònoma de les Illes Balears no han
tengut continuïtat.
La primera són els drets històrics. És a dir, el fet que
hagués existit el Regne de Mallorca amb institucions i
dret propis era un punt a favor a la concessió de
l'autonomia a les Illes Balears. Per exemple, pocs dies
abans de la manifestació es va fer un acte de lliurament
de la bandera que es considerava de l'antic regne al
president de l'Assemblea de Parlamentaris, Jeroni Albertí.
També hi havia una altra preocupació com era integrar
els llavors anomenats immigrants castellanoparlants a
l'autonomia.
Concretament,
els
defensors
de
l'autogovern que no volien que es creassin suspicàcies
per la qüestió lingüística i que els castellanoparlants
veiessin l'autonomia com una cosa només dels
catalanoparlants.
Un cop passada la manifestació, el tràmit del règim
autonòmic de les Illes Balears va deixar moltes
decepcions en el procés iniciat el 1977.
Dos anys després, el 1979, es concedí el règim
preautonòmic amb el Consell General Interinsular.
Posteriorment, arribà el debat sobre per quin article de la
Constitució Espanyola s'havia d'accedir a l'autonomia.
S'imposà, per acord d'UCD i PSOE, el 143 (l'anomenada
via lenta). El Cop d'Estat del 23F de 1981, el procés
d'embridament autonòmic (LOAPA i la LOFCA) i la
convocatòria de les eleccions de 1982 paralitzaren la
tramitació de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Finalment, a començament de 1983 s'aprovà el text
estatutari balear, essent un dels darrers territoris a
accedir a l'autonomia.

Una altra decepció per als sectors més partidaris de
l'autogovern fou que AP, el partit que menys havia
treballat per l'autonomia o directament s'hi havia oposat,
va ser el partit que posà en marxa les institucions
autonòmiques.
L'esperit de recuperació de l'autogovern no reviscolà fins
al 1991. Llavors, l'Obra Cultural Balear i el president de
la CAEB Francesc Albertí impulsaren la Plataforma per
l'Autogovern mitjançant el manifest “Volem comandar a
ca nostra”. Els impulsors reconeixen com a precedents
l'assemblea del Teatre Principal de Palma de 1931 i la
Diada per l'Autonomia de 1977. El novembre de 1991 es
va celebrar un acte al mateix teatre amb representants
de la majoria de la societat civil (1.100 persones) per
reclamar més autogovern per a les Illes Balears.
La segona gran concentració popular a favor de
l'autogovern i la cultura de Mallorca varen ser les diades
de l'Obra Cultural Balear. Unes mobilitzacions que
concentraren desenes de milers de persones de Palma i
de la Part Forana. De fet, la convocatòria de la primera,
el 5 de maig de 1995 proclamava que “La Diada només
tenia un precedent en la breu memòria democràtica del
poble mallorquí, la gran mobilització per l'autonomia de
1977”.
En conclusió, és imprescindible treballar per una
memòria de les mobilitzacions a favor del progrés social i
polític d'aquesta terra en les quals el poble de Mallorca
ha estat protagonista. No n'hi ha prou en la placa de la
Plaça Major o en les pàgines que hi dediquen els diaris
cada efemèride important. Els actes que el Consell de
Mallorca va organitzar el passat mes d'octubre
contribueixen a forjar aquesta memòria. Cal seguir
treballant en aquesta línia.

3.2 La coordinadora
d’entitats per la
democràcia de Mallorca
Miquel Gallardo
Representant de les Fundacions Darder.Mascaró
La solidaritat és la tendresa dels pobles. Aquesta
frase de la poetessa revolucionària nicaragüenca
Gioconda Belli condensa molt bé els moments
que estam vivint a Mallorca davant la lluita del
poble català i la resposta per part de l’Estat
espanyol.
Arreu de l’Estat espanyol han sorgit moviments
de solidaritat amb les reivindicacions de bona
part del poble català i contra la repressió exercida
per l’Estat espanyol. Podríem dir que un dels llocs
on aquesta solidaritat s’ha expressat amb més
força és a Mallorca, just després del País Basc,
sobretot a través de les mobilitzacions
convocades per la Coordinadora d’entitats per la
democràcia, una coordinadora que ha arribat a
aglutinar fins a 32 entitats de diferents àmbits i
que actualment està composta per les següents
entitats:
Obra Cultural Balear, Jubilats per Mallorca,
Estudiants en Xarxa, Mallorca Lliure, Grup
Blanquerna, Coordinadora d’Assemblea de
Docents, Sindicat Alternativa, STEI Intersindical,
Cercle Mallorquí
de Negocis, Assemblea
Sobiranista de Mallorca, Grup d’Ornitologia Balear
(GOB), Òc Mallorca, Majorka Esperantistaro,
Fundacions
Darder-Mascaró,
Memòria
de
Mallorca, Avançam, Esquerra Oberta Bunyola
(EOB), Agrupació DEIÀ, Alternativa per Santanyí,
Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, Esquerra Republicana
Mallorca, Esquerra Unida de les Illes Balears, La
Valldemossa que volem, Bloc per Felanitx, Unió
de Pagesos, Comissions Obreres (CCOO), Gent per
Sineu, Joventuts d’Esquerra Republicana de
Mallorca (JERC), Assemblea de Moviments Socials
de Mallorca, Esquerra Oberta de Calvià, Ciutat per
a qui l’habita, Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i Esquerra Independentista de Mallorca.
Aquest és el manifest fundacional de la
Coordinadora, subscrit per les entitats abans
esmentades i obert a l’adhesió de totes les
associacions que ho desitgin, redactat, cal dir-ho
abans del dia 1 d’octubre però plenament vigent
avui dia:

Les entitats que subscrivim aquest manifest
rebutjam l'actuació del Govern espanyol respecte
a Catalunya i l’Aran, les institucions catalanes i
araneses i la gran majoria de ciutadans que hi vol
votar.
Denunciam la impossibilitat de dialogar amb el
Govern espanyol, en mans del PP, autèntic
culpable de l'atzucac en què actualment ens
trobam. Les institucions de les Illes Balears també
hem patit aquesta incapacitat de diàleg per part
del Govern Rajoy, que sota l'excusa de la
Constitució està practicant una recentralització
brutal en el ja per si insuficient model autonòmic.
Manifestam que les lleis han de regular la
democràcia, però mai no la poden impedir. Si la
legislació impedeix solucionar una demanda
ciutadana justa, allò que cal canviar és la
legislació, no la ciutadania.
Defensam la democràcia com a eina i finalitat
dels reptes polítics. Cal diàleg, respectuosa
confrontació d'idees i, finalment, consultar els
ciutadans i les ciutadanes, lliurement i pacífica.
L'obsoleta idea de la democràcia que planteja el
PP i sectors immobilistes de l'statu quo espanyol
no ens permet avançar i crea un clima de
crispació social insuportable, escenari mai
desitjable.

Independentment de l’opinió sobre el referèndum
de l'1 d'octubre, i independentment de si
simpatitzam amb l'opció del "sí", del "no" o amb
l'abstenció, no contemplam altra sortida que la
democràcia. A les entitats signants mai ens han
fet por les urnes i les paperetes, sinó que ens
provoquen un profund respecte.
Denunciam els atacs a les llibertats que s'estan
produint a Catalunya. El Govern espanyol hi està
limitant drets civils bàsics com el d'impremta,
reunió, expressió, informació, inviolabilitat del
correu, etc. A més, denunciam que el Govern
espanyol hagi suspès parcialment i de facto
l'autonomia de Catalunya, amb total arbitrarietat i
sense cap llei o sentència que l'avali, en un auto
cop d’estat contra la Constitució espanyola i
l’Estatut català. La detenció, imputació i citació de
representants i gestors públics és un escenari
inaudit a l'Europa del segle XXI contra el qual ens
rebel·lam.
Per tot això, i davant la situació d'excepcionalitat
que vivim, les entitats signants superam les
nostres diferències per tal de mostrar el nostre
compromís absolut amb la democràcia, les
llibertats i els drets civils, i rebutjam i denunciam
els atacs que ara mateix pateixen a Catalunya i
que, en som ben conscients, poden ser exercits
més prest que tard contra la resta de la
ciutadania, de Mallorca o de qualsevol altra part
de l’Estat.
Vivim temps difícils, on la tensió és a peu de
carrer, on es polaritzen les opinions arran de
l’envit que Catalunya ha plantejat a l’Estat, un
envit independentista, però no només això. La
lluita pacífica del poble català, davant el nul
interès per part de l’Estat a l’hora de pactar un
referèndum que segurament hauria permès una
sortida dialogada i democràtica al problema, ha
desfermat una repressió a tots nivells per part de
l’Estat espanyol. En l'àmbit policial contra els
dirigents independentistes que han estat espiats
durant els darrers temps i contra la població que
volia votar en el referèndum de l’1 d’octubre. A
escala judicial contra els principals dirigents de
les entitats de la societat civil que més s’han
significat en la mobilització als carrers (ANC i

Òmnium Cultural) i també contra tots els
membres legítims del govern de la Generalitat i
contra la mesa del Parlament. En tots els casos,
les acusacions i les possibles penes que hauran
d’afrontar els dirigents catalans tenen un aire de
repressió política més que judicial. A escala
política, l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució espanyola, així com la intervenció dels
comptes de la Generalitat ha generat paràlisi a
l’administració catalana i un ofec a nombroses
entitats que depenen en el seu dia a dia de les
ajudes autonòmiques. A més, el posicionament de
l’anomenat quart poder, els grans mitjans de
comunicació estatals, davant aquesta situació ha
estat molt parcial, posicionant-se gairebé
unànimement a favor de la postura de l’estatus
quo espanyol, justificant en la unitat de la nació
espanyola tots els retrocessos en les garanties
democràtiques que hauria de tenir l’Estat.
Per aquest motiu, per la involució democràtica
que han suposat les mesures de repressió del
règim del 78 en tots els seus àmbits, mesures que
segurament no es limitaran a Catalunya, com es
veu en la intervenció dels comptes de
l’Ajuntament de Madrid o l’amenaça d’aplicar el
155 contra el govern del PSOE i Podemos a
Castella la Manxa. Per això, bona part de la
societat civil mallorquina ha reaccionat i s’ha
aglutinat al voltant d’aquesta coordinadora plural,
nascuda de manera reactiva als atacs de l’Estat
però que pot servir d’embrió de resistència si la
involució
democràtica
arriba
a
afectar
directament l’autogovern de la nostra terra.
Aquesta coordinadora, que es va crear l’endemà
de l’ocupació policial de les conselleries de la
Generalitat i la detenció de càrrecs de segon
nivell, setmanes abans de l’1 d’octubre, ha
mobilitzat milers de persones en dues
manifestacions i quatre concentracions a la plaça
de Cort de Palma, així com moltes altres
concentracions a places de pobles de la Part
Forana, donant sortida així al desig de tanta i
tanta gent demòcrata que no combrega amb la
repressió com a solució dels problemes
democràtics. Perquè des de la Coordinadora creim
en la democràcia, creim en el diàleg i creim que
no hem de deixar sol el poble català. Per tot això,
des de la Coordinadora se seguiran duent a terme
accions per tal de conscienciar la població
mallorquina de la pèrdua de drets i llibertats que
implica la situació derivada de l’aplicació de
l’article 155, dels empresonaments i, en
definitiva, de no haver sabut donar resposta
política a un problema estrictament polític.

3.3

“Amb més ganes que
mai”

Martí Moreno
Membre Joves de Mallorca per la llenoua
Joves de Mallorca per la vlenoua és una entitat
històrica de la nostra terra. Prop de complir vint-icinc anys des de la seva fundació, Joves ha estat una
de les entitats més importants quant a la defensa de
la nostra llenoua i cultura en l'àmbit juvenil. Qui no
recorda l'Acampallenoua o el Correllenoua? Fa un
temps, era tan fàcil com dir "som els que oroanitzem
l'Acampallenoua" i ens coneixien arreu dels Països
Catalans. Crèiem i seouim creient que la utopia de la
normalització del català és possible.
v'any 2011, però, un dinosaure feixista amb Bauzá
per llinatoe ens va arrabassar tot el que havíem
construït. Per culpa d'un oovern de la dreta més
rància, la "otra lenoua que no es el castellano" va
viure a Mallorca l'època més difícil de la seva història
recent. Així mateix, tot el teixit associatiu que
havíem creat va caure, i vam haver de restar quatre
anys en un estat de resistència envers un Govern
que ens anava en contra. Per sort, el 2015 va a
arribar el Pacte d'esquerres i, a poc a poc, anem
reconstruint-nos. Perquè com va dir el batle Noouera
en el seu discurs d'investidura, "tot el que era
destrucció tornarà a ser patrimoni". I és que, després
de quatre anys de resistència, ara és l'hora de
remuntar i de tornar a lluitar amb més oanes que
mai per allò que és nostre.
Així hem arribat al 2017, amb una lenta però seoura
recuperació d'àmbits d'acció per a auomentar els
espais d'ús del català entre el jovent mallorquí. Avui
en dia és una tasca ben difícil, ja que molts estan
menjats pels seus mòbils i, per a molts, és més
interessant la darrera cançó del seu artista preferit o
del darrer vídeo que ha pujat un Youtuber. Potser
esteu pensant que és impossible enorescar els Joves,
perquè això del català és una cosa per als majors...
Doncs repenseu, perquè les xarxes socials són també
un àmbit en què podem actuar, impulsant
campanyes de conscienciació de l'ús del català a la
xarxa. El jovent és a casa amb l'ordinador o amb el
mòbil, i hem de saber arribar-hi de maneres noves.
Però com que no tot podien ser laments i crítiques,
he de dir amb oran oroull que les xarxes socials on
Joves té presència han pujat notablement els darrers
dos anys, fet que pot sionificar que el jovent encara
té interès per defensar la llenoua pròpia.

A part del ciberactivisme, Joves tenim uns quants
àmbits d'acció en què "donar canya". Actualment, la
majoria de membres som estudiants de la UIB, així
que
enouany
hi
tindrem
més
presència.
Col·laborarem amb les entitats de l'àmbit universitari
per oroanitzar esdeveniments lúdics i festius.
Tampoc no ens oblidem de la música, així que
oroanitzarem qualque concert del qual encara no puc
donar informacions.
ves xerrades de sociolinoüística, com no podria ser
d'altra manera, seran un eix principal en què ens
centrarem enouany. Creiem que és important que el
jovent dels instituts de Mallorca veoi que la situació
del català al país és un afer ben important que hem
de tenir en compte. A la veoada els proporcionarem
un suport a la matèria que ja donen. També val a dir
que és un espai transcendental en què donar-nos a
conèixer, ja que la nostra tasca va dirioida
principalment a joves d'entre quinze i vint anys.
Tot això de l'activisme juvenil és ben difícil avui en
dia, ja que, per norma oeneral, no hi ha un interès
del jovent pel que fa a la participació activa per
millorar el teixit de oent jove que vol fer coses per
viure en un país millor. Nosaltres, en canvi, sí que hi
creiem, i per això dia 16 de desembre serem a
l'Assemblea General Ordinària del CJIB en què es
constituirà la nova Comissió Permanent i on en
tindrem presència. N'Antònia Maria Dols, membre de
Joves, s'hi presenta com a vicepresidenta.
Amb tot, estic seour que el 2018 serà un any en què
canviaran moltes coses, i nosaltres hem d'anar
adaptant-nos a les necessitats i a la voluntat del
jovent mallorquí. Val a dir també, finalment, que la
recent publicació de l'enquesta sobre usos linoüístics
de 2014 ens servirà d'ara endavant per poder
planificar millor les nostres accions futures. Joves té
quasi vint-i-cinc anys, però les oanes seoueixen com
el primer dia.

