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Miquel Rosselló
Consell Fundacions Darder-Mascarò
El règim del 78 està esgotat. Aquest plantejament fa
temps que el defensem des de les pàgines de l’Altra
mirada. El primer símptoma va aparèixer a les darreres
eleccions europees que suposà un càstig important pels
partits del bipartidisme i el primer indici de què el
bipartidisme, com l'havíem conegut, començava el seu
declivi. L’abdicació del Rei Joan Carles I que deixava la
monarquia, altres èpoques intocable, molt malmesa,
venia a donar pàbul que el règim que conta en la
monarquia com a pilar fonamental no gaudia de bona
salut. I això que no imaginàvem en aquells moments és
que la posició del Rei Felip VI davant la situació a
Catalunya feria bo el seu pare.
Després vindria aquell any fatídic i les dues
convocatòries d’eleccions que necessità el Parlament per
formar Govern. Per mig, un cop d’estat en tota regla dels
poders fàctics per eliminar en Pedro Sánchez de la
Secretaria General i evitar possibles temptacions de
pacte entre PSOE, Podemos i el suport dels sobiranistes.
Si el PSOE deixa d'ésser un partit dinàstic, el règim cau.
Lamentablement, més endavant va aprendre la lliçó.
La generalització de la corrupció fins a convertir-se en un
fenomen sistèmic és un altre factor que deixa molt tocat
el consens ciutadà vers el règim durant dècades. La
corrupció del PP (Gurtel, València, Balears, etc.) que no
té comparació amb qualsevol altre Partit de la Unió
Europea, la del PSOE Andalús, la de la monarquia i que
ha esquitxat a amplis sectors de l’empresariat deixa molt
tocat al règim del 78.
Però el trencament del pacte territorial que va fer
possible l’estabilitat democràtica des de la transició
deslegitima i invalida el consens aconseguit per la
Constitució en el referèndum del desembre del 1978.
El dia que el Tribunal Constitucional va desautoritzar
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat pel
Parlament català, posteriorment per les Corts Espanyoles
i refrendat pel poble català en referèndum, es va iniciar
un camí sense retorn. Un camí que ha portat a respondre
a la reivindicació del dret a decidir d’una gran majoria de
ciutadans catalans amb la suspensió de la Constitució a
una part del territori estatal per la via de l’aplicació de
l’article 155, destituint des del Govern Central el
President de la Generalitat, dissolvent el Parlament
català i convocant eleccions autonòmiques,el proppassat
21 de desembre.

Cal recordar que durant els quaranta anys darrers mai
s’ha suspès la constitució, ni en les èpoques més dures
del terrorisme. Alhora els responsables polítics de l’Estat
descarreguen la seva responsabilitat de trobar una
solució al greu problema sorgit a Catalunya en el poder
judicial que des de l’Audiència Nacional, hereva del
tràgic «Tribunal de Orden Público» del franquisme i des
del Tribunal Suprem es posa en marxa una vertadera
«causa general» contra l’independentisme deixant un
panorama de presos polítics i exiliats que fa treure els
colors a la democràcia espanyola arreu del món.
Lamentablement davant aquesta gravíssima situació el
PSOE en lloc d’encapçalar una proposta progressista,
plurinacional i de modernització de l’Estat, com ha fet a
altres èpoques, s’ha convertit amb la tercera pota de la
monarquia junt al PP i Ciudadanos. El PSOE avui és el
partit dinàstic més conseqüent.
Si algú encara creu que això no és una crisi en tota regla
d’un règim totalment esgotat que déu li conservi la vista
i la capacitat d'anàlisi. Recorda com una gota d’aigua a
una altra la crisi de la restauració dels anys 20 del segle
passat. És ben cert que abans d’enfonsar-se el sistema
de la restauració Espanya va haver de passar per la
Dictadura de Primo de Rivera.
D’igual manera m’atrevesc a vaticinar que el règim del
78 també caurà. Sols ens cal saber quant durarà aquesta
etapa de brutal autoritarisme i centralisme que s’ha
encetat. Dependrà del coratge de l’esquerra espanyola
de lluitar per la Democràcia i de la capacitat dels
sobiranismes dels pobles de l’Estat espanyol per bastir
un projecte comú contra l’autoritarisme i el centralisme.