3.4 Sobre l’Escoltisme
Antoni Simó Tomàs Canyelles
Escolta
Regidor de MÉS per Sa Pobla
Com, en els temps que corren, hi podem trobar gent que
deixa de fer moltes coses per estar amb infants? Només
té una resposta: l'escoltisme. Per a molta gent,
l'escoltisme significa moltíssimes coses: records,
experiències, orgull, coneixement, grup... És un
moviment on s'experimenten tantes coses, que d'aquí
sorgeix la famosa frase d'"escolta un dia, escolta tota la
vida". L'escoltisme per a qui no sap que és, és una
organització mundial que treballa per desenvolupar la
joventut amb una clara perspectiva de futur reforçant els
valors de grup, de compromís personal, d'estima cap a la
terra, i un llarg etcètera de valors que s'inculquen dins la
vida d'un escolta o una guia.
Si hem de cercar un tret característic de l'escoltisme,
sens dubte és el compromís. Des de sempre els escoltes
del Moviment Escolta i Guia de Mallorca ha mantingut la
força i la flama viva per mantenir els pilars de
l'escoltisme: Educació, Fe i País. Des de la seva postura
humil i reservada han educat ciutadans de futur,
compromesos amb la seva terra, llengua i Cultura.
Llavors, cap als anys 90 el Moviment escolta i Guia
juntament amb altres entitats es mobilitzaren per aturar
les obres del Parc Natural de Mondragó, fins a
aconseguir-ho; també foren constants les mobilitzacions
en contra de l'Autopista que uniria sa Pobla amb Inca. No
obstant això, la lluita no només fou per la defensa del
territori sinó a favor de la llengua catalana, després de
les polítiques del govern Bauzá el qual la reprimí. La més
recent, i relacionada amb aquesta última, l'escoltisme va
estar força compromès amb la defensa de l'educació, i
també lluí camiseta verda.
Si bé és cert que el nombre d'escoltes és força abundant,
el Moviment Escolta pareix que ha perdut part de la seva
força. Segurament fruit de les dinàmiques de l'exterior
on l'oferta d'altres activitats acaba encisant a molts ulls
joves, i també perquè cada cop més la societat resta
més desinteressada dels problemes globals, i superposa
per davant de tots els personals. Segons pareix, s'ha
estès una mena d'egoisme cada cop més general, fruit
de l'era del consum i la postmodernitat, que ha creat la
individualització narcisista de la societat. El compromís
és possiblement el valor més feble de les societats
occidentals, i el que ha de lluitar l'escoltisme per partida
doble. Si en el passat, el compromís simplement s'havia
de conduir, actualment s'ha de transmetre i
posteriorment conduir.
Sens dubte l'escoltisme tel gran dificultat de donar
resposta a l'entorn, a tots els factors exògens que
afecten la diversitat dels escoltes i guies. L'entorn obliga

a plantejar-se quina és la seva concepció de país, la de la
fe, i la d'educació. En un món cada vegada més
especialitzat i cada vegada més global, les respostes i el
comportament que es manifesten de forma local tenen
repercussions de forma global. Cal agafar-se aquesta
premissa seriosament perquè, la fe que principalment es
planteja com la fe religiosa pot tenir diferents
percepcions i cal fer-hi un debat profund sobre el tema.
Pel que fa a la idea de país, clar que els posicionaments
són diferents dins els diferents agrupaments de les Illes,
emperò, cal fer una anàlisi de la situació catalana, així
com un replantejament de quin país volem per les
futures generacions. I finalment educació cada vegada
més tecnificada i amb moltes metodologies, que potser
han deixat enrere la metodologia escolta. No obstant
això, val a dir que l'educació que ofereix l'escoltisme es
troba en el lleure, i pens que és d'un valor incalculable el
treball i la dedicació que desprenen per a treballar amb
els nostres infants, inculcant valors que en el futur són
d'un valor humà molt positiu. Personalment, els escoltes
m'han ensenyat el que cap escola ensenyava: la crítica
sempre ha de ser per a millorar. L'escoltisme m'ha
ensenyat relacionar-me i a replantejar-me el món totes
vegades que he necessitat.
El Moviment, emperò, necessita consolidar estructura
per donar respostes i solucions als temes. El nou
comissariat –que és el màxim òrgan responsable de
l'escoltisme a les Illes– acaba de començar la seva
etapa. Primer de tot, caldrà aterrar, llavors, plantejar
solucions a problemes transcendentals per l'escoltisme:
què volem i què entenem com a fe?, què volem i que
entenem com a país?, i què volem i què entenem com a
educació?
Per acabar, crec que és una bona manera de fer-ho,
m'agradaria recordar una de les frases que més marca
l'escoltisme, i pens que hauria de marcar la nostra
societat, que no fa més que demostrar el seu valor marc:
el compromís. Aquesta premissa no és més que: 'deixar
el món millor de com l'hem trobat'.
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DAVID MINOVES I LLUCIÀ

Biel Pérez i Pep Valero

Aquesta entrevista la férem el divendres 10 de novembre, amb motiu de la taula rodona
organitzada per les Fundacions Darder-Mascaró, Els moviments socials, motor de la defensa
de la democràcia a Catalunya amb en Jordi Armadams, Liz Castro i el mateix David al teatre
sindical de CCOO. Per aquesta raó no comenta els darrers esdeveniments viscuts des del 10.

Estam al final d’una etapa i al començament d’una altra

Amb 48 anys, aquest barceloní llicenciat amb Belles Arts
i Ciències Polítiques, és actualment president del
CeEMEN, càrrec que compagina amb la seva presència
en la Junta de l’enstitut Català per la Pau i en la Junta de
la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya. Abans
ha estat coordinador del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, tècnic de la Fundació Josep erla,
Director General de Cooperació al Desenvolupament, en
un dels governs del Tripartit. De llarga trajectòria de més
de trenta anys en el camp de la militància social, ha
estat activista del moviment estudiantil, membre de les
joventuts d’ERC, i organitzador com a integrant dels
moviments socials, en diferents edicions dels Fòrums

Socials Mundials. Amb una trajectòria com aquesta, no
és estrany que estàs convidat a la taula rodona que
organitzaven a Palma les Fundacions Darder-Mascaró,
per analitzar el paper de les organitzacions socials en el
desenvolupament del moviment sobiranista a Catalunya.
Què és el CeEMEN? Com va nèixer?
És Centre Internacional Escarrer per a les Minories
Ètniques i les Nacions. L’abat de Monserrat Aureli Maria
Escarrer, va anar evolucionant cap a una postura crítica
amb el franquisme i fou obligat a exiliar-se l'any 1965.
Morí finalment a Espanya l'any 1968. El seu secretari
particular, Aureli Armegí, fundà ara fa 43 anys a l’exili de
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Milà, el Centre d’estudi que porta actualment el nom de
l'abat. Vol contribuir a la divulgació i al coneixement dels
drets col·lectius dels pobles, especialment als que els hi
neguen la seva personalitat política, social o cultural.
Com funciona i com vos manteniu?
Som una Associació sense ànim de lucre. No tenim ni
pretenem abastar una gran massa social. Tenim més
aviat vocació «d’entitat llavor». Volem divulgar les
realitats nacionalitàries ocultes, estudiar les seves
problemàtiques,
difondre
les
seves
principals
reivindicacions, propiciar campanyes d’ajut i solidaritat. I
especialment fer de ferment per a facilitar que es puguin
crear coses noves, projectes més ambiciosos, moviments
de suport més amples, a les realitats nacionals que estan
oprimides. Hem propiciat i facilitat que es creïn
organismes com la Conferència de nacions sense estat
d’Europa, la Crida a la Solidaritat, la campanya contra la
fam a Etiòpia, la campanya d’ajut a Bòsnia, la Plataforma
pel dret a decidir, l’Assemblea Nacional Catalana, STOP
Mare Nostrum...
Funcionam per subvencions per projectes. Editam
«Nationalia» una revista de nacions sense estat.
Participam amb projectes de cooperació com ara el
suport al poble kurd en el conflicte sirià i en les
repercussions col·laterals amb Turquia i Iraq. Projectes de
promoure el respecte a la diversitat i la cohesió entre les
cultures.
De quines campanyes o accions us sentiu més
orgullosos?
Donam molta importància a la recent campanya «VOTA
PER MI» En el cas de Catalunya poder dirigir-mos a
sectors que no poden votar formalment, però si
consideram que cal que siguin interpel·lats. Gent
immigrant que és molt important que vegin que formen
part d’una comunitat, que han de reclamar que siguin
escoltats, que es facin presents en la quotidianitat de la
construcció del procés nacional. Podem intentar fer
d’altaveu de la seva existència. També volem recollir el
fet de sentir de la gent dels Països Catalans que els
agradaria fer sentir la seva veu en el procés català,
malgrat que no puguin formalment participar amb el seu
vot. I la de la resta de veus de l’Estat que també s’ha
mostrat solidària amb respectar la voluntat democràtica
del poble català. Preteníem obrir al màxim el
Referèndum. Ampliar el nombre d’implicats. Accentuar el
paper de la transversalitat i incorporar al màxim
d’agents socials. També amb aquesta vocació «d’entitat
llavor» hem participat en la constitució de la Federació
d’Entitats de Catalunya, conscients de la importància
d’anar consolidant un fort teixit associatiu que ajudi a
construir una societat civil cada cop més potent a
Catalunya. El secret és saber respectar la pluralitat de

les ideologies de tots els membres, fer que se sentin
còmodes, sense que el treball col·lectiu se’l pugui
atribuir una família política o una altra.
En què sou més autocrítics?
Uf... En moltes coses. Segurament la més important a
parer meu, que no hem sabut o pogut treballar
suficientment, per aconseguir el nostre autofinançament.
Tenim massa dependència de les administracions
públiques.

Quantes nacions sense estat teniu identificades?
Quantes tenen voluntat de convertir-se en subjecte
polític?
Així de memòria no et sabria dir.. David Forniès
responsable de la nostra àrea de coneixement et podia
precisar més. Tan sols a Àfrica n’hi ha centenars. Les
fronteres colonials que han format les bases dels actuals
estats, no han tingut en compte per res les ètnies, els
costums, els espais geogràfics, els llenguatges, dels
diferents pobles. Cada poble té la seva problemàtica
específica. Pel que fa als que arriben a plantejar la
necessitat d’un projecte col·lectiu emancipador, també hi
ha prou diversitat. Pe exemple el poble kurd planteja una
proposta de con-federalisme democràtic, que intenta ser
una resposta a la seva dispersió geogràfica,
esquarterada en cinc estats diferents. La ciutat amb més
població kurda és Istanbul. No els hi preocupa tant tenir
un estat propi, com anar enfortint les seves relacions
comunes. Amb el moviment amazic (també conegut
entre nosaltres com el poble berber), hi ha realitats molt
diverses segons l’estat i les zones. No tenen un continu
territorial. No tenen una llengua estàndard. Hi ha actors
polítics diferenciats. No sempre la reivindicació dels
subjectes polítics és convertir-se en estats-nació. La
defensa dels drets col·lectius pot servir-se de diversos
projectes i diverses estratègies. Per exemple els
amerindis no creuen en la necessitat dels estats.
La globalització des de l'òptica neoliberal o l’anomenat
internacionalisme des d’una autoproclamada esquerra,
fan perdre sentit a la reivindicació nacional al segle XXe?
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L’internacionalisme és una visió d’interrelació global
entre les diferents causes i pobles. No es pot ser
internacionalista si no ets capaç de fer els deures amb el
teu propi poble. És absurd pensar en una causa justa
llunyana, si no ets capaç de veure la que tens just
davant el teu nas. La globalització és un argument de
coartada tan sols per intentar justificar que unes cultures
i uns valors s’imposin sobre uns altres. En el Fòrum
Social Mundial es va posar molt en valor la importància
de la biodiversitat ecològica, econòmica, social i cultural
del conjunt de la humanitat. Sols des de la defensa de
les mateixes identitats, de les mateixes arrels
socioculturals, de les mateixes lluites d’alliberament, es
pot construir una altra globalització alliberadora, no
uniformista
i
moralment
enriquidora.
Ser
internacionalista és ser solidari amb les causes justes
dels diferents pobles del planeta, però també és el teu
deure internacionalista, començar a fer bé les coses a
casa teva.

unilateral i violenta de l’Estat, s’ha mantingut sempre
pacífic.
La reacció de l’Estat espanyol ha donat validesa de
legalitat al substrat franquista present a la judicatura.
Per ells, la llei és més important que la política i el
context en què s’aplica. Les forces feixistes i d’extrema
dreta s’han sentit al carrer més sostingudes que mai.
S’ha imposat un sentit identitari espanyolista que ha
subjugat fins i tot a una part important de l’esquerra.
S’ha creat una imatge d’enemic que necessita càstig i de
l’escarni màxim. El bé comú és la unitat d’Espanya
malgrat sia a qualsevol preu. És incapaç d’exercir un
sentit mínim d’empatia cap a les reivindicacions
catalanes. De fet sembla enfilar un procés a la turca,
d’Erdoganització i retrocés dels drets democràtics.

De la solidaritat internacional a les campanyes dintre de
l’Estat...
Cal compaginar-las. Però no cal obviar que la realitat
catalana ens ha auto-centrat molt sobre aquest tema per
la gran potència que genera. L’autoritat moral que
arrossega el CIEMEN per la seva història, també ha
contribuït a fer que ens impliquem de debò en el procés,
tant a escala interna, com especialment, pel que fa a
l’explicació del procés fora de Catalunya. També hem fet
les nostres aportacions sobre el contingut del mateix
procés. Sense perdre mai la perspectiva del tot plegat,
hem fet incidència en la necessitat de no quedar-se tan
sols amb l’argumentari clàssic de l’independentisme
(territori, llengua, cultura...), que calia incorporar molt
més seriosament els continguts socials i plurals dels
nostres ciutadans; que hi havia una visió massa de
Principat; que no s’ha valorat com calia el treball
d’explicació fora de Catalunya...i amb aquesta visió
pròpia també hem treballat per arribar a postulats
comuns, lluites compartides, esforços per a construir un
discurs unitari.
Què pensa el CeEMEN del procés català i de la reacció de
l’Estat espanyol?
El procés l’enfoquem amb una perspectiva ampla.
Pensam que cal defugir en el tancament del mateix a
una expressió identitària-essencialista. Ha de tenir una
construcció política de respecte a la diversitat i d’atac a
qualsevol expressió xenòfoba i excloent. En aquest sentit
el paper de la societat civil és clau. El procés ha estat un
moviment que ha anat abaix cap adalt. Amb un seguit
de consultes populars locals. Que ha arrossegat als
partits polítics. Que ha tingut sempre la voluntat de
cercar acords negociats. I que malgrat la resposta

També seria injust si no reconegués els moviments de
solidaritat i de comprensió que hem tingut a molts de
punts de l’estat, i que s’oposen al bloc del 155.
Seria desitjable una major coordinació dels diferents
moviments sobiranistes de l’Estat espanyol?
Sense cap mena de dubte. És una greu errada pensar
que no necessitam la interlocució amb els altres pobles
de l’Estat. Fa falta crear una pedagogia prèvia que faci
entenedor el que reclamam. Ens hem centrat massa amb
la Unió Europea i amb les institucions, i ens hem oblidat
de demanar l’ajut i la solidaritat activa dels seus pobles.
Especialment a la resta de l’estat espanyol. I també fer
pedagogia de la causa catalana a la resta del món. Hi ha
presència catalana a quasi tots els indrets del món. I no
hem sabut tocar aquestes tecles.
Teniu relació amb altres entitats de les elles?
Si, una molt estreta amb les Fundacions Darder-Mascaró,
el Grup Blanquerna... Hi ha molta presència illenca fent
feina amb el CIEMEN a Barcelona i això sempre ajuda a
les bones relacions amb gent i entitats de les Illes.
Antoni Trobat coneix molta gent de la cultura, docents,
gent de moviments associatius i juvenils, gent de la UIB..
. També fa feina amb nosaltres Rosa Calafat.
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Finalment que trobeu de l’acte que organitzen avui dia
10 de novembre les Fundacions Darder-Mascaró i a on
participeu?
Ho trobo prou interessant. Entram en una fase de
reflexió. Estam en el final d’una etapa i en el
començament d’una altra. Hi ha una inflexió emocional,
diferències de com comandar el procés... Hi ha hagut
una declaració d’independència no implementada, una
aplicació del 155, presó per a dirigents socials i polítics...

Cal reflexionar de manera conjunta i participada. Posar
en evidència les errades i els grans encerts. I cal fer-ho
de manera ràpida perquè no tindrem massa temps per a
reaccionar. En qualsevol cas el més important és la gent.
Fer-ho tot amb la gent. Des de les urnes, des de les
mobilitzacions, des de la resistència, el nostre gran
capital és la gent. I això no es pot derrotar si ho sabem
administrar com cal.

5.1
Les associacions de mares
i pares: reivindicació necessària
Albert Lobo

Vicepresideet FAPA Mallorca

Les APIMA's són un dels principals elements de
l'anomenada comunitat educativa. Quan parlem
d'aquesta comunitat estem parlant d'una sèrie de
col·lectius que tenen un objectiu comú que és la millora
de l'educació (una millora que, per definició, és
multifactorial) i que l’única manera real i efectiva que
tenen per aconseguir-ho és la feina conjunta. En una
concepció tradicional del sistema educatiu el paper de
les mares i dels pares era simplement passiu, el de ser
espectadors privilegiats d'un procés en el qual estaven
invertint el més preuat per a ells i elles: els seus fills i
filles, però sense poder ser partícips del mateix i poden
influir sobre allò que es fa perquè l’únic col·lectiu que ho
podia fer era el docent. A poc a poc aquesta idea ha anat
canviant i cada vegada es té més clar que l'educació no
acaba dins de l'aula, que allò que passa dins l'aula
requereix la participació activa de les famílies
(metodologies participatives, projectes educatius,
aprofitar les experiències de les famílies, etc.) però que
allò que passa fora de l'aula també forma part de
l'educació i del sistema educatiu.
Si volem aconseguir que els nostres fills i filles siguin
persones competents en tots els àmbits de la seva vida
és evident que tenir això clar és més que necessari. Les
famílies, per tant, som elements que volem participar en
el procés educatiu dels nostres fills i filles perquè sense
la nostra presència aquest procés quedarà coix.
Hem de recordar que les APIMA's hem tingut en els
darrers temps un paper crític amb el funcionament del
sistema. Quan les administracions canvien de lleis
educatives amb cada legislatura, quan es fan
experiments pedagògics amb allò que les mares i els
pares més valorem, els nostres fills i filles, quan es
decideix que la prioritat pressupostària no és l'educació i
patirem retallades en les condicions dels nostres centres,
quan no es respecta el principi d'igualtat d'oportunitats
bàsic en el nostre sistema i quan passen moltes més
coses que van en contra de la qualitat educativa, les
associacions de pares i mares hem estat allà per elevar
la nostra crítica, per fer la denúncia d'allò que no
funciona i per proposar com solucionar-ho i per mostrar
com les famílies defensem l'educació.
Per això, la nostra crítica, sempre en positiu, sempre
constructiva, es basa en la una idea molt clara: la millora
del nostre sistema educatiu. Aquesta idea no és una idea
qualsevol, és una idea necessària, un objectiu a assolir i
una obligació davant de la nostra realitat. Per fer el camí
que ens durà a aquesta millora seran necessaris
recursos, que demanem per a cada un dels nostres

centres i per al conjunt del
sistema, seran necessaris bons
professionals, seran necessàries
bones idees, bones metodologies,
bones pràctiques, però també
seran necessàries les nostres
associacions,
les
nostres
aportacions,
la
nostra
col·laboració
i
la
nostra
participació, però no només
entesa com a informació a posteriori d'allò que es fa sinó
entesa com a participació activa, com poder opinar
abans que es preguin les decisions perquè la nostra
experiència i capital humà potser útil per aconseguir el
millor resultat possible.
És clar que la nostra situació actual no és la que tots
voldríem. Estem en un moment on el moviment
associatiu és feble perquè hi ha una pèrdua del sentit de
col·lectivitat, que allò que fem nosaltres influeix en la
resta i millora la situació de tothom, però això no vol dir
que no existeixin persones que continuïn dedicant el seu
temps lliure.
Les APIMAs, per tant, som elements imprescindibles del
teixit associatiu, que mostren que la voluntat de les
persones pot canviar una situació donada, pot fer que les
administracions reaccionin i toquin de peus en terra, que
els col·lectius cooperin entre ells per una finalitat
comuna i que, en conseqüència, es continuï lluitant per
aconseguir un futur millor.
En el moment present aquesta lluita es troba
principalment enfocada a què el sistema pugui
respondre de la millor manera possible a les necessitats
actuals: la reducció de les ràtios per aula per aconseguir
realment l'objectiu de l'educació més individualitzada
possible, l'ampliació del sistema amb més centres
escolars, més aules i més docents per poder fer front a la
demanda creixent d'alumnes, el manteniment dels
centres que ja tenim, perquè les condicions del lloc on
els nostres fills i filles passen una gran part del seu
temps siguin les ideals, l'ampliació de nous perfils
professionals a les escoles perquè l'educació ja no
només és cosa dels docents, la possibilitat que les
nostres escoles tinguin els recursos digitals necessaris
per fer als nostres infants competents en aquest nou
món digital, la possibilitat que la integració sigui real en
la nostra societat multicultural i un llarg etcètera, que ha
fet que la veu de les associacions de mares i pares sigui
una veu de demanda, de recerca de solucions i de bona
gestió dels recursos que amb els que comptem.

5.2 Economia solidària, en xarxa
per la transformació social
Jordi López
Una de les conseqüències de la crisi econòmica
ha estat la constatació de les conseqüències
negatives per al conjunt de la societat de les
males pràctiques empresarials. En aquest sentit,
el cas de la banca o de les empreses
energètiques és paradigmàtic. També que no
podem transformar la societat sense canviar
l’economia, i que existeixen alternatives
econòmiques capaces de crear ocupació i
benestar que posen les persones i la sostenibilitat
de la vida en el centre.
Enfront de l’economia capitalista, amb el guany
privat com a únic criteri, aquestes alternatives es
basen en principis d’economia solidària: equitat,
ocupació digna sense exclusions, sostenibilitat
ambiental, cooperació, absència de lucre i
compromís amb l’entorn.
Això ha fet que una part de la ciutadania,
conscient de les implicacions de les seves
decisions de consum, reclami cada vegada més
alternatives
de
finançament,
producció,
distribució i consum d’economia social i solidària,
i que moltes de les iniciatives que ofereixen
aquestes alternatives hagin guanyat en visibilitat i
consolidació en els darrers anys com FIARE banca
ètica, Som Energia...
Hem de dir que l’emergència de l’economia
solidària no és una conseqüència de la crisi;
històricament, des de diferents àmbits de la
societat civil, s’ha fet economia amb vocació de
transformació social. Pensem per exemple en la
trajectòria
històrica
dels
moviments
cooperativistes, de les iniciatives econòmiques en
favor de la inserció de persones en situació de
vulnerabilitat o amb discapacitat, del moviment
de comerç just, l’agricultura ecològica de
quilòmetre zero... res de tot això no és nou.
De fet la Red de Ecdndmía Alternativa y Sdlidaria
(REAS), d’àmbit estatal, es va crear en 1995, a
partir d’un conjunt d’entitats implicades en una
altra forma de fer economia. De llavors ençà,
aquesta
xarxa
d’economia
solidària
ha
experimentat un creixement imparable.

Actualment REAS Red de Redes és una
confederació de 14 xarxes territorials, totes les
comunitats autònomes excepte Castella-La
Manxa, Astúries i Cantàbria, i 4 xarxes sectorials
(de recuperació de residus, de comerç just, de
finances
ètiques
i
de
producció
i/o
comercialització d’energies netes) que agrupen
en conjunt més de 500 iniciatives amb 40.000
persones implicades, 8.000 com a treballadores,
amb un volum econòmic anual de més de 350
milions d’euros.
En els darreres temps REAS ha modificat la seva
estructura per guanyar en visibilitat i incidència
pública com a subjecte polític. També treballa per
enfortir el treball en xarxa i per consolidar
instruments comuns, com el balanç o auditoria
social; mitjançant el qual les entitats d’economia
solidària practiquen la transparència i rendició de
comptes en relació a la coherència de la seva
activitat amb els principis de l’economia solidària.
Amb tot, REAS s’ha convertit en el referent de
l’economia amb vocació de transformació en el
conjunt de l’Estat i a través del treball en xarxa i
en aliança amb moviments socials propers
desenvolupa projectes conjunts en àmbits com les
polítiques públiques locals, la compra pública
responsable, la banca ètica, el mercat social, etc.

Més informació: www.economiasolidaria.org
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5.3 Ja hi ha consciència
de la necessitat i possibilitat de la Renda
Bàsica
Rafel Borràs Ensenyat
“Nosotros llamamos condiciones subjetivas [para
la revolución]
a la conciencia de la necesidad de un cambio, en
una situación social dada,
y a la certeza de la posibilidad de ese cambio”.
A les primeres reunions per engegar l'Ateneu Pere
Mascaró, fixàrem com a un dels seus objectius
donar a conèixer i promocionar el debat sobre la
de Renda Bàsicai. Probablement, cap de les
persones que participàrem en aquells primers
passos de l'Ateneu (després transformat en
fundació, i, més tard, integrant a Fundacions
Darder-Mascaró, no ens imaginàrem que aquella
proposta, que llavors era matèria de debat de
minories acadèmiques, i de l'activisme social i
sindical, en menys de set anys estigués al centre
dels debats polítics actuals. La forta presència
mediàtica, i en nombroses agendes polítiques, de
la Renda Bàsica és força important, com ho
testifiquen, a tall d'exemple, els recents debats de
la Constitució Política de la Ciutat de Mèxic,
passant per fòrums internacionals, com ara el
World Economic Forum de Davos, o els
experiments per a la seva aplicació que es duen a
terme a llocs dels quatre continents. És més,
aquelles minories acadèmiques que debatien
sobre la Renda Bàsica, ja són molt menys
minoritàries. Per corroborar això últim es pot veure
la pel·lícula In the Same Boat (En el mateix
vaixell), dirigida per Rudy Gnutti, o donar un cop
d’ull als monogràfics editats per la revista digital
“Sin Permiso”.
Què ha passat amb tot plegat, i en tan poc temps?
Doncs, al meu entendre, que els canvis
estructurals ocasionats a les societats europees
per la Gran Recessió (la crisi-estafa iniciada en
2007/2008, que ha portat més pobresa i més

desigualtats), i els estralls del capitalisme actual
(d'acumulació per despossessió) arreu del planeta
han accelerat la consciència de la necessitat de la
Renda Bàsica. Hom podria dir que, salvant les
distàncies, s'estan fent bones les paraules del
discurs d'Ernesto “Che” Guevara sobre la
Revolució de Maig, pronunciat a l'Havana en 1962,
i unes paraules del qual encapçalen aquest article.
Ras i curt: En allò que fa referència a la Renda
Bàsica, resulta essencial la consciència social de la
seva necessitat, i la de la certesa de la seva
possibilitat. Aquests dos conceptes van ser, d'una
manera o d’una altra, els eixos pels quals van
transitar els debats del XVII Simposi de la Xarxa
Renda Bàsica, que, del 2 al 4 d'aquest mes de
novembre, s'ha celebrat a Saragossa. Val a dir que
aquesta trobada reuneix cada any pensament
acadèmic, preocupacions polítiques i institucionals,
experiència de l'activisme social, feminista i
sindical, i coneixements d'àmbits professionals,
com ara, la fiscalitat, l’economia, la sociologia, la
psicologia, la politologia, els serveis socials, la
salut física i mental, etc. per debatre entorn de la
Renda Bàsica.
Seguidament comparteixo algunes de les idees,
agrupades en els dos eixos de necessitats i
possibilitat de la Renda Bàsica, que vaig anotar en
el meu quadern amb el qual vaig assistir als
debats del simposi d’enguany a la capital
saragossana. I.- Sobre la seva necessitat: a) Amb
dificultats s'estan vencent els errors d'alguna
esquerra política i social que anomena Renda
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Bàsica a allò que no ho és. És més, s'enganyen els
qui pensen (o potser no ho pensen, i és únicament
una excusa de mal pagador) que una renda
condicional, per molt “generosa” que sigui, porta a
una renda no condicional com és la Renda Bàsica.
b) Augmenta la percepció de necessitat davant
l'atur generat (i, sobretot, que es generarà) per la
tecnologia de la digitalització, la robotització, i la
“intel·ligència artificial”. Però, sent aquest un
argument de pes, cal relativitzar-lo per dues raons:
Primer, perquè acceptar de manera acrítica el
“determinisme tecnològic” és una catàstrofe per al
pensament emancipatori. I segon: Per ventura, si
no hi hagués atur, la Renda Bàsica seria
innecessària?c) Cal reivindicar ambforça la
Declaració de Filadèlfia (1944) de l'Organització
Internacional del Treball (OIT), on s'afirma que “El
treball no és una mercaderia”. En aquesta lògica,
cada vegada hi ha més consciència que, a més de
la precarietat que provoca pobresa laboral, els
mercats laborals (que no són, com ens recorda
Yanis Varoufakis, mercats que funcionin bé perquè
la majoria de la gent no pot rebutjar segons quines
ofertes de feines mal pagades, és a dir, no pot dir
lliurement no als coneguts com a “treballs de
merda”, o, en paraules de l'antropòleg nordamericà David Graeber, “treballs absurds”). És a
dir, les societats basades en el “treballisme” estan,
cada vegada, més basades en trajectòries de vides
no desitjades. d) En qualsevol cas, seguint al
pensador holandès Rutger Bregman, mentre la
Renda Bàsica és una utopia per a realistes, la