2.1

El Franquisme
desfermat

Pere Sampol i Mas
Fa uns dies, una persona va ser requerida per prestar
declaració sobre un cas que està sota instrucció judicial.
Però, no penseu que rebés una citació, sinó que
membres de la Guàrdia Civil acudiren al seu lloc de
treball, l’emmanillaren i el portaren a un quarter, on,
durant hores, l’interrogaren amb fortes pressions i
amenaces perquè declaràs «todo lo que sabes».
Fou posat en llibertat sense càrrecs, i no li donaren cap
informació sobre si està sota investigació. Tot això,
després de passar tota la nit al calabós i després que la
seva esposa i la seva mare el veiessin emmanillat.
Passats uns dies, el trauma encara continua a l’entorn
familiar.
Aquest cas no ha sortit publicat a cap mitjà de
comunicació, com segurament centenars d’altres casos
de maltractaments policials, d’agressions de l’extrema
dreta o d’imputacions judicials a persones que no tenen
la notorietat de les persones més públiques. L’origen és
l’«a por ellos». L’arrel és la impunitat dels autors de la
violència de l’1 d’octubre contra el poble. La carta blanca
que els va donar el Rei d’Espanya uns dies més tard.
És el feixisme. És l’abús de poder del funcionari públic
que, en lloc de sentir-se servidor de la societat que el
paga i a la qual ha de servir, se’n sent per sobre, amb
capacitat per exercir una violència injustificada, que sap
que quedarà impune perquè gaudeix de la protecció de
tot el poder de l’Estat: polític, judicial i, sobretot,
mediàtic.
Aquesta és la diferència entre les democràcies
avançades i els Estats totalitaris, encara que gaudeixin
d’una democràcia formal. En les democràcies, els
servidors públics han de respondre de totes les seves
actuacions i n’han d’assumir la responsabilitat. Un polític
que menteix o que falsifica un currículum, ha de dimitir;
un funcionari públic que vexa un ciutadà és expedientat;
la llibertat d’expressió és sagrada; els drets dels
ciutadans i també els lingüístics estan per sobre dels
drets dels funcionaris; els mitjans de comunicació
(especialment els públics), mantenen una escrupolosa
imparcialitat... Aquests són els indicadors de la salut
democràtica d’un país i quan fallen es cau
progressivament en el totalitarisme. Si, a més, els
funcionaris públics utilitzen gratuïtament la violència
física i la privació de llibertat i els escamots feixistes
campen amb impunitat, l’Estat pren una deriva feixista.

A Espanya el franquisme no va morir amb Franco. La
ideologia franquista, inculcada des de l’escola, l’església,
el cinema, els mitjans de comunicació i tots els
estaments del poder, va restar latent. Més aviat
acomplexats, els franquistes acotaren el cap durant uns
anys, estaven de moda l’apertura política i, sobretot, la
sexual. Però els franquistes continuaren en la justícia, en
l’exèrcit, en els cossos policials, en l’estament
funcionarial dels ministeris, en els mitjans de
comunicació, en l’esport, en les grans empreses, en
alguns partits polítics, en la gent... I amb la majoria
absoluta de José Maria Aznar començaren a despertar:
«durante la Transición cedimos demasiado», es començà
a sentir dir a alguns tertulians, cada dia més envalentits,
des de plataformes mediàtiques molt influents,
especialment les televisives (plataformes, moltes d’elles,
concedides a determinats grups de pressió en temps
dels governs del PSOE).
I ja el tornam a tenir aquí. El franquisme es manifesta,
sobretot a Catalunya, però també a Múrcia, a Mallorca, a
Madrid... I l’haurem de tornar a combatre, encara que
sigui disfressant les paraules, perquè les paraules tornen
a estar perseguides. De manera que, com cantava la
Trinca, «tu ja m’entens».
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2.2

La Història compta
I tant si compta!

Sebastià Lliteres Lliteres
Historiador
Quan es parla del Franquisme o de la Guerra Civil sovint
hi ha qui diu que són «coses del passat» i que «cal no
parlar-ne de demès», que «val més centrar-se en el
futur».
Això, podria tenir cert sentit únicament si es donés un fet
que no es dóna: que durant els primers anys de la
«restauració democràtica» després de la mort de Franco
s’haguessin dut a terme polítiques valentes en memòria
de les víctimes de la Guerra Civil de 1936-1939 i la
Dictadura i s’haguessin jutjat els crims del Franquisme.
Ni el PSOE de Felipe González (cappare del progressisme
espanyol dels 80) amb la més gran majoria absoluta de
la història de les Corts espanyoles modernes (202
diputats) va fer res per tancar les ferides. Era,
segurament, el moment. Legitimitat no n’hi faltava, i
malgrat les tensions que hagués pogut crear, era
necessari posar punt i final al període més negre de la
contemporaneïtat espanyola.
Així, des de les institucions no es va fer res fins al 2007
amb el Govern Zapatero, amb l’aprovació d’una Llei de
Memòria Històrica en l'àmbit estatal que de poc ha
servit, ja que ni ha dotat de finançament les
exhumacions de les fosses comunes ni penalitza
l’enaltiment del franquisme. I, davant de la inacció
estatal, la força de les «perifèries»: durant la present
legislatura a les Illes Balears s’han aprovat dues lleis (la
de fosses i la de memòria i reconeixement democràtic)
que han servit (i han de servir) per a tancar ferides i per
a reconèixer la lluita de tantes i tantes persones en favor
dels valors democràtics, de llibertat i d’igualtat, que tan
trepitjats es troben avui en dia.
Però, de què serveix, tot això? Aquí ve el cor de l’article,
la resposta als qui plantegen les idees que he expressat
a la primera línia. La llei de memòria serveix, sobretot,
per recordar públicament que no s’ha arribat a una
societat democràtica per «l’evolució pròpia» de la
humanitat. Que no s’han aconseguit jornades laborals de
8 hores (també en perill d’extinció...) per la bona
voluntat dels empresaris. Que no s’ha aconseguit que les
dones votin per l’acció dels homes. Que no es va
aconseguir un sistema de pensions gràcies a la lluita dels
més rics. Que el nostre feble autogovern no va ser cap
regal de Madrid. Que la nostra llengua no es troba
protegida perquè l’Estat així ho hagi desitjat. Que, en
definitiva, cap de les millores i progressos socials,