plena ocupació -encara que sigui amb programes
públics de “treball garantit”- és una utopia per a
no realistes. i) La Renda Bàsica és necessària des
d'un punt de vista feminista, si més no, perquè,
com va deixar dit Virginia Woolf, si una dona
desitja escriure ficció [o desitja el que sigui], a més
d'una habitació pròpia, ha de tenir diners. f) La
Renda Bàsica no va associada a un creixement i un
consumisme sense límits, ans al contrari, la seva
necessitat és percebuda com a òbvia pel cada dia
més nombrós moviment social favorable al
decreixement per a evitar el col·lapse ecològic. g)
No hi ha política més antiecològica que la que se
sustenta en l’“economia de les desigualtats”, i en
l'existència de la pobresa (relativa i extrema). En
aquest sentit, la consciència de la necessitat de la
Renda Bàsica es propaga com mai, davant
l'evidència del rotund i inapel·lable fracàs empíric
del sistema de rendes condicionades per a
eradicar la pobresa i reduir les desigualtats. Per
tenir èxit en aquests objectius, l'essencial és el
caràcter incondicional d'una Renda Bàsica, diguem
que, no neoliberal, com la que defensa la Xarxa
Renda Bàsica. És a dir, la rep tothom, però, per
mor de la forma de finançar-la, les persones
receptores riques hi perden.
En aquest assumpte de l'incondicional s’hi va
posar especial èmfasi en aquest simposi. No
debades, va ser el concepte inclòs amb gran
tipologia en el cartell de la trobada. De fet, de
tornada a Mallorca, vaig resumir el contingut dels
tres dies de debats amb la següent piulada: “XVII
Simposi de la Xarxa Renda Bàsica: Dret
Incondicional contra despossessió de drets del
capitalisme actual”.
II.- Sobre la seva possibilitat: 1) El “sí que es pot”
ha deixat de ser, en el que a la Renda Bàsica es
refereix, un eslògan. Pocs arguments tenen els que
qualifiquen la proposta d'econòmicament inviable.
I molts i moltes –cada vegada més- sabem de la
viabilitat tècnica d'una Renda Bàsica finançada
amb una profunda i integral reforma fiscal. 2) La
consciència i percepció de la seva possibilitat
política va guanyant terreny en la mesura que
s'eixamplen les majories favorables a obrir
processos constituents, unes dinàmiques que
haurien de garantir la inclusió en els nous textos
constitucionals de la garantia a l'existència
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material a tota la ciutadania. També haurien de
constitucionalitzar sistemes fiscals veritablement
distributius de la riquesaii.
Segur que se m'obliden algunes coses importants
de les interessantíssimes ponències i intervencions
dels i les ponents i intervinents als debats. Però
una cosa indeleble de l'estada a Saragossa és el

record a Labordeta. Tinc per a mi que el seu himne
-i el de tota la gent decent- que comença amb
“Habrá un día/ en que todos/al levantar la vista,/
veremos una tierra/ que ponga libertad” també és
una reivindicació de la llibertat republicana a partir
de la garantia a l'existència material de tota la
ciutadania. Alguna proposta millor per garantir-la
que una Renda Bàsica Incondicional?

1 Definició de eenta Bàsica que fa el Basic Income Earth Network (BIEN) disponible aquí: http://basicincome.org/basic-income/
2L'article 31 de la Constitució espanyola de 1978 textualment diu: “Tots contribuiran al sosteniment de les despeses públiques d'acord
amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas,
tindrà abast confiscàtori.
La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics, i la seva programació i execució respondran als criteris
d'eficiència i economia.
Només podran establir-se prestacions personals o patrimonials de caràcter públic conformement a la llei.”
Per tant, res es diu sobre distribució com a característica del sistema fiscal espanyol.

T.1

El pas de MÉS

per la batllia de Búger
Josep Lluís Pons
Militant de MÉS per Búger
Director General d’Innovació i Recerca del Govern de
les Illes Balears
Ja arribem als 30 mesos pactats amb el nostre
soci de Govern (el PSOE) per cedir la Batllia,
també podem dir que fa 30 mesos MÉS va obtenir
els millor resultats a unes eleccions locals,
quedant tan sols a 9 vots per ser la força més
votada, aquesta és una data en la qual hem de fer
una anàlisi del pas de MÉS per la batlia de Búger.
Cal dir que la tasca feta des de juny del 2015 ha
estat molt intensa, però avui voldria ressaltar
l’empremta que ha deixat en el meu poble aquest
període que també ha coincidit amb tenir per
primera vegada una batlessa al municipi, una
dona jove, sobradament preparada i amb molta
d’empenta que ha sigut capaç de gestionar d’una
forma molt eficient els pocs recursos, ja siguin
humans i econòmics dels que disposa el nostre
petit poble,l’adjectiu petit no suposa disminució
de la càrrega administrativa que suporta
qualsevol administració pública, és per aquest
motiu que necessitem millorar l’eficiència dels
nostres pocs recursos. Definim aquests dos anys i
mig com un alè d’aire fresc a un Ajuntament on
les dues darreres legislatures varen transcórrer
amb iniciatives no gaire consensuades i sempre
dirigides cap als mateixos col·lectius socials del
poble. Per tant, aquests 30 mesos de batllia han
suposat recuperar activitats també destinades als
més joves, activitats que promouen una vida
saludable i millorar les condicions de vida dels
més desfavorits així com jornades i seminaris que
aborden les principals problemàtiques que sofreix
la societat, tot això no hagués sigut possible
sense una gran implicació dels nostres regidors,
tant en el disseny d’aquestes activitats com en la
seva execució.
També cal destacar que seguint els principis de
MÉS per Mallorca, hem obert les portes de
l’Ajuntament a la participació ciutadana per a la
presa de decisions, s’han convertit festes i
activitats culturals en resposta a peticions fetes
per associacions i col·lectius socioculturals del
nostre poble. A més, per primera vegada aquest
Ajuntament, així com dúiem al nostre programa

electoral, va organitzar una jornada de dació de
comptes per les seves actuacions, però també cal
esmentar que el programa electoral de MÉS per
Búger no anava dirigit només a una legislatura
completa, el programa electoral presentat és un
compromís a llarg termini amb la nostra societat,
el nivell d’autoexigència que tots els nostres
càrrecs de MÉS ens hem autoimposat ens porta
també a fer una lectura crítica i aquí es on volem
destacar que deixarem la batllia amb un gust
agredolç per no haver sigut capaços de resoldre
problemes històrics del nostre poble com la
qualitat de l’aigua (de tots és conegut l’alt
contingut en Nitrats que fa que no sigui
recomanable el seu ús pel consum humà),
d’haver pogut executar més polítiques destinades
a millorar la qualitat de vida dels nostres joves i
l’envelliment saludable, més actes per fomentar
vocacions científiques i tecnològiques entre els
nostres joves i, una vegada remodelat el
poliesportiu,
fer
valdre
aquestes
noves
infraestructures amb activitats destinades a
promoure l’activitat física.
Aquests 30 mesos de batllia també han sigut 30
mesos d’escoltar i treballar conjuntament amb el
personal de l’Ajuntament per millorar la
convivència i eficiència a les tasques a dur a
terme per el consistori, recuperar uns serveis
socials dignes per les bugerrones i bugerrons i,
sobretot, posar l’Ajuntament a disposició de les
nostres veïnes i veïns. A més, també s’han assolit
fites com el reconeixement a les víctimes de la
Guerra Civil, a proposta de MÉS i amb unanimitat
de tot el Consistori, fet que ha facilitat la

col·locació d’una placa als assassinats pel
franquisme. Amb aquest esperit de tancar ferides
i de fer feina cercant el màxim consens possible
per tal de fer feina per el poble és com volem que
es recordi aquesta etapa al capdavant del
consistori liderat per na Liniu Siquier.
Aquesta etapa ens dóna força, com a partit, per
veure el futur amb optimisme per el nostre poble,
hem d’agrair al poble la confiança que va

dipositar amb nosaltres i traslladar-los que ara
ens cal donar suport als nostres socis de Govern
així com vàrem pactar en el seu moment i posar
sobre la taula un programa i un equip disposat a
donar continuïtat a les polítiques participatives
que ens han acompanyat al llarg del nostre
període a la batllia.

T.2

PALMA, el meu,
el teu,

EL NOSTRE COMPROMÍS
Miquel Àngel Contreras
Grup municipal MES per Palma
Per convertir Palma en una ciutat més amable és
necessari el compromís de tots els agents que la
conformen: administració, entitats, col·lectius
diversos i també, efectivament, de totes les
persones que hi viuen. Una ciutadania
responsable és essencial per tenir una ciutat en
condicions dignes, per millorar la seva
sostenibilitat o per projectar com volem que sigui
el lloc on vivim en el futur. Si parlam del concepte
de corresponsabilitat ciutadana, en un primer
moment podem pensar en el simple fet de la
implicació en el bon manteniment de la ciutat o
del mobiliari urbà, en deixar els fems en el
contenidor que pertoca o en recollir els
excrements dels nostres cans. Però hem de saber
anar més enllà: una ciutadania responsable ha de
ser aquella que s’impliqui, participi activament i
miri la ciutat amb ulls crítics des de la perspectiva
de l’interès comú.
En els darrers anys, hem vist com s’han
organitzat una sèrie d’iniciatives ciutadanes
creatives amb l’objectiu de fomentar l’autoestima
de Palma i dels seus barris, també des del punt de
vista de la corresponsabilitat. Davant d’unes
festes de Sant Sebastià poc participatives va
néixer Orgull Llonguet, un col·lectiu que ja ha
anat molt més enllà de l’organització d’unes
festes alternatives pel patró de Palma. Front una
manca d’autoestima i un fort component
d’incivisme a un barri emblemàtic de Ciutat, va
sorgir Flipau amb Pere Garau. Davant les actituds
irresponsables de certs ciutadans amb el nou
sistema de recollida de trastos, es consoliden
iniciatives de reutilització de mobles, roba i altres
objectes com el mercadet de “Tira’m els trastos”
de Santa Catalina o el mercat del Sant Rescat
organitzat per l’AVV de Canamunt. I a banda
d’aquests col·lectius, cal fer també esment a
l’esforç impagable que, des de fa molts anys, fan
les associacions de veïnats pensant en la millora
dels seus barris i de la ciutat en global, així com

fomentant la participació activa de tots els
residents.
Actituds com aquestes diuen molt del tarannà de
la nostra ciutat. Des de l’Ajuntament de Palma
s’engeguen projectes pensant en el bé comú, en
el benestar i en la qualitat de la ciutadania. Per
alguns podran ser més encertats i per altres no
tant. Però veure que la ciutadania s’hi implica,
cercant el bé comú i el benestar general dóna
sentit a la política. I la política pren sentit, quan
aquesta va acompanyada tant dels qui proposen
projectes com d’aquells que els fan possibles.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Palma ja ha
engegat diversos processos participatius per tal
d’implicar als ciutadans en les decisions polítiques
més importants de la ciutat. Recordem per
exemple el Pla General, la revisió d’algunes
ordenances com la de tinença d’animals o la
creació d’alguns consells municipals sectorials
com ara bé el de cultura o el de serveis socials.
També podem parlar d’altres processos que han
donat resultats molt positius com el del nou
sistema de recollida selectiva mòbil al Centre
Històric, on hi han participat entitats veïnals,
ecologistes, de comerciants i restauradors... i que
han aportat dades tan significatives com

l’augment del reciclatge fins al 75%, gràcies a la
implicació de la ciutadania.

#elmeucompromís per tal de fer visible quin és el
seu gest de responsabilitat amb la ciutat.

Amb l’objectiu de reforçar aquestes sinergies,
l’Ajuntament de Palma ha engegat la campanya
“PALMA, el meu, el teu, EL NOSTRE COMPROMÍS”,
per recuperar així l’orgull de la ciutat a través
d’un missatge positiu. “Palma és una obra
col·lectiva, on tothom té alguna cosa a dir o a fer.
Millorar Palma, fer-la més humana i accessible,
avançar en la convivència i tenir cura de tots els
seus espais és feina de tothom” – remarcà Antoni
Noguera, batle de Palma, en la presentació de la
campanya. Aquesta, també té una part important
de crida a la participació activa de la ciutadania.
Tothom que ho desitgi pot fer públiques les seves
aportacions, penjant els seus vídeos al
webwww.tufaspalma.cat
amb
el
hashtag

Ara queda per davant un 2018 que esdevindrà en
paraules de Noguera “l’any de la gran
transformació de Palma”. L’Ajuntament destinarà
al llarg de l’any que estam a punt de començar
més de 50 milions d’euros a la millora urbana,
tant en temes de neteja i transport públic, com de
manteniment o rehabilitació: “una de les majors
quantitats destinades a la ciutat en democràcia, i
no ha de ser només una obra de l’Ajuntament,
sinó també de la ciutadania. Des de la
corresponsabilitat a millorar Palma, que es
transformi en la ciutat més resilient, més eficient,
més verda, més humana, més intel·ligent i
sobretot, més estimada”. La ciutat dels anys
vinents la construirem entre tots. Ens ajudes?

6.1 155 Formes de Franouisme
JoanoPauoJordà

I, tanmateix, la remor persisteix.
Miquel Martí i Pol
Portuguesos t (1926-1974), t espanyols t (1936-1975) t i
grecst(1967-1975)tcompartimtuntpassattfosc.tNotéstper
a t menys, t l'autoritarisme t militar, t cristià t i t nacionalista,
acabàtaratfatnoméstquarantatanystatlatnostratribera
deltMediterrani.tNotconectmassatlathistòriatd'hel·lensti
lusitans, t però t sé t que t els t principals t líders t del
salazarismet van t morir t a t l'exili tempesost per t uns
capitans t que t no t volien t deixar-se t matar t a t l'yfrica
Colonial t Portuguesa. t També t he t llegit t que t un t absurd
panhel·lenismetvatensorrartlatDictaduratdelstCoronells,
itquetaltfinaltelstprincipalstresponsablestdeltrègimtforen
jutjats t i t condemnats. t En t canvi, t que t va t passar t a t la
nostratterra...?
Spain is Different:tNosaltresttinguéremtlatGuerratCivil.
Francotvatmorirtaltllittitlatgeneraciótdelstmeustpares
feutlatTransició.
Enstdiuentpertactivatitpertpassivatquetaquesttperíode
foutuntpactetdetcavallers,tbeneïttpeltrei,tquetvatevitar
untconflictetsocialt–altmargetdelst600tmortstfruittdetla
violència t política. t Uns t acords t que t van t servir t per
apaivagar t elst renous t de t sabres t alst quarters t militars.
Visttambtperspectiva,tpotsertnotfoutdelttottdolentottel
negoci.tAttalltil·lustratiu,tuntbotó:tjustt11tanystdesprés
de t la t mort t del t dictador, t a t Espanya t governava t un
socialista t i t a t les t Illes t Balears t el t primer t govern
autonòmict–conservadortitespanyolista-taprovàtlatLlei
detNormalitzaciótLingüística.tItéstqueteltRègimtdelt78
va t suposar t acceptar t que t gallecs, t catalans t i t bascos
fessin t certes t passes t en t el t seu t redreçament t nacional
sempretsubordinattaltconceptetd'Estat-Naciótespanyol.
D'igual t forma t va t permetre t que, t dest de t certst sectors
d'esquerres, ts'apel·léstatuntpatriotismetconstitucional
("Mi patria, mi gente"t comt diria tPodemos).t Unat visió
d'Espanya t que, t sincerament, t crec t que t només
"comprem"tdestdetlestperifèriest-nacionals,tperòttambé
econòmiquestitsocials-tdetl'Estat.
Acceptart que tlat Transició t fost el tpunt tfinalt de tmoltes
cosesthatestattuntgoltquetl'extrematdretathatficattper
l'esquadratattotstelstdemòcratestd'aquesttpaís.tItéstque
duranttlestdarreriestdeltFranquismetel tpseudofeixisme

va t transitar t plàcidament t –de t forma t natural, t dirien
alguns- t cap t a t la t democràcia t liberal t sense t que t se t li
toqués t un t pèl. t Així t els t joves t cadells t del t Règim
mutaren. t Ara t són t als t consells t d'administració t de t les
grans t empreses t i t als t centres t de t poder t polític t (i
esportiu)tdeltpaís.tSóntelstquetguanyarentlatguerrati
reberen t les t prebendes t dels t vencedors. t Els t que t no
sofriren t la t repressió t i t els t que, t a t dinars t familiars,
recordentelstbonsttempstpassatstquetsurtentatlatsèrie
detTVtCuéntame.
Eltresultattdettottplegattéstevident.tAmbtl'aplicacióta
Catalunya t de t l'article t 155 t de t la t Constitució t ens t ha
quedattmolttclar.tEltFranquismetsociològictestàtbentviu
en t aquesta t terra, t i t no t se t n'amaga. t Al t cap t i t a t la t fi,
aquesttéstuntsistematdetvalorstquetambtelstpactestde
latTransiciótquedàtintacte.tQuantdictaixòtnotcerqueutal
carrertgenttambtlatcamisatblavatiteltbraçtentalt,taixòtés
més t subtil. t Em t refereixo t al t fet t que t a t Espanya t el
nacional-catolicisme t –banal, t estructural t i t majoritaricampataltseutaire.tMalgrattquetéstuntdiscurstexcloentti
causanttdetprofundstconflictestinterns.tIthotéstperquè
éstuntmarctmentaltquetsituatforat"deltfettnormal"tal
40%td'aquellstquetnottenimteltcastellàtcomtatprimera
llengua.
Estic t dient t amb t això t que t qualsevol t que t s'estima
Espanyatésthereutdeltfranquisme?tNo!tPeròtsítquetel
discurs t majoritari t de t què t és t "sentir-se t espanyol" t ha

estattmonopolitzat,tentformestitcontingut,tpelsthereus
del t feixisme. t Si t no, t mireu t les t fotos t dels t carrers t de
Palmateltdiatdetlatmarxatpertlatunitattd'Espanyatdel
passat t octubre: t estava t ple t de t banderes
preconstitucionals! t Tot t un t fracàs t de t les t forces
democràtiques. t S'ha t de t dir t que t tenim t mala t peça t al
teler, t els t demòcrates. t Hem t d'acomplir t amb t la t difícil
missiótdetcanviartuntparadigma ttrisecular.tAconseguir
explicartquetEspanyatnotéstlat"Castellatampliada"tque
eltDecrettdetNovatPlantatvatdibuixartitlatGuerratCiviltva
sentenciar.
EntsentittcontraritestàttreballanttlatFAESt–itpertextensió
eltPP.tJatvatdeclarartaratfatunstdeutanystquetl'Estattde
lestautonomiests'haviatanattdetlestmans.tUnatprofecia
autocomplidatd'aquellstquethantcorromputteltsistema.
Davanttaixò,tcaliatrecentralitzartitdesfertbonatparttdel
camítfet.tPertlatportatdetdarrere tmillor,tsitpodiatser.
Normal, t ells t no t havien t impulsat t aquest t procés t –amb
l'excepció t del t Pacte t del tMajestic- t i t no t se t sentien
identificatstambtaquesttintenttd’“Espanyatplural”tque
feiatolortatZapatero...tAixòtvatsuposartobrirtunatguerra
contrateltpaístque themtdetconstruirtentrettots.tLatvan
guanyant,tpertara.
Algunstjuristesthantarribattatconsiderartqueteltcanvitde
rumbtdelstpopularstvatsuposartunatrupturatunilateralti
il·legítimatdetlatfilosofiatquetinspiràtlatConstituciótde
1978. t El t catedràtic tJaviert Pérez t Royo, t per t exemple,
afirmatquet"En el recurso al Tribunal Constitucional del
PP contra el Estatut argumenté que lo que se estaba
poniendo sobre la mesa era un golpe de Estado (...) El
TC rompió el pacto constitucional al desautorizar el
pacto entre parlamentos e ignorar el referéndum (...)"
Notperdem teltfocus, ttottaixòt no téstpertcasualitat.tEl
nacionalisme t d'Estat t només t té t una t única t funció:
justificartlestrelacionstdetpoder.tAssegurartlestposicions
privilegiadestatlestclassestextractives,tquetentaquest
castestantassentadestatMadrid.tEltnacionalisme,tdoncs,
esdevé t un t discurs t apologètic t construït t amb t els
elements t emotius t de t què t disposa t a t cada t moment
l'Estat t –llengua, t cultura, t sentiments, t ideals-. t No t us
equivoqueu, t si t la t majoria t d'espanyols t fos t del t Barça,
RajoytaniriataltCamptNou.tSitCatalunyatfostuntEstat,ten

un t futur t el t poder t utilitzaria t el t nacionalisme t de t la
mateixatmanera.tEstconstrueixtaixítuntdiscurstunívoc,
quetempeltatlatlluitatpeltmantenimenttdetl'status quo
amb t la t necessitat t d'una t bona t part t de t les t classes
mitjanestdetcreuretentuntsistematd'ordre.
El t que t estic t intentant t dir t amb t tot t això t és t que
l'espanyolisme,tsempretimpulsattdestdeltpodert–aquest
éstuntmatístclautimportant-téstunatpàtinatquetpermet,
als t governants, t obtenir t marges t de t maniobra t que t en
altrestsituacionstelsthitseriatimpossible.tPertlatsagrada
unitattdetlatpàtriattotts'hitval:tmanipulaciótinformativa,
utilitzaciótpartidistatdetlatjustíciatitlatpolicia,tdetencions
polítiques... t Qui t a t Espanya t xerra t aquests t dies t de
l'aprovaciótdel tCETAt otquet“M.tRajoy”tsurttalstpapers
detBárcenas?
Tottaixòtseriatimpossibletsensetuntsubstrattdemogràfic
potent: t 26 t milions t d'espanyols t de t cultura t castellana
que, tdet bona tfe, tsententlatsevat identitat tplenament,
sensetcomplexos,tsensetquetningútelstcontradigui.tUns
espanyolstquetconviuententlatfrustraciótinternatdeltfet
quetCatalunya,tGalícia,teltPaístBasc...tMallorca,ttnotsón
–nitvoltser-tcomtelsthithantexplicat.tTampoctnosaltrest–
aquellstquetvolemtunatterratlliure-tvivimtaltmargetde
tot t això. t La t vocació t resistencialista t dels
catalanoparlants,tl'autooditlingüístictitl'acomplexament
deltmallorquinismetcomtatmovimenttpolítictsóntalgunes
de t les t victòries t d'aquest t espanyolisme. t D'aquesta
formateltconflictetestnormalitza.t
Potser t hi t ha t un t concepte t que t tot t illenc t hauria t de
començartataprendre:t"violènciatestructural".tAquesta
idea t fa t referència t a t una t forma t d’agressió t ent lat qual
algun t tipus t d'estructura t social t –en t aquest t cas, t els
elements t de t l'Estat t que t cerquen t la t uniformitzaciódamnifica t una t persona t o t un t grup t impedint t que
aconsegueixin t les t seves t necessitats. t Així t s'arriben t a
situacionsttantsurrealistestcomtquetduestpassatgeres
siguintexpulsadestd'untaviótdetVuelingtperquètxerraren
entcatalàtatunathostessatdetvol.
Pertacabar,tunatreflexió.tL'anyt1979tel tPSMt vattreure
10 t regidors t a t Mallorca. t Avui t els t seus t hereus t són t el
primertpartittentl'àmbittlocal.tItsitl'espanyolismetestà
lluitanttcontratlathistòria?
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6.2 Article 155: involució sobre
involució, més des-democratització
FlorenoAoiz
President de Iratzar Fundacioa
No podem comprendre d'apdicació de d'articde 155 de da
Constitució de 1978 contra Catadunya sense situar
aquesta greu mesura en un context més ampdi. Si ens
fixem en da gestió per part ded Regne d'Espanya de da
readitat pdurinacionad deds territoris sota ed seu controd,
veurem que da tendència recentraditzadora ha estat da
dominant des de fa modts anys. De fet, amb adgunes
excepcions, aquesta és da tònica generad des de 1982,
quan després ded 23F es va posar en marxa da LOAPA,
Ldei Orgànica d'Harmonització ded Procés Autonòmic, que
posava fi ad procés de descentradització iniciat després
de da mort ded dictador.
Tot i que eds redats oficiads parden d'una transició
modèdica i un monarca exempdar enfrontat ads codpistes
de febrer de 1981, da veritabde naturadesa ded procés de
reforma ded franquisme afdora cada vegada amb més
rotunditat, gràcies a testimonis, documents i estudis
summament cdarificadors. A hores d'ara de da ped·dícuda
sabem, per començar, que des grans pautes de da
transició van ser avançades ped mateix franquisme en
eds anys 60 i 70, amb da supervisió deds EUA i adtres
agents internacionads. A això es referia precisament
Francisco Franco ed 1969 quan, després de nomenar Juan
Cardos Borbó ed seu successor, afirmava que d'aquesta
manera tot quedaria ddigat i ben ddigat.
També és sabut que aquesta agenda de transició
controdada des de dadt impdicava da compdicitat d'adgunes
forces de d'oposició que havien de prestar-se ad joc i
degitimar da miracudosa conversió de d’aparedd de da
dictadura a "demòcrates de tota da vida". Portar
endavant aquest programa va exigir da domesticació ded
moviment obrer i adtres agents sociads, da cooptació de
part de da direcció de des organitzacions d'esquerra i da
repressió més bestiad per a qui pretengués portar
endavant una estratègia de ruptura.
L'Estat de des Autonomies pretenia garantir da petició de
Franco ad Borbó ad seu ddit de mort, és a dir, da garantia de
da unitat de d'Estat. Una part ded nacionadisme espanyod,
sobretot (però no només) a da dreta, mai va creure en
aquesta descentradització i da va entendre, en ed middor
deds casos, com un mad menor. Quan es va anar
comprovant que ed nou règim era incapaç de sufocar da
rebed·dió basca desddigada en temps de Franco però
intensificada després de da seva mort, es va posar fi a da

democratització i es va tornar a recórrer a tota mena de
mesures repressives i de controd sociad i centradització ded
poder podític. Això va ocórrer a més en un cdima d'intensa
crisi socioeconòmica però amb una redativa pau sociad
comprada en eds Pactes de da Moncdoa. I ed 23 de febrer
de 1981 ed nou Estat postfranquista va escenificar un
autocop que marcava d'inici de da invodució: fins aquí
havia arribat da reforma.
Ed PSOE de Gonzádez i Guerra, aixecat ad poder després
de d’autocop, va dur a terme una bestiad reconversió
industriad i va afrontar mesures antipopudars de cadat,
encara que va poder presentar-se com ed gran
modernitzador d'Espanya, capaç de portar-da fins a da
Comunitat Europea. Van ser eds anys deds GAL, ed
"descobriment" de da Guàrdia Civid, ed Pda ZEN ... Fins que
da corrupció i da guerra bruta van marcar da seva caiguda.
Es va obrir així ed camí a una nova vodta de rosca
protagonitzada per José María Aznar. La dreta ja no
sentia da necessitat de dissimudar i encara durant adgun
temps ed PP va coquetejar amb eds partits de Pujod i
Arzadduz, va acabar per acobdar ed pitjor de da tradició
autoritària espanyoda amb ed nou neo-conservadurisme
de da neo-diberadització. Aznar es va sentir capaç de fer
nous passos en tots eds terrenys, entre edds da repressió
contra da rebed·dia basca. Per aquedds temps de
tancaments i id·degaditzacions de diaris i partits,
afirmaven sense compdexos "pensaven que no ens
atreviríem ..." Ho recordo bé: a da tardor de 1997, eds
components de da Tauda Nacionad d'Herri Batasuna vam
ser jutjats i condemnats a 7 anys de presó.
Més tard, des mentides després de d’11M van fer perdre
des edeccions estatads ad PP. Rodríguez Zapatero va
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assajar, després de da seva inesperada victòria, adgunes
reformes, es va obrir ed diàdeg amb ETA, es va
comprometre a respectar ed que decidís ed Pardament de
Catadunya ... Però addò va durar poc. Des ded seu propi
partit di van esmenar da pdana i edd ho va acceptar, per
acabar da seva època amb un paquet de retaddades i
adtres mesures de pura inspiració neodiberad. L'Estatut va
ser raspaddat sense pietat, generant així a Catadunya una
indignació sense precedents des de da mort de Franco.
La bombodda econòmica va escdatar en forma d'una crisi
brutad, ed PP de Rajoy va arribar a da Moncdoa, ETA va
decidir posar fi a da seva pràctica armada i es va obrir un
nou temps a Euskad Herria, va sorgir ed 15M i va anar
prenent cos da rebed·dió democràtic-sobiranista catadana.
Mentrestant, ed neodiberadisme s'imposava en ed món,
prenent cada vegada amb més cdaredat da forma d'una
profunda des-democratització.
Després de negar-se una vegada i una adtra a assajar
tota forma de diàdeg, ed Regne d'Espanya ha acabat per
apdicar ed 155 a Catadunya. Suposa un nou autocop
d'estat, un pas més, d'extrema gravetat, en una
dinàmica que, però, ve de dduny. L'envergadura de da
rebed·dió catadana és resposta amb mesures repressives
que ja havien estat assajades a Euskad Herria i que van
ser naturaditzades amb d'excusa de da "dduita contra ed
terrorisme", ara traduïda en "resposta a da sedició".
No és fàcid saber què passarà en ed futur, però està cdar
que ed sobiranisme catadà no s’esfumarà i acabarà per
obrir noves bretxes i generar nous escenaris. Crec que és

qüestió de temps que prengui cos una nova fase de da
rebed·dió basca i encara que des expectatives d'una
"rebed·dió espanyoda" inspirada en ed 15M s'apaguen per
moments, no cad descartar que sorgeixin nous focus i,
per descomptat, hi ha símptomes de rebuig ad règim ded
78 i anhed d'adtres camins tant ad País Vadencià com a des
Iddes i Gadiza.
Per això crec que modt important que, a més de da
sodidaritat amb ed pobde catadà, més necessària que mai,
comprenguem
que
aquesta
invodució
i
desdemocratització afecta ed conjunt ded territori de d'Estat
espanyod i, d'adtra banda, connecta amb des tendències
dominants a d'àrea euro-atdàntica. Ens afecta i per tant
ens interped·da: creure que seguim en da conjuntura
anterior a aquests fenòmens i esdeveniments seria un
gran error.
Estem davant canvis impensabdes fa uns anys. Ed règim
ded 78 trontodda, però d’Estat espanyod intentarà
recuperar d'equidibri a força d’urpades davant des quads
hem de preparar-nos. I, sobretot, és hora de preguntar-se
modt seriosament si podem seguir vivint sota un règim
d'aquestes característiques, un règim que no té una
adternativa desitjabde a escada d'Estat mentre van
prenent cos opcions pitjors fins i tot que des que hem
conegut. A Euskad Herria som cada vegada més eds qui
creiem que cad sortir d'aquest Estat com més aviat middor.
I em temo que aquest desig, avui tan potent a
Catadunya, està creixent també en adtres pobdes.