econòmics i culturals de qui podem gaudir avui
(d’aquella manera, ja ho sé) s’han aconseguit per art de
màgia: ha estat la lluita de les classes populars, de
professionals liberals, de mestres i professors, de gent
del món de la cultura i de molta gent valenta que en més
d’una ocasió van posar en joc la seva vida per
esgarrapar petites victòries fins a obtenir el seu objectiu.
I, per mig, moltes derrotes. Molts morts. Molta pobresa.
Molts dies sense veure la llum del Sol. Guerres, fins i tot.
Tortures, pallisses dels grisos i d’altres cossos policials.
Insults, ignomínia i burla.
Però aquestes victòries, per la manera com s’han
aconseguit, mereixen el reconeixement de tota la nostra
societat perquè precisament han estat en benefici de la
majoria. I, si l’Estat no els vol retre l’homenatge que
pertocaria, ja ho farem nosaltres. De fet, ja fa anys que
ho estem fent.
La memòria és molt important per a la societat. Igual
que ho és el coneixement històric, que en la meva opinió
persegueix objectius semblants però diferents. La
memòria democràtica, així, ha de mantenir viu el record
de les lluites que ens han permès progressar com a país,
com a societat, tot fent valer i donant a conèixer a les
noves generacions les dificultats que pel camí s’han
trobat per a assolir aquestes victòries. Que es sàpiga,
per tant, que res del que ens fa millors com a col·lectiu
humà avui ha estat gratuït ni fàcil d’aconseguir. Que
molts i moltes de les que ens han precedit mereixen el
nostre record per aquest simple fet.
Per això, ara que hem aconseguit aprovar la Llei de
Memòria i Reconeixement Democràtic s’ha de fer valer la
necessitat d’acabar amb la impunitat d’aquells qui gosen
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enaltir règims que van ser absolutament contraris als
valors que avui en dia haurien de regir les societats
democràtiques, que van practicar sistemàticament la
repressió contra aquells qui pensaven diferent i que es
van perpetuar en el poder mitjançant l’esclafament d’un
règim que, tot i no ser la panacea, era una democràcia
legítima i respectuosa amb les llibertats, cosa poc
habitual en l’Europa de l’època.
Per tot això, i en les hores greus que vivim aquests dies,
recordem que la història compta. I compta molt. Que tot

allò pel que alguns van lluitar, té sentit. I sense conèixerho no podríem, de cap manera, avançar. Per mirar cap al
futur, com diuen alguns que hem de fer, és necessari
que la flama dels qui ens precediren en totes les lluites
que avui maldam per mantenir vives, segueixi ben
encesa. Contra la ignorància, memòria. Contra la
impunitat, memòria. Contra la repressió, memòria. I,
sobretot, lluita.

3.1

El Sistema Públic de Pensions

Eva B. Cerdeiriña
Secretària d'Acció Sindical i Polítiques Socials de CCOO Illes Balears
L'informe publicat recentment pel Fons Monetari
Internacional -FMI sobre el sistema de pensions a
Espanya""Reptes més enllà de la sostenibilitat
financera" conclou que és possible articular un
sistema financerament sostenible i socialment
acceptable. Però després de la grata sorpresa que
el lector o lectora experimenta amb aquesta
sentència, ve el gerro d'aigua freda: "una pensió
pública no està destinada a cobrir l'ingrés complet
que el jubilat necessitaria para retirar-se. Si
existeix tal expectativa, ha de deixar-se clar que
no es pot complir". S'oblida així d'un cop de
ploma, el suport fonamental d'un sistema de
pensions de repartiment. Un pacte entre
generacions en el qual les persones actives
generen el seu dret a percebre, al seu moment,
pensions comparables a les quals financen.
En conseqüència, l’FMI proposa, entre altres
mesures, els plans privats complementaris.
Una mesura en la qual coincideix igualment
l'OCDE. Els dos organismes proposen al seu torn
altres solucions, tals com compatibilitzar pensió i
treball, utilitzar tota la vida laboral per al càlcul de
les pensions o lligar la jubilació a l'esperança de
vida. El Govern del PP, sempre obedient a les
directrius que "aconsellen" aquestes entitats, va
acordar la implantació, sense consens ni social ni
parlamentari, de receptes idèntiques. De fet, la
Llei 23/2013, va ser la que regula, entre altres
qüestions, el Factor de Sostenibilitat i l'Índex de
Revaloració del Sistema de Pensions.
Un govern que, d'altra banda, comparteix
plenament la proposta del Banc Mundial, que en
1994 preconitzava construir els sistemes de
protecció social sobre la base de tres pilars: Un,
públic, universal, obligatori i de repartiment que
garantís pensions molt baixes; un segon de
capitalització amb gestió privada, però obligatori i
col·lectiu lligat a la negociació col·lectiva i un
tercer de capitalització, voluntari, individual i
privat. Malgrat els pèssims resultats de l'aplicació
d'aquest esquema (Amèrica Llatina), la Comissió
Europea recomana als Estats aquesta vella (?)
recepta: foment dels fons de pensions, encara
reconeixent la seva escassa rendibilitat i alts

costos, o atendre les necessitats
mitjançant l'estalvi individual.

socials

I arribats a aquest punt, a part d'altres
consideracions no menys importants, el primer
que podríem preguntar-nos és si tenim els
treballadors i treballadores, aquesta capacitat
d'estalvi. Un informe elaborat pel Gabinet
Econòmic de CCOO mostra que els salaris pagats
per realitzar el mateix treball han perdut un 7%
de poder de compra des que es va iniciar la crisi,
entre 2008 i 2017. I en la mateixa línia, la
Confederació Europea de Sindicats assenyalava
que Espanya és un dels nou països en el qual les
persones treballadores van guanyar menys en
2017 que en 2010. Una pèrdua de poder de
compra de salaris i pensions que contrasta, i molt,
amb el creixement entre gener i setembre del
2017 dels beneficis, 5,1%, i dels dividends de les
societats no financeres, que creixen un 11,%. Tan
sols els beneficis empresarials tripliquen la pujada
salarial pactada en negociació col·lectiva
(1,43%).Hem esbossat alguns dels plantejaments
ideològics que sustenten l'actual i futur sistema
de pensions.
Davant aquesta deriva, des de CCOO plantegem
altres alternatives, que tenen com a prioritat la
recuperació i el manteniment del poder adquisitiu
de les pensions, d'avui de matí. Propostes que
han de debatre's i acordar-se en el marc del Pacte
de Toledo, i que si o si, han de reforçar
l'estructura d'ingressos per cotitzacions, un
finançament addicional per part de l'Estat, lluita
contra el frau a la Seguretat Social i l'economia
submergida i no ho oblidem, mesures fiscals
progressives.

8 de març: el feminisme a
l’agenda política, social, econòmica...
3.2

Lila Thomàs Andreu
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

Hem viscut un 8 de març atípic, alegre,
multitudinari arreu de l’Estat, a totes les ciutats i
pobles. Hem viscut una commemoració del dia
internacional de les dones amb una convocatòria
de vaga feminista. Una vaga feminista viscuda
d’una manera diferent a altres vagues laborals.
En una cosa sí ha estat com sempre: la divisió
sindical. Les Centrals CCOO i UGT convocant
dues hores a tots els torns. CGT, STEI-I vaga de
tota la jornada. També ha estat semblant en allò
que fa referència a les dades de seguiment. Ja ho
advertiren les feministes convocants, no es podia
mesurar com altres mobilitzacions.
En allò que sí que va ser massiva, alegre, i
sorprenentment multitudinària va ser en la manifestació
convocada a les 19 h. Des de la plaça d’Espanya de
Palma, va recórrer les avingudes en la seva banda
esquerra, omplint, després la Rambla i el carrer Unió fins
al Born. Unes 20.000 persones, digué la Policia local.
També a Maó, a Vila, a Formentera, resposta
multitudinària com mai s’havia viscut. I no parlem de les
grans ciutats de la península, des de Santiago fins a Sant
Sebastià, passant per Oviedo, Santander, Bilbao,
Pamplona... i Barcelona, València, Saragossa, Castelló,
Alacant... i totes les altres d’arreu de la geografia de
l’Estat espanyol.
El moviment feminista ha pres els carrers, ha entrat en
les agendes polítiques, socials, econòmiques... Els
feminismes en la seva pluralitat i la seva diversitat han
ocupat planes i planes dels mitjans de comunicació, de
les xarxes socials. Les dones hem sortit al carrer per una
crida feminista, dones joves, majors, adultes. De tots els
estaments socials. Veiérem des de treballadores de les
administracions públiques fins a cambreres de pisos, des
del món educatiu fins al món sanitari i de serveis socials.
Del comerç i de les perruqueries, del món periodístic...
Hem parlat de les discriminacions que pateixen les
dones pel fet de ser dones, de les violències masclistes,
dels micro-masclismes... I s’han fet passes importants,
per exemple, en el món de l’ensenyament s’han creat
espais de coordinació per dur endavant accions de

Foto: concentració plaça de Cort, 8 de març. Feministes en
Acció.

coeducació. Un altre exemple en el món de la política:
l’Assemblea de MÉS per Mallorca celebrada els dies
següents 9, i 10 de març, aprovà una ponència que
aprofundeix en el fet de ser una força política que es
defineix feminista, en igualtat de condicions com
sobiranista, ecologista i d’esquerres. El PSIB-PSOE crea
una Comissió d’expertes per assessorament en
polítiques d’igualtat, que presideix na Ma José Varela i de
la qual en formen part reconegudes feministes
socialistes.
El moviment feminista ha ocupat el carrer i ja res serà
igual. El feminisme ocuparà espais a les agendes
polítiques, però no només en aquesta. També en
l’agenda social, en l’agenda econòmica, en l’esportiva,
en l’associativa, en la sindical, en la periodística... Les
dones hem fet una passa endavant, ens hem reconegut
amb l’alegria de les dones joves mostrant frases i
consignes que semblaven oblidades, i altres de noves,
agosarades, valentes. Ens hem reconegut amb les dones
que per primera vegada feien vaga al seu lloc de treball,
debatent les raons, superant els acudits de mal gust. Ens
hem reforçat en la lluita quotidiana, perquè hem vist la
solidaritat, la sororitat, de les feministes amb les dones
d’arreu del món.
El 8 de març d’enguany el feminisme ha deixat ben clar
el lema de la vaga: Si ens aturem totes, s’atura el món! I
hem sorprès molta gent amb la força renovada, alegre,
combativa de les dones que volem transformar aquesta
societat.
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4.1