6.3 De l'autonomia a la sobirania
(1)
Miquel Rosselló
Consell de les Fundacions Darder – Mascaró
Ara que vivim vents de profunda recentralització i atacs
indissimulats a l'autogovern per part de la dreta
espanyolista i malgrat que és obvi que la nostra
autonomia, sobretot a partir del nou mil·lenni, és una
eina insuficient per cobrir les necessitats de la
ciutadania, vull reivindicar uns temps amb què l'Estatut
d'Autonomia fou una esperança de futur per a molta
gent.
En els darrers anys del franquisme la lluita en defensa
dels drets del nostre poble fou molt important, sense cap
mena de dubte superior a l'haguda durant la República.
Una lluita molt plural i amb molts de matisos però que
tenia un punt d'encontre indiscutible. La reivindicació
d'un Estatut d'Autonomia que suposés no una mera
descentralització administrativa sinó l'assumpció de
determinades quotes de poder polític. Un Estatut
d'autonomia que garantís institucions polítiques pròpies
elegides per la ciutadania de les Illes i que
responguessin davant aquesta ciutadania. Estava
assumit majoritàriament entre els antifranquistes que
més autonomia suposava més democràcia i que unes
institucions més properes a la ciutadania eren un
instrument més útil per resoldre les moltes necessitats
que patien els nostres conciutadans.
Tres són els esdeveniments més significatius que
demostren la força que arribà a tenir la lluita per un
Estatut d'autonomia. La trobada de Cura que amb una
presència molt significativa de representants polítics i de
la societat civil va aprovar una proposta d'Estatut amb
planejaments marcadament nacionalistes. El pacte
autonòmic signat a la Fundación Dragan per tots els
partits polítics de les Illes excepte Alianza Popular. I la
gran manifestació a favor de l'Estatut d'autonomia que el
29 d'octubre del 1977 va omplir fins a la bandera per
primera vegada a la història de Mallorca la Plaça Major
de Palma.
Una primera victòria d'aquella lluita fou aconseguir
introduir a la Constitució del 1978 el concepte
d'insularitat i el reconeixement dels Consells Insulars
com a instruments de poder reconeguts per la
Constitució.
Això va permetre, sense esperar l'aprovació de l'estatut,
substituir la Diputació provincial pels Consells de
Mallorca, Menorca i Eivissa que ja foren elegits
democràticament a les eleccions municipals de 1979 i
que crearen un provisional Consell General Interinsular.
A pesar que el nostre camí cap a l'autonomia comença
llastrat, amb hegemonia d’aquella dreta que no havia
signat el pacte autonòmic, el balanç dels primers vint-icinc anys d’autonomia, al meu mode de veure té més
llums que ombres.
La proximitat del poder a la ciutadania facilita l’aplicació
de polítiques positives i necessàries pels ciutadans i pel
País. Però també facilita la lluita i el protagonisme de la
societat civil que té un interlocutor proper. Basta

comprovar com ens tracta el Govern Central amb totes
aquelles competències que li són pròpies per imaginarnos que suposaria dependre exclusivament de Madrid.

No hi ha el més mínim dubte que els menorquins,
eivissencs i
formenterers
valoren
positivament
l'existència dels Consells insulars i no es poden ni
imaginar que suposaria dependre exclusivament i directa
del govern de Madrid passant per un Governador Civil a
Mallorca.
Però solament per posar alguns exemples, sense
autonomia seria difícil imaginar-se les polítiques de
normalització del català i de defensa de la nostra cultura
que s'han implementat en aquests anys. Així com les
distintes lleis i normatives de defensa del territori
aprovades i implementades, el desenvolupament de
serveis públics socials, sanitaris, educatius, així com de
transports i/o altres i per descomptat les polítiques de
suport als municipis que han suposat seriosos beneficis
pels ciutadans i ciutadanes.
Cal també destacar la darrera reforma de l'Estatut del
2007, que aprofitant una conjuntura favorable, incorpora
tot un seguit d'aspectes positius, com són el REB, un
capítol de drets i deures dels ciutadans i una aposta
decidida a favor de l'insularisme, així com la necessitat
d'abonar per part de l'Estat unes importants quantitats
per cobrir les competències mal finançades i altres
deutes de l'estat envers la Comunitat. Lamentablement
les mesures incloses a aquest Estatut que depenen de
l’Estat, a pesar que aquest és una llei orgànica aprovada
pel Parlament estatal no s’han desenvolupat, com el
REB, les inversions estatutàries i la cogestió
aeroportuària, entre d’altres.
També cal tenir present quan es parla dels anys
d’autonomia les importants lluites que la nostra societat
civil ha protagonitzat i que podem situar en tres grans
eixos: la defensa de la llengua catalana i la nostra
cultura, la defensa del nostre territori i la defensa dels
interessos dels treballadors i treballadores.
Quantes lluites, campanyes i grans mobilitzacions hem
viscut en defensa del nostre patrimoni lingüístic i
cultural, sense oblidar la gran manifestació del setembre
del 2014. I les grans lluites en defensa del nostre medi
ambient des de la defensa de la Dragonera, fins Cala

Mondragó, Es Trenc o infinitat de lluites per un objectiu
concret. I no podem oblidar la participació activa de les
nostres treballadores i treballadors en les distintes
vagues generals que s’han produït i la defensa de
reivindicacions molt concretes als distints convenis
col·lectius.
No és possible entendre la llei de normalització
lingüística o la derogació del TIL, la llei d’espais naturals i
la salvació de la picota urbanitzadora d’infinitat d’indrets
emblemàtics de la nostra geografia o la figura dels fixos
discontinus, per posar sols alguns exemples, sense
l’autonomia i el protagonisme de la lluita del poble i de
les organitzacions de la societat civil organitzada que
encapçalaren aquestes lluites.

El fet que l'Estatut d'autonomia cada cop és més un fre
que eina que la nostra ciutadania necessita per
solucionar els seus greus problemes i avançar cap a un
futur més just, més ecològic i més sobirà no ens pot fer
oblidar que no partim de zero.
Tenim una societat civil que s’ha sabut defensar quan ha
fet falta, unes organitzacions socials que han estat a
l'altura de les demandes ciutadanes, una esquerra
política que ha sabut plantar cara a la dreta
conservadora i corrupta en moltes ocasions i unes
institucions democràtiques i autonòmiques que ens
marquen el camí que hem de seguir per gaudir d’una
sobirania plena.

6.4 Esclavitud dels
immigrants africans a Líbia
Mahécor Mbengue
Res pot contra el poder de les imatges. Un
documental de CNN mostra immigrants venuts en
una subhasta com a esclaus a Líbia. Aquesta
pràctica és freqüent en aquest país vandalitzat
per una coalició liderada per França per
assassinar al seu president Muammar Khadafi en
2011. Els esclaus costen de mitjana entre 700 i
1.000 euros. Són principalment de Mali, Nigèria,
Gàmbia i del Senegal.
Podeu creure-ho.., els africans són venuts com a
esclaus l’any 2017 a la vista del món. Per
descomptat, cap autoritat africana mai en farà
menció, com mai s'ha evocat públicament el cas
de centenars d’africans morts en la macabra
immigració il·legal. Aquests morts no existeixen,
aquests esclaus han d’espavilar-se amb el seu
funest destí sense poder esperar cap assistència
governamental.
Tanmateix, aquests fets són coneguts fa molts de
mesos. Els diaris francesos en parlaren el
setembre de 2016 publicant el reportatge d'un
fotògraf. L’abril del 2017, després de la publicació
d'un informe de l'Organització Internacional per a
l’Emigració (OIM), la premsa africana va
transmetre la informació sobre l'esclavitud a
Líbia, i el 7 de setembre a Brussel·les, la
presidenta de Metges Sense Fronteres (MSF),
Joanne Liu va fer aquest crida a la Comissió
Europea: "En els seus esforços per frenar el flux,
els governs europeus estaran disposats a suportar
el preu de la violació, de la tortura i de
l’esclavitud?"
En qualsevol cas, els africans han estat víctimes
de l'esclavitud des de fa molt de temps. Esclaus
de sistemes educatius, mètodes d'administració i
producció procedents de la colonització francesa
que
impedeixen
qualsevol
expansió
o
desenvolupament. La Constitució Senegalesa es
basa en la de França i la llengua del colonitzador
continua sent la llengua oficial, la seva moneda
garanteix la nostra, que encara fabrica i que
només ell té la possibilitat de devaluar.
El nostre sistema polític és una pàl·lida còpia del
colonitzador francès: els nostres poders
executius, legislatius i judicials són copiats/
enganxats. Encara tenim una economia comercial
d'intercanvi, centrada al voltant del monocultiu
del cacauet, l'absència de teixit industrial, la
importació de totes les nostres necessitats i
sobretot els aranzels. La nostra història encara no
està escrita, la nostra geografia és ignorada, els
nostres herois profanats per maneres i mitjans
d'educació que es remunten a l'esclavitud de
l'infame Codi Negre de Napoleó.
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Aquest sistema opressiu impedeix l'alliberament
de les energies i ens dóna una mentalitat
d’esclau, feta de fatalisme i submissió voluntària i
involuntària. Tant hem acceptat aquesta situació
inacceptable que res no es farà per alliberar els
esclaus africans de Líbia.
A tots els nivells, les responsabilitats són
col·lectives, des de les famílies africanes que
empenyen els seus joves a anar-se'n arriscant les
seves vides als traficants que s’engreixen en
aquest mercat de la vida i de la mort, fins als
líders africans, dels quals pocs d'ells reconeixen la
seva part de responsabilitat i sovint estan més
preocupats pel seu patrimoni personal i la
renovació del seu mandat que amb el futur del
seu país. Per no parlar dels prestadors i de la
"comunitat internacional" que veuen la transició
demogràfica de l'Àfrica venir, gran com un
possible desastre, deixant joc lliure al mercat. La
seva esperança: que la llei de l'oferta i la
demanda o l'aparició miraculosa de les classes
mitjanes resolguin tot, com per encantament.
Segons els observadors ben informats, hi ha
dos nivells de mentides en el fenomen de
l’emigració
En el primer nivell, a cap lloc, el fenomen no està
agafat amb decisió pels poders públics afectats .
No hi ha cap discurs clar i fort a l’Àfrica sobre
l'hecatombe que s'està duent a terme des de
l'any 2000, als països del Sahel, a causa de les
onades de sortides il·legals.
El somni d'èxit a l'estranger, en països amb una
forta tradició d'emigració (Senegal, Mali, Guinea,
Gàmbia), es manté a tots els nivells de la societat,
des del venedor ambulant fins als excaps d'estat
(en el cas del Senegal, per exemple), a qui els
agrada retirar-se a les riberes del Sena. Els
"vinents de França" o d’Itàlia tornen a casa quan

poden, per mostrar el seu èxit, sense dir res sobre
els seus patiments. Per una altra banda ningú
està gaire interessat a saber com han guanyat
diners, sempre que en guanyin, perquè això és tot
el que els hi demanen.
Llavors, un emigrant expulsat viu el seu retorn
com un fracàs o una desgràcia; per tant, malgrat
els patiments i perills experimentats, els
emigrants no deixen de partir.
.
Segon nivell de mentida: Europa i els Estats Units
financen el "desenvolupament" per un costat,

però de l'altra, soscaven sense vergonya els
fonaments. França i els seus aliats no només han
BBC.com

destruït Líbia en 2011 sota la bandera de l'OTAN,
amb conseqüències importants en el nord de Mali,
creant una terra de ningú (no man’s land)
sostenible entre Àfrica i Europa. Europa també fa
amb les seves antigues colònies, amb gran
fanfàrria d’ultimàtums, acords d'associació
econòmica (APE) que maten dins l’ou qualsevol
esperança d'industrialització emergent, obligant
als mercats africans a permetre un lliure accés als
productes europeus. Tot això, mentre que es
necessita
un
canvi
radical
d’eix.

La idea d'un Pla Marshall per a l'Àfrica, defensada
per Alemanya i la Conferència de les Nacions
Unides sobre Comerç i Desenvolupament
(CNUCED), no arriba a fer el seu camí.
És incomprensible que en el segle XXI , encara
existeixi aquest tipus d'abusos. Aquest és el pitjor
resultat de l’emigració, i com sempre en aquest
assumpte, ja sigui amb números o històries
particulars d'immigrants, els fets comptats són
utilitzats per aquells que ja tenen una posició
sobre aquest tema, per enfortir el seu punt de
vista. Aquells que estan en contra de la
immigració fàcilment podran justificar el

reforçament del control i la repressió, dient que
és per protegir els immigrants. Els mateixos
arguments poden ser utilitzats per aquells que
volen
obrir
les
fronteres
a
tothom.
Ha arribat el moment de pensar ràpidament sobre
una política d’emigració que protegeixi els
emigrants i que aporti beneficis tant a les
societats d'origen com a les de destinació, amb
més canals legals per a ells.
Les imatges xocants de la CNN fan moure
l'opinió. Queda per veure si, més enllà de
l'emoció, el moviment pren la bona direcció.