El Decret Posidònia

Eina de conservació i de futur
Miquel Mir Gual
Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat
Govern de les Illes Balears
La Posidonia oceanica és una planta autòctona
mediterrània que colonitza els fons marins arenosos. Aquesta planta, que popularment ha estat
anomenada alga, és una fanerògama la qual es
desenvolupa a partir de formacions de prades
submergides que a les Balears, com a espècie fotòfila, es poden estendre fins a profunditats de
prop de 40 m. Les prades de posidònia constitueixen els ecosistemes marins més importants del
Mediterrani per una doble raó: des del punt de
vista biològic afavoreixen l’assentament i la colonització de nombrosos organismes i espècies,
mentre que des del punt de vista dinàmic i morfològic constitueixen una peça clau en la producció
de sediment i l’estabilització del litoral. En definitiva, es postulen com ecosistemes marins madurs
els quals presenten major producció de biomassa
i de sediment que la resta d’associacions vegetals
submarines de fons arenós.
Amb tot, la importància de la Posidonia oceanica
com agent biològic és capital en tant a l’hàbitat
que suposa per nombroses espècies marines, tot
suposant un increment substancial de la nostra
biodiversitat, mentre que des del vessant geomorfològic és fonamental pel manteniment i la
defensa de les costes d’acumulació arenoses. Partint d’aquests coneixements testats empíricament
per la comunitat científica, sovint ha mancat la
presència d’una major consciència social i política, i sobretot la implicació directa de tots els
agents socials i econòmics que tenen interès en
l’explotació directa o indirecta dels nostres ambients costaners.
Tot i que la Posidonia oceanica està fortament
protegida com a hàbitat i espècie sota legislació
europea i estatal, la realitat evident al litoral de
les Illes Balears fa que aquest ecosistema estigui
sotmès a una sèrie de pressions i amenaces que
posen en perill el seu bon estat de conservació.
Aquest nou escenari ha fet que avui dia hagin
aflorat signes de degradació que reclamen esment. L’exercici de reflexió sobre els impactes
que totes aquestes pressions suposen per
aquests ecosistemes s’ha de construir des de la

individualitat. Només així es podrà engendrar una
acció global que sigui eficient – per a tots els interessos – i respectuosa amb el nostre medi marí.
Tanmateix, aquesta també ha de ser piramidal,
aconseguint enllaçar la consciència i compromís
dels ciutadans i ciutadanes, amb la dels agents
interessats amb la seva conservació i la de les administracions públiques competents en la seva
gestió i legislació.
L'increment d'usos en les nostres aigües, principalment lligats a la pressió antròpica tant des del
punt de vista d'impactes provinents de terra
(emissaris, construcció, etc.), com de les activitats al mar (fondejos d’embarcacions, pesca, etc.)
ha fet aflorar exemples d'impactes que poden posar en perill l'estat òptim de conservació de la posidònia, incomplint, per tant, el que estipula la
Llei 42/2007. Així, es fa necessària una regulació
adaptada a la realitat de les Illes Balears que faci
compatibles l'existència d'activitats humanes
amb la protecció i conservació de l'espècie i de
l'hàbitat.
El conegut Decret posidònia, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, des
de la responsabilitat que com a país tenim vers a
la conservació i protecció del nostre capital natural, es presenta com un marc normatiu pioner en
tota Europa i assumeix la càrrega jurídica necessària per poder, a partir de la regulació d’usos,
garantir la conservació futura d’aquesta espècie
tan apreciada. Com ja s’ha exposat, la posidònia
oceànica esdevé un actiu ambiental de màxima
rellevància. Així, aquesta ja està protegida com
espècie per legislació estatal, inclosa a més dins

2
el Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies
Amenaçades, i com a hàbitat d’interès comunitari
per la Directiva 92/43/CEE d’hàbitats.
Amb aquest escenari no és presentable que, des
de les administracions competents, s’engendri
més demora en articular, tot complint amb el cos
normatiu vigent, un marc jurídic adaptat a la realitat de les Illes Balears que asseguri la conservació d’aquesta meravella natural. És en aquest
sentit que el Govern, complint amb les seves
competències i obligacions, ha engegat, des de la
convicció, aquesta iniciativa la qual ja es troba en
la seva fase final de tramitació i que, esperem,

aquest estiu ja pugui estar en vigor. Entre totes
assegurarem que els resultats de cara al futur exigeixin millorar la conservació integral de la posidònia a les nostres Illes.
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Transformar la insularitat en oportunitat en
lloc de repte: La Llei de canvi climàtic i transició
energètica de les Illes Balears
4.2

Joan Groizard Payeras
Director General d’Energia i Canvi Climàtica
Govern de les Illes Balears
Com a territori insular a la Mediterrània, les Illes
Balears són especialment vulnerables als efectes del
canvi climàtic: no tant per un increment del nivell de
la mar (que tot i així causaria pèrdues econòmiques i
de terreny importants), sinó especialment per un
increment de temperatura caracteritzat per onades
de calor més intenses i més freqüents i una
disminució de les precipitacions acompanyada d’una
major torrencialitat de les pluges.
Això es desprèn de l’Estudi de Vulnerabilitat enfront
del canvi climàtic que va comanar el Govern de les
Illes Balears, que analitza l’impacte sobre diferents
sectors – com l’aigua, el territori, el turisme o la salut
– de les modificacions que el canvi climàtic ja ha
començat a introduir al nostre entorn.
En paral·lel, les Illes contribuïm al canvi climàtic de
forma més intensa del que ens correspondria: tenim
més vehicles per habitant que qualsevol altra
província (tenint en compte que molts vehicles que
circulen per les Illes no són matriculats aquí!), som la
comunitat autònoma amb menys proporció de
renovables de tot l’Estat, i un 40% de la nostra
electricitat prové de la crema de carbó (importat
d’altres continents) a la central des Murterar,
ubicada just al costat del Parc Natural de s’Albufera.
Partint d’aquesta realitat, la Llei de Canvi Climàtic i
Transició Energètica pretén donar-li la volta. Després
d’un llarg procés participatiu amb actors econòmics,
socials i polítics de les Illes per tal d’aconseguir el
màxim de consens possible, hem redactat i presentat
l’esborrany d’Avantprojecte de Llei que vol ser el full
de ruta per aconseguir-ho.
L’objectiu general és aconseguir una economia 100%
lliure de combustibles fòssils com a màxim per a
l’any 2050, i preparar els diferents sectors de les Illes
per als reptes que ja suposa, i que suposarà, el canvi
climàtic. Això es planteja, en primer lloc, reconeixent
el caràcter transversal del canvi climàtic, i introduint
l’anomenada perspectiva climàtica a tota la política
pública: tot nou projecte o política pública, des d’un
pla director sectorial a les lleis de pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma, hauran de

plantejar-se dues preguntes: Suposa aquesta política
un increment o una reducció d’emissions, i és
compatible això amb els objectius globals que s’han
marcat? I està preparada aquesta política o projecte
per a les condicions climàtiques que s’han previst
per les pròximes dècades?
Dins aquest marc, la Llei es marca quatre objectius
addicionals:
-

La reducció de la dependència energètica
exterior i l’avenç cap a la sobirania
energètica, perquè no sigui la realitat
geopolítica d’altres llocs del món la que
condicioni els preus i la disponibilitat de
l’energia a les Illes, sinó que aquests
depenguin més de les decisions preses
localment;

-

La democratització del sistema energètic,
entès com convertir els consumidors en una
part activa del sistema energètic, podent
generar part de la seva energia, ser (co
titulars de les infraestructures energètiques
i fins i tot vendre serveis al sistema
energètic que fins ara estaven reservats a
les grans energètiques. També es planteja
que els promotors de grans projectes
renovables hagin d’obrir a la ciutadania
local una proporció de la inversió en els
projectes;

-

La gestió intel·ligent de la demanda, per
aprofitar al màxim les infraestructures
existents de generació i transport d’energia
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-

i minimitzar la necessitat de fer-ne de
noves;

turisme que pugui competir en sostenibilitat com ja
no ho pot fer en preu o en nombres.

La transició justa, tenint en compte aquells
sectors i llocs de feina que actualment
depenen d’activitats contaminants i que
s’hauran d’anar transformant o abandonant,
per tal que puguin tenir un lloc clau també
en les noves oportunitats creades per la
transició energètica.

Per l’altra banda, però, el potencial és encara major:
la transició energètica suposa el desplegament de
tota una sèrie de sectors econòmics, des de la
instal·lació de sistemes de renovables o per a
vehicles elèctrics fins a nous models de negoci de
vehicle compartit, a sistemes innovadors de
compravenda o gestió de l’energia o simplement
l’assessorament en mesures d’estalvi i eficiència. És
a dir, tot un nou “ecosistema” de models de negoci i
llocs de feina per crear, desplegar i mostrar al món.
A més, sabent que la resta d’Europa tard o d’hora
emprendrà camins similars, ens permet adelantarnos-hi i desenvolupar talent i empreses que després
puguem exportar a la resta del continent.

Es tracta d’una Llei que, tot i voler planificar a 2050,
compta amb mesures concretes a curt i mitjà
termini, com ara la instal·lació de plaques solars als
aparcaments en urbà de més de 1.000m2, o la
prohibició d’entrada de cotxes dièsel a les illes a
partir del 2025 i dels que no siguin elèctrics a partir
del 2035. Són mesures ambicioses, però en línia amb
el que estan començant a proposar diferents països
del nostre entorn. Per exemple, Noruega no
matricularà nous vehicles que no siguin elèctrics a
partir del 2025, un grapat de països com Irlanda,
Holanda o Eslovènia s’ho han marcat per 2030, i fins
i tot grans països com Regne Unit o França han fixat
la data per 2040. En consonància, els sectors
econòmics estan preparant-se per aquests canvis, la
qual cosa garantirà que aquesta transició es podrà
dur a terme amb facilitat.
Aquesta proposta és també en l'àmbit econòmic. Per
una banda, permet reforçar la “marca” de les Illes
com a espai amb vocació de sostenibilitat – de fet,
l’anunci de la Llei ha tingut repercussió mediàtica a
escala internacional, i diferents actors des del govern
de Grècia al regulador energètic de França s’han
interessat per la proposta. Si aconseguim fer realitat
aquestes propostes, ens permetrà avançar cap a un