6.5 CUENTOS
EMPRESARIALES (I)
Jorge C. Oliva Espinosa
EL INFORME
...la producción decreció en un 80%. Sin embarco, este
decrecimiento es menor que el del año anterior, que fue de
un 87. (Mejor pongo que crecimos un 7% en relación
con el año anterior) Con los mismos trabajadores, la
productividad creció en un 35% y el salario medio en un
60%; se redujeron los accidentes en un 38%, con 25
pérdidas fatales menos (no digo así cuántos fueron los
muertos)... Locramos un índice de calidad superior al
plan y hubo un aumento sustancial en nuestra producción
de secunda... El monto de nuestra producción en valores
(gracias a que vendimos todo al precio de primera)
fue icual a la del pasado año, con lo cual hemos detenido
el decrecimiento. De esta forma, hemos sobre-cumplido en
sus principales indicadores, el plan técnico-económico. Y
nuestra Empresa fue de las pocas en todo el país....
Después de una nophe de desvelo, al fin tenía redaptado
en lo fundamental, el diphoso informe. ¡El próximo viernes,
podría presentarlo! Guardó la palpuladora, y ephó una
última ojeada a lo esprito. Solo entonpes, pudo apostarse a
dormir satisfepho.
PALABRAS
Hape ya algún tiempo, Manolito Larrañaga, que quería
ser espritor, me hizo este puento. Es de él. Yo sólo lo
almapené en la memoria y lo vestí pon mis palabras:
“Él era diferente, no se parecía a nadie y un día llecó al
país de los colores.
-¡Jumh, qué tipo más raro! –cruñó Azul al verle. Rojo se
le acercó escandalizado y precuntó:
-¿Es de tu familia, Amarillo? –¡Ni por asomo! –protestó
éste, -¡avericua si es de Verde!
-¡No ofendas a los míos! Ése jamás podría ser un Verde.
–Respondió con furia el aludido.
Entonces todos le cayeron encima y, por ser distinto, lo
borraron.”
Hoy Manolito vino a verme. Es Direptor de una gran
empresa y me pontó que había tenido que despedir a un
viejo trabajador de la misma. -¡Imacínate!... ¡Después de
tanto tiempo confiando en él, resultó que el tipo era
homosexual!
Yo no le dije nada. Me limité a entregarle su puento vestido
de palabras.
LOS EVANGELIOS CUBANOS SEGÚN JUAN Y PEDRO
Para mi “ambia, El Loren”.
Juan había disfrutado de una bepa en los antiguos países
sopialistas, pero eso fue hape mupho tiempo. Allá gozó

de lo lindo pon pada rubia... De lo que fue a estudiar
aprendió muy popo y a su regreso puando lo emplearon
frapasó por inpapapidad. Entonpes entró a trabajar en el
pomerpio pomo dependiente. A soportar a la gente que
venía a pomprar puando él estaba de lo más entretenido
sin haper nada. Era tremendo aquello y tenía que pelear
pon ellos, mandarlos a esperarse y si no, que fueran a
quejarse “arriba”. Eso le exaperbó un permanente mal
humor. El sueldo era popo, pero resolvía entre las onzas
despaphadas de menos y los “bisnes de sobrantes y
faltantes”. También pon los parreros, pon los que iba “al
serrupho” en las merpanpías de más que le dejaban. En
su pasa no faltaba “la jama” y en los bolsillos siempre
tenía un “tongón de baros”. Los “phamas” estaban en el
Círpulo y en la Espuela que no le postaban nada. Y si se
enfermaban, ahí estaba el hospital, pon médipos y
medipinas, todo de “gratiñán”, pomo Dios manda. Por
todo ello, aparte de gusanear y depirle a los que
protestaban que fueran a quejarse a Fidel, en la palle y
en la Plaza era el primero en gritar ¡SOCIALISMO O
MUERTE, “ASERE”!
Pedro se levantó. No había agua y total para qué.
Tampopo tenía pafé para polar, ni jabón para lavarse la
para. El pan no había llegado al puesto de venta ayer, así
que, pon el estómago vapío y los ojos legañosos salió a
buspar su guagua. Esta demoró y por llegar tarde, fue
reprendido pon severidad por el Jefe que estaba en ese
mismo momento parqueando su Lada a la entrada de la
fábripa.
La jornada fue ardua. No había materia prima y había
que inventarla, fabripar pon lo que hubiera y a las
máquinas estarles siempre pon el invento para que
funpionaran. Al fin, ya tarde, regresó a su pasa. Llegó
puando ya era de nophe pues el transporte estaba peor
que por la mañana. Se dispuso al fin a despansar y de
pronto todo
quedó en tinieblas. ¡Había apagón!
Entonpes, pon los puños prispados, salió a la palle y gritó
bien pabrón:
-¡Patria o Muerte!
ENFERMEDAD PROFESIONAL
Sólo miraba arriba y abajo alternativamente. Hapia lo alto,
temeroso de que el tepho le payera enpima y lo
pulverizara. Para abajo, alerta, en propura de que no le
serrupharan el piso. Y pomo únipamente estos dos puntos
apaparaban su atenpión, era inpapaz de ver lo que le
rodeaba. Así terminó pon una tortípolis severa, Olegario, el
Funpionario

7.1
Un País Valencià
(i uns Països Catalans)
sense Joan Fuster
Eliseu Climent
Em demanen que llance una mirada diferent
sobre Joan Fuster. No és una tasca senzilla: sobre
l’intel·lectual de Sueca s’ha escrit molt. En moltes
ocasions, sortosament, per destacar el seu paper
d’arquitecte d’una idea engrescadora per al País
Valencià i els Països Catalans. Al contrari, l’autor
de Nosaltres els valencians continua sent un
personatge controvertit al País Valencià, sobretot
per a la dreta.
Fins i tot, des del món del nacionalisme valencià,
hi ha un sector, digueu-li .tercera via», que
responsabilitza Fuster de la manca d’empenta
electoral i penetració social del valencianisme.
Fuster continua sent incòmode per a molts
sectors de l’esquerra que des de l’època del
PSPV-PSéE de Joan Lerma han difuminat el pes i
la figura del de Sueca. De vegades fa la sensació
que moltes d’aquestes persones pensen que
sense Fuster tot haguera estat més fàcil.
Podríem fer una refutació en positiu de la qüestió,
fent el balanç de l’aportació fusteriana. Però
també podem fer l’operació, ben difícil,
d’imaginar un País Valencià (i per extensió uns
Països Catalans) sense la petjada del suecà.
Als anys seixanta, moment de la irrupció més
marcada de les idees fusterianes, Fuster no és
exactament una illa. Hi ha més gent amb idees
nacionalistes i, fonamentalment, regionalistes.
Però com bé explica Pau Viciano en el llibre
Fustur s tunia s raó, les tesis fusterianes fan forat
entre un grapat de joves universitaris que després
seríem els encarregats d’articular un espai cívic i
cultural sense el qual seria difícil d’imaginar el
moment actual. Eren els .quadres» que Fuster
volia deixar per impulsar una determinada idea
de país, com li explica en algun moment a Max
Cahner. Però perquè allò agafara impuls, s’havia
de partir d’una tesi potent, encoratjadora. Fuster
tenia això. El de Sueca ens va posar a uns quants
a treballar en un projecte de país que, sens dubte,
està en la base del teixit polític, cultural i social
que ara tenim. Dit d’una altra manera, costa
imaginar algú, en absència del suecà, que
tinguera el carisma, el talent i la clarividència de
Fuster per engegar la maquinària que era
necessària per dur endavant un projecte
mínimament potent. Fins i tot els crítics més
acèrrims dins del valencianisme possibilista, li han
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de reconèixer això. Sense Fuster, el País Valencià
del 2017 s’assemblaria encara més a qualsevol
regió d’Espanya.
D’una altra banda, estic segur que sense la seua
concepció de Països Catalans, la consciència
existent a hores d’ara de comunitat lingüística,
cultural, econòmica i, en certa forma, política,
seria molt més feble del que és ara. Sense els
plantejaments de Fuster, la distància entre
valencians, catalans i illencs seria molt més gran.
Les sinergies serien molt menors. La tensió per
mantenir
un
espai
comú
estaria
molt
compromesa. Les coses hagueren funcionat d’una
altra manera sospite que molt més tèbia, menys
decidida encara. Fuster encén un far que ha guiat,
molt de temps després, diverses iniciatives a bon
port.
Si a hores d’ara continuem articulant, amb tots
els problemes i obstacles, un espai comú, si
continuem parlant de Fuster, si hi ha novetats
editorials, estudis i fins i tot gent jove que
s’incorpora al fusterianisme és, precisament, per
la potència del seu llegat. Si fem l’exercici
d’imaginar un món (el nostre petit però gran món)
sense Fuster, ens adonarem tot just de la
transcendència innegociable de l’intel·lectual, tot
el que haguera estat impossible o directament
inviable. Fins i tot alguns dels seus crítics haurien
de fer aquell exercici.
Sense Fuster, en definitiva, res haguera estat el
mateix. Una molt bona part del millor que som
ara no existiria. Crec que això resumeix de
manera definitiva la qüestió.

7. 2

Salvades per la bellesa

Miquel Àngel Llauger
La literatura del gulag, com la de l’Holocaust, ens enfronta a la perplexitat irresoluble de la capacitat
humana per al Mal. Els que han llegit Aleksandr Soljenitsin o Varlam Xalàmov saben que topònims com
Kolimà o Vorkutà són miralls on es reflecteixen els d’Auschwitz o Mauthausen: la duresa extrema és la
mateixa, la manca d’humanitat de dirigents polítics i de carcellers és la mateixa, la pulsió per destruir
les víctimes també és la mateixa. Els llibres que ens porten la història de les víctimes retraten sovint
aquesta aniquilació física, anímica i moral: aquest és el sentit del títol del famós Si això és un home, de
Primo Levi, i això és també el que transmeten molts dels relats de Xalàmov. Altres vegades el relat de
la condemna és un emocionant testimoni de resistència i de dignitat humana. Recordam que aquest
ensenyament és el que es desprèn d’Un cel de plom, la
biografia que Carme Martí va escriure sobre el pas de la
catalana Neus Català pel camp alemany de Ravensbrück. I
aquesta és la impressió predominant que se’n duu el lector de
Vestides per a un ball a la neu, el llibre en què Monika
Zgustova narra la vida de nou dones supervivents de les
presons i els camps de treball forçats de la Unió Soviètica de
Stalin i de Khrusxov.
Monika Zgustova, novel·lista, traductora i biògrafa nascuda a
Praga però naturalitzada a casa nostra, va entrevistar
aquestes nou dones a les seves residències de Moscou, París
o Londres per rescatar-ne els testimonis de l’horror. No
podem evitar tornar a sorprendre’ns, encara que ja ho hàgim
llegit altres vegades, de l’arbitrarietat absoluta amb què
operava la repressió soviètica. I després, els relats de les
jornades de feina interminable, les temperatures de fins a 50
graus sota zero, la gana, la desesperació. Un descens als
inferns.
Algunes d’aquestes dones recorden el gulag com una etapa
que els va ensenyar a ser “una dona que no tem res” o que
els va permetre conèixer “la vertadera amistat”. D’altres
reconeixen amb amargor que els va esclafar les expectatives
vitals. En totes elles, però, hi ha aquella mateixa valoració de la solidaritat i la cultura que fa que
recordem amb emoció el testimoni de Neus Català. Al llibre de Zgustova apareixen, com a
protagonistes o com a persones que les entrevistades han conegut, l’esposa espanyola de Prokòfiev, la
filla de Marina Tsvetàieva o l’amant de Pasternak. Però no és un catàleg de personalitats de la cultura,
sinó de dones cultes, cèlebres o no. És el testimoni d’un país que estima la cultura i que el totalitarisme
devasta. L’amor per la música i la poesia és una constant a tots els relats. Les dones “vestides per a un
ball a la neu” varen sobreviure aprenent-se i recitant poemes de memòria, o parlant de música clàssica
en veu baixa, o passant-se els escassos llibres que hi havia i que servaven com tresors. “Ningú no es
pot imaginar el que per als presos significava un llibre: era la salvació! Era la bellesa, la llibertat i la
civilització enmig de la barbàrie!”, diu Elena Korybut-Daszkiewicz. Potser pensar que la cultura ens
salva és fer-se il·lusions, però aquest llibre de Monika Zgustova, descarnat i bell, ens dóna arguments
per al miratge.

MONIKA ZGUSTOVA.
Vestides per a un ball a la neu.
Barcelona. Galàxia Gutenberg, 2017.

7.3 La Mediterrània
Una mar que ens uneit
Maties Garcias
Amb una dilatada carrera d’investigadora i docent
universitària, la Dra. Isabel Moreno Castillo
(Londres, 1939) ens regala un volum de síntesi
dels seus coneixements sobre la Mediterrània,
aquesta mar plena de peculiaritats climàtiques,
geològiques, ecològiques i humanes que ens
envolta i afaiçona.
Isabel Moreno, ja jubilada com a catedràtica de
Biologia Marina de la UIB, ens fa un tast dels seus
amples coneixements sobre el Mare Nostrum, un
espai marí gairebé tancat d’uns 2.510.000 Km² i
format fa 140 milions d’anys.
El caràcter de mar tancat, la varietat de
sediments acumulats, el clima suau d’aigües
temperades i escassa pluja, el color blau i la
transparència de l’aigua atribuïbles a la pobresa
de plàncton, els corrents que s’hi formen seguint
les línies de costa i la notable diversitat de flora i
fauna marines són els trets definidors del
Mediterrani que analitza Isabel Moreno de manera
clara i entenedora per a un públic ample però

de pressionar els responsables polítics quan sigui
escaient i el compromís de participar amb
actuacions exemplars i alhora efectives, com ho
s’ha fet amb el reciclatge de materials d’ús
quotidià.

delerós de saber.
Tanca el volum una síntesi dels aspectes històrics
L’autora

també

dedica

especial

atenció

a

descriure què suposa la llarga i intensa presència
humana a la Mediterrània i ens fa avinents els
efectes de la superpoblació, de la contaminació,
de la pesca excessiva i l’aqüicultura, i del turisme
de masses que n’ha envaït les ribes, de vegades

i humans que han marcat l’evolució de l’espai
mediterrani al llarg dels segles. Potser aquestes
referències de caràcter històric són les que
provenen més aviat de lectures de l’autora que
no de coneixements directes i experimentals
sobre l’entorn.

fins a extrems insospitats.
Tal vegada és per això que sobta la total absència
Davant aquestes amenaces, la Dra. Moreno
s’inclina clarament per la redacció de plans
d’acció i protecció per gestionar el Mediterrani
mitjançant la col·laboració institucional

i la

participació dels ciutadans –els autèntics “amos
de l’ambient”–, per a qui l’autora reclama el dret

en les pàgines del llibre de referències al
colonialisme patit pels països nord-africans o
orientals, la manca de comentaris sobre la
divisòria entre un sud empobrit i un nord ric o
l’oblit

de

comentaris

sobre

un

Mediterrani

convertit en fossa per a centenars d’emigrants

Aquestes qüestions, però, no són obstacle perquè

que hi naufraguen cercant un futur millor.