En definitiva, és una proposta que demana esforços
dels sectors públic i privat que redundaran en
avantatges individualment per les empreses i
famílies de les Illes, però també a escala col·lectiva
pel nostre territori i, atesa la naturalesa global del
canvi climàtic, més enllà.
Queda per endavant tota la tramitació d’aquesta Llei
– al·legacions, tràmit parlamentari i esmenes – que
esper que la puguin enriquir i apropar a un consens,
com més ampli, millor. Havent pogut comentar el
projecte amb altres regions de la Unió Europea, o fins
i tot amb el mateix Comissari Europeu d’Acció
Climàtica o el Ministre d’Energia de l’estat, queda
encara més clar que és un salt important en la
direcció correcta, en la que tanmateix haurem
d’avançar. Confiem, per tant, en què en cas d’haverhi canvi de govern a partir del 2019, siguem capaços
com a Illes de seguir avançant en la lluita contra el
canvi climàtic.
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MÉS per Mallorca
Una nova etapa

Guillem Balboa i Bel Busquets
Nova co-coordinació de la
formació
Josep Valero

Com vos presentau?
Guillem: Jo som Guillem Balboa Buika, el fill gran de Sita
Hono (que és com li diuen a ma mare a Guinea) i de Juan
Balboa que va ser professor, poeta i polític guineà que
va morir a l’exili a València. Estic casat amb na Maria Bel
Pocoví i som pare de tres fills: en Guillem de 18 anys, na
Coloma de 16 i na Júlia de 7. Acadèmicament vaig anant
fent tombs entre els estudis d’Història, Sociologia i
Antropologia però professionalment em va tocar lidiar
amb el periodisme i la comunicació. Som funcionari de
carrera. Tècnic de la Direcció de Comunicació de la UIB
des de fa prop de 20 anys. També vaig viure
l’experiència de ser Cap de comunicació de la

Conselleria d’Educació entre el 2009 i el 2011. Em vaig
incorporar a l’activitat política el 2013 arran de les
assemblees per a la formació de l’agrupació local de MÉS
a Alaró. Form part de l’executiva de MÉS elegida l’any
2016. Actualment també som el Batle del municipi amb
un pacte de govern amb el PSOE. I des del 10 de març
de 2018 som co-portaveu de MÉS per Mallorca.
Bel: I jo som na Bel Busquets Hidalgo, tenc 45 anys,
fadrina i mare de dos fills, una nina de 12 anys i un nin
de 9. Llicenciada en Filologia Catalana i professora de
català en excedència de Mata de Jonc. També som
cooperativista de l’escola des de l’any 2001. La meva
experiència associativa comença als clubs d’esplai, sòcia
de l’Obra Cultural Balear i del projecte Algaida Titoieta
Ràdio. Vaig néixer a Palma, però visc a Algaida des de
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l’any 1999. El 2012 entr a l’Executiva del PSM portant els
temes d’educació. El 2013 m’incorpor com a diputada i
el 2013 entr a l’Executiva del PSM. El març del 2016
m’elegeixen com a secretària general del PSM, l’abril de
2016 amb David Abril som elegida co-portaveu de MÉS
per Mallorca. Actualment som també Vicepresidenta del
Govern i consellera d’Innovació, Turisme i Recerca.
Reelegida el març del 2018 co-portaveu de MÉS per
Mallorca.

Com valorau la darrera Assemblea de MÉS per Mallorca?Bel: Molt participativa. Han passat més de 400 persones
entre els dos dies d’Assemblea i 300 i escaig, han votat.
Tal vegada ha estat massa centrada en temes
organitzatius i hi ha hagut poc temps de debat en els
temes estratègics. Però això ha estat la voluntat de la
militància. En el fons reflecteix que no hi ha
discrepàncies polítiques en la línia de treball, i el que es
vol, és millorar el nostre funcionament intern. El que
queda clar és que sortírem reforçats de cara a les
pròximes eleccions.
Guillem: Molt positivament, ha servit per reforçar el
projecte, tant pel que fa al suport a la nova Executiva,
que representa la pluralitat de veus de la nostra
organització, com pel que fa a l’aposta clara per un
model assembleari on la militància juga un paper
fonamental. I això ha quedat palès per exemple en
l'elecció d’un model de Consell Polític on tots els
militants hi tenen cabuda.