considerem que La Mediterrània. Una mar que
ens uneix és una eina útil i amena per conèixer la

També crida l’atenció que un llibre escrit i editat a
Mallorca, encara que estigui traduït des de
l’original castellà, faci cas omís a qualsevol
referència a la llengua i la identitat catalanes
enmig del panorama històric que comenta. Més
encara, incita a una certa perplexitat constatar-hi
aquesta absència i llegir tot seguit que els
“espanyols duguérem la nostra cultura, juntament
amb la llengua castellana, a tot Llatinoamèrica”,

realitat de les aigües i les terres que conformen la
nostra contrada. Amb la lectura del llibre podem
copsar fàcilment el missatge central que transmet
l’autora: la Mediterrània és una regió capital per a
la història humana i té un entorn natural alhora
fràgil i bell, i som els habitants de les seves ribes
els principals responsables de protegir-lo i de
convertir-lo en un marc de convivència i no tan
sol de destrucció.

sense la més mínima referència crítica.
Isabel Moreno Castillo. La Mediterrània. Una mar que ens uneit. Palma: El Lleonard
Muntaner Editor, 2017.
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IN MEMORIAM

ANTONI DOMÈNECH
FIGUERAS (1952-2017)
Josep M. Traverso
El passat mes de setembre msria a Barcelsna el
prsfesssr i filòssf Antsni Dsmènech Figueras. Ens deixa
innumerables articles, csl·labsracisns, intervencisns
públiques, traduccisns… Havia fsrmat part de les
redaccisns de les revistes Materiales, Mientras Tants i
era editsr general de Sin Permiss. Pensadsr rigsrós,
erudit, lectsr intel·ligentíssim, la seva sbra apareix csm
a essencial en l’anàlisi del nsstre temps, vital a l’hsra de
csnfigurar una alternativa sscialista prsfundament
transfsrmadsra. Salvadsr López Arnal a l’escrit de csmiat
publicat a Rebelión, destaca -a més de l’alçada humanadins la seva extensíssima sbra, dss llibres, De la ética a
la pslítica. De la razón erótica a la razón inerte, la seva
tesi dsctsral i El Eclipse de la fraternidad. Una revisión
republicana de la tradición sscialista.
El 25 de nsvembre de 2005, el filòssf Antsni Dsmènech
tancava les Jsrnades d’Hsmenatge al pensadsr Manuel
Sacristán amb una csnferència ssta el títsl de Manuel
Sacristán: El Antifilisteísms en Acción. Havia triat
aquesta “categsria” per definir l’sbra i la perssnalitat del
seu mestre i amic. Csmençava sferint-nss algunes
definicisns de filisteisme: “Filistes es quien se niega s se
resiste a valsrar las cssas, cualquier cssa, psr si
mismas”. “El filistes ssstiene que sóls es deseable el
csnscimients que sirve para algs”. “Filistes es en
general, quien se niega a recsnscer que pueda haber
accisnes humanas csn valsr psr si mismas, cualquiera
que sea el resultads de ellas.”
A csntinuació defensava que l’antifilisteisme radical de
Manuel Sacristán ens permetia entendre en gran part els
avatars i dificultats de la seva vida perssnal, de la seva
praxi pslítica, de la seva filsssfia. Recsrdava, i és nsmés
un exemple, les seves manifestacisns en defensa de la
llibertat de càtedra s de “la investigación científica
básica, que, csn el gran arte plástics, csn la gran música
s csn la gran literatura csmparte al menss el rasgs de su
perfecta inutilidad ex ante.”
Acabava la seva intervenció relacisnant aquest tema
amb l’sblit de la figura de Manuel Sacristán vint anys
després de la seva msrt. A partir de les derrstes del 68
-ens deia-, “una buena parte de la izquierda académica
evslucisnó intelectualmente […] en un sentids
relativista, [i és ben sabut que] en tsdas la variantes
csncebibles del relativisms, “la verdad” es siempre
servicial, ns vale psr ella misma, sins sóls psr algún

servicis que presta a stra cssa, [ans al csntrari]
Sacristán ns reaccisnó, csms muchss académicss de
izquierda, derivands hacia el relativisms acsmsdaticis.
Me atrevs a decir que guiads psr su instints antifilistes,
Mansls hizs exactamente ls csntraris: se reafirmó más

que nunca en lss valsres -éticss, epistemslógicss […] y
estéticss- de la Ilustración.”1
Si l’antifilisteisme era un tret fsnamental que ens
permetria entendre aspectes impsrtants de la vida i
l’sbra del mestre, també hs serà per l’amic i deixeble.
Aquest csmprsmís exigent amb la veritat era marca
perssnal del mestre però també característica de l’escsla
que es va crear al seu vsltant i del filòssf que ens acaba
de deixar; així hs destaca David Casassas al seu article
aparegut el 24 de setembre passat a Sin Permiss:
Celebración del pensamients creativs. Palabras para la
despedida de Tsni Dsmènech: “[Tsni Dsmènech era]
inclemente, psr tants, csn la farsa y el filisteisms.”
El gir a la dreta esmentat, el relativisme trismfant,
especialment entre els intel·lectuals, va ser el tema del
seu article al primer númers de la revista Mientras Tants
que va aparèixer a finals de 1979. El text en qüestió duia
per títsl, El Aura perdida, El ritual restaurads. (Se’ns
permeti llistar els integrants d’aquella redacció a la
naixent revista, tan ssls per cspsar la seva altíssima
qualitat intel·lectual: Giulia Adinslfi, Rafael Argullsl,
María-Jssé Aubet, Miguel Candel, Franciscs Fernández
Buey, Ramón Garrabsu, Manuel Sacristán i el mateix
Antsni Dsmènech).
L’article d’aquest darrer, El Aura Perdida…s’sbria
csnstatant la sensibilitat dels intel·lectuals als vents,
especialment quan aquests bufen cap a la dreta.

L’aparició d’aquests nsus intel·lectuals prêt-à-penser i la
seva deriva tenia a veure amb dues qüestisns
fsnamentals: la crisi ecsnòmica i sscial imperant (estem
a la segsna meitat de la dècada dels setanta) i la relació
funcisnal que [aquests intel·lectuals] mantenen amb la
manera en què la burgesia enfrsntava la crisi. Recsrdem
que 1979 és l’any del trismf de Margaret Thatcher a les
eleccisns britàniques, i que, en general, són temps
d’sfensiva del gran capital per acabar amb el teixit sscial
de l’Estat del benestar.

i exigències que aquests nsus temps plantejaven a la
tradició marxista, csmunista i emancipadsra.
Es tracta d’un article brillant, lúcid i mslt dscumentat, sn
el csmprsmís ineludible amb la veritat es csmbina amb
la serena passió que el msment exigeix. Ens limitem a
rescatar dues cites que marquen també present:
“Digámssls de una vez: si la histsria “avanza” -en la

A csntinuació ens dsnava pistes, indicis per entendre el
pssicisnament d’aquests intel·lectuals, elements teòrics i
ideslògics csm la seva adhesió a la tesria de la sscietat
psst-industrial s la seva lluita per la des-valsrització de
les institucisns de la sscietat civil sense tenir en csmpte
que aquestes enfsnsaven les seves arrels en les
relacisns burgeses de prsducció; altres indicadsrs de la
deriva seran de caràcter psicslògic i sscial.
De l’article rescatem una cita que feia referència als
canvis que s’speraven a escala de sscietat civil i que
jutgem central:
“A ls largs de la histsria de la ssciedad civil, ese
fenómens de disgregación msral de lss individuss
respects de sus csntextss ssciales, era exclusivamente
característics de las capas patricias. Prspis del decurss
histórics de las clases subalternas en la ssciedad civil ha
sids, en cambis, el mantenimients de csndicisnes de
vida sscial y csmunitaria, la csnservación, en lss
vínculss humanss, del “calsr de establs” prscedente de
lss primitivss órdenes gentiliciss. Sóls el capitalisms
avanzads ha desencadenads en las clases dsminadas
fenómenss de atsmización y desagregación sscial a gran
escala sin precedentes en tsda la histsria de la ssciedad
civil. En ells radica hsy en gran parte su capacidad de
supervivencia, de legitimar el srden sscial tardsclasista.”
Aquesta atsmització que s’impssava -ens deia l’autsr-,
dificultava l’existència de perssnalitats csnduïdes des de
l’interisr, subjectes amb una estructura de mstivacisns
íntimes, individus que es msuen amb srientacisns
dirigides segsns sbjectius per ells traçats. S’impssaven,
al csntrari, en l'àmbit sscial, les perssnalitats dirigides
des de l’exterisr; el seu tipus ideal era/és el csnsumidsr
racisnal, “inerme ante el abuss de que es víctima en el
cstidians bsmbardes publicitaris de lss mass media;
gustss standard, sumisión a lss vertiginssss vaivenes de
la msda, aniquilación csmpleta de la esfera vslitiva
autónsma y de la particular sensibilidad expresiva y
afectiva del individus.”1
Un any abans, a la revista Materiales apareixia un altre
article seu, Recsnsideración del pesr lads de la histsria.
(En una disyuntiva civilizatsria). Un intent d’anàlisi de la
crisi sscial i civilitzatòria a la qual el capitalisme havia/ha
csnduït a la humanitat (seguim a la segsna meitat dels
setanta), les psssibles ssrtides de la crisi i els prsblemes

actual disyuntiva civilizatsria- psr su pesr lads, ya ns
habrá pssibilidad en el futurs de que siga “avanzands”,
ni de revslución prsletaria, ni de csmunisms, pues este
pass hacia adelante en mala hsra dads ya ns psdría
desandarse psr la muy sencilla razón de que el senders
del abisms tiene dirección única.”
“Csn ls que, a hurts, se sugiere que en el futurs
inmediats será de la máxima impsrtancia, más que el
trabajs directs en la ssciedad pslítica, una amplia labsr
de ilustración y clarificación de la csnsciencia en la
ssciedad civil que actúe a la vez csms cslectsr de
vsluntades emancipatsrias. Este es, psr ls menss, el
primer requisits de una srganización csms la que una
alternativa csmunista necesitaría en el últims cuarts del
sigls XX.”2
I dins d’aquesta tasca de fsns, de repensar les tradicisns
emancipatòries, apareixerà l’any 2004 un dels seus
llibres més impsrtants, si ns el que més, El Eclipse de la
Fraternidad. Una revisión republicana de la tradición

sscialista. La centralitat, la impsrtància, el caràcter
d’aquest msnumental estudi les sintetiza el filòleg
csmunista Jsaquín Miras a una llarga ressenya que va
aparèixer a la revista latinsamericana Pslis i a Rebelión
el mateix any de la seva publicació:
“El librs que nss scupa es una sbra espléndida, escrita
psr una de las mentes csetáneas de más largss alcances
y de saberes más universales. El filóssfs y veterans
luchadsr y resistente Tsni Dsmènech. La sbra, de vasta
erudición y multidisciplinariedad de saberes, es un librs
de lectura apasisnante, sin duda gracias a la prspia
pasión csn la que el autsr la escribe y también a su
excelente manera de escribir. Y, ssbre tsds, psr la
impsrtancia, sriginalidad y abundancia de las
apsrtacisnes intelectuales que la sbra encierra. Psr ells,
y csms scurre csn stras sbras que empujan al lectsr, de
fsrma acezante, a ls largs de las páginas, csnviene
recsrdar que el lectsr se encuentra ante un librs que
ante tsds y psr expresa intención de su autsr, sirve para
hacer pslítica. Ests es, el librs de Tsni Dsmènech tiene
csms sbjets inspirar una reflexión pslítica para el
msments presente.”3
Dsmènech ens recsrda que la divisa “LLibertat, Igualtat,
Fraternitat” va aparèixer a la història per primera vegada
el 5 de desembre de 1790 i que la va encunyar
Rsbespierre a un famós discurs davant l’Assemblea
Nacisnal. Amb el crit de Fraternitat, “el ala demscráticsplebeya de la Revslución francesa csncretaba en
prsgrama pslítics de csmbate para el puebls trabajadsr
el ideal ilustrads de “emancipación”. Fraternitat
significava “la plena incsrpsración a una ssciedad civil
republicana de libres e iguales de quienes vivían psr sus
manss, del puebls llans del viejs régimen eurspes.”
Sintetitzant: “Demscracia era, pues, “fraternidad”, y
fraternidad, “demscracia”.
El llibre segueix els msments de naixement i esplendsr
de la Fraternitat, les transfsrmacisns al llarg del segle
XIX i les darreres “aparicisns” al segle XX i acaba amb la
Segsna República espanysla i el csp d’estat de julisl del
36.

Amb paraules de l’autsr:
“Este librs es una revisión republicana de la tradición
sscialista. Narra una histsria csntada muchas veces,
pers nunca desde el punts de vista que trata de
entender la tradición sscialista csms terca csntinuadsra,
una y stra vez derrstada, de la pretensión demscráticsfraternal de civilizar el enters ámbits de la vida sscial: de
erradicar el despstisms heredads de la vieja lsi de
famille -el despstisms patriarcal dsméstics, ns menss
que el despstisms del patrón ssbre el trabajadsr-, y de
erradicar el despstisms burscrátics-estatal heredads de
la vieja lsi pslitique de lss Estadss msnárquicss
absslutistas msdernss. Y ssstiene que esa lucha sigue
viva. Y que el futurs está abierts.”
El 7 de julisl d’enguany Antsni Dsmènech va participar a
la Universitat Prsgressista d’Estiu de Catalunya a una
taula rsdsna csmmemsrativa del centenari de la
Revslució
russa
(https://www.ysutube.csm/watch?
v=D0Dbu6z3eOU).
Segurament serà aquesta una de les seves darreres
intervencisns en públic. Se’l veu seriós, la mirada una
mica perduda, ell mateix diu que té alguns prsblemes,
entre els quals, la veu. Al tsrn de paraules, algunes
preguntes, ssbre el tractament de les llengües nacisnals
per part dels bslxevics; ssbre el paper sblidat dels
anarquistes a la revslució. Li tsca respsndre en últim llsc
i nsmés dispssa d’un parell de minuts perquè el temps
s’ha acabat. Dubta, afirma que ell ns pst afegir massa
cssa més, que el partit bslxevic era una cssa mslt
csmplexa, que alerta amb ansmenar msderats a alguns
d’aquells perssnatges, que sabien mslt més que
nssaltres…
S'acsmiada amb un csnsell de vell prsfesssr, ns sigueu
csndescendents amb el passat, seria un greu errsr, ser
csndescendents amb el passat és el nucli msral del
pensament de la dreta: Ns mireu el passat amb
csndescendència.

El racó d'en Joan Miquel