S’ha fet molta feina per part de MÉS i pens que molta
ben feta. Creieu que se percep a l’electorat de MÉS?
Guillem: Molt probablement hem de millorar en la
socialització de la bona feina que hem anat
desenvolupant des de les institucions i per a la qual la
presència de MÉS ha estat imprescindible, bona prova
d’aquesta bona feina són la llei d’igualtat, la llei de
fosses, l’impost turístic o les recents lleis de residus i de
canvi climàtic, lleis valentes i avantguardistes
àmpliament valorades en l'àmbit internacional. Cap
d’aquestes lleis hauria estat possible sense la presència
de MÉS per Mallorca al Govern de les IB i això no just
s’ha de valorar sinó que també hem de saber compartirho.
Bel: Estar al govern sempre suposa un desgast. Però
crec que és just dir que les conquestes del govern més
valorades són les que corresponen a les conselleries de
MÉS o de direccions generals portades per militants de
MÉS. Limitar les places turístiques, ampliar els espais
naturals, la renda social garantida, les reserves
pesqueres o les lleis que ha citat Guillem. És cert que el
votant d’esquerres és més exigent i crític, i que els
desitjos per aconseguir les coses més aviat pot produir

en alguns sectors un cert desencís. Les possibilitats reals
de la gestió són les que són. Ja ho dèiem en la nostra
Assemblea: Des de la pura gestió, no es fa cap revolució.
Però ajuda a crear les condicions per poder fer més
avanços en la societat. Cal fer més pedagogia. Explicar
la realitat dels nostres límits, però sense acceptar mai
cap renuncia als nostres principis, ni amagar la voluntat
transformadora dels nostres objectius finals.

Quines propostes polítiques trobau més interessants del
que es va debatre?
Bel: La nostra proposta va més enllà de l’actual
legislatura. Cada quatre anys hem de passar per
l’examen electoral amb la ciutadania, però no volem ser
una força oportunista que s’adapta al que vol sentir una
opinió pública molt marcada pels valors dominants dels
poders fàctics. Hem pensat i volem projectar una
Mallorca del futur. Detectar les necessitats i les prioritats
de la nostra gent, per avançar cap a una Mallorca
solidària, sostenible, justa i sobirana. Hem refermat la
nostra voluntat transformadora, i sabem que no és
possible fer-ho en solitari, sinó que ens cal la complicitat
de la gent, la necessitat de fer sòlides aliances en l'àmbit
polític i social.
Guillem: Personalment valor l’aposta clara per l’adopció
del feminisme com a marc de referència, sense
menystenir altres debats duts a terme. L’aposta pel
feminisme és un camí que ja es va iniciar a la 2a
assemblea general del partit, crec que va ser a Inca el
2016, i que ara s’ha vist refermada en aquesta 3a
assemblea. Crec que la lluita del moviment feminista
serà, de fet ja està sent, un dels moviments socials i
revolucionaris que capitalitzaran l’agenda política
mundial, juntament amb l’anti-racisme i la lluita a favor
de la diversitat cultural, àmbits on crec que encara tenim
un llarg camí a recórrer i per créixer.

Potser varen primar les preocupacions internes en
aquesta Assemblea?
Guillem: És possible, però també és comprensible tenint
en compte d’on veníem i els moments de dificultat pels
quals hem hagut de passar aquesta legislatura. En
qualsevol cas jo em qued amb la lliçó de maduresa i
d'intel·ligència col·lectiva que, una vegada MÉS, la
nostra organització ha demostrat.
Bel: Ja ho he comentat abans. A parer meu tal volta hi va
haver massa debat reglamentista i massa poc temps per
al debat estratègic.
Com explicau les abstencions a la part de l’Executiva
electa amb llista tancada?
Guillem: Posaria en dubte que fos una abstenció. Tenc
clar que va influir precisament el fet que es donava per

3
assumida i acceptada l’única llista que es presentava,
motiu pel qual molta gent es va centrar directament en
la votació de la resta de candidats i no es va preocupar
en ratificar la llista de sis ja presentada. Sense anar més
lluny jo tampoc vaig votar la llista on em presentava i
me’n vaig anar directament a la resta de candidats. Crec
que això li va passar a molta de gent.
Bel: Ratific el comentat per Guillem. En el debat de la
ponència d’organització no hi va haver cap objecció al
tipus de fórmula escollida per elegir l’Executiva. La part
d’elecció amb llista tancada té l’objectiu de presentar la
proposta com un equip de feina on cada persona està
pensada per a cobrir una responsabilitat de direcció.
Crec que hi va haver una part important de confusió
pensant que no calia ratificar amb la creu la proposta.
Cada delegat vota en consciència. Imagin que també cal
valorar que hi va haver gent que pensava que la llista

podria ser una altra i per això es va abstenir.
Co-portaveus vol dir bicefàlia a la direcció?
Bel: Vol dir que hi ha la voluntat de mostrar que funciona
la paritat i el respecte a la diversitat dins MÉS. El
lideratge compartit és la demostració d’aquesta
voluntat. També ajuda a fer que hi hagi un repartiment
de tasques, sense caure en els compartiments estancs.
Jo mateixa prioritzaré les tasques de direcció més
institucionals i Guillem la vessant de reforçament intern
de l’organització, però tant un com l’altra, estarem al
que faci falta. Com es diria col·loquialment, tenim bon
rotllo per fer una feina col·lectiva.
Guillem: No, en absolut, vol dir seguir apostant per un
model de representació i d’organització plural,
horitzontal, de coresponsabilitzacions i característic de la
nostra organització. Les funcions que desenvolupam tant
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na Bel com jo estan coordinades i consensuades i es
basen en la confiança mútua. Evidentment n’hi ha
d’altres models però per jo no representen MÉS PER
MALLORCA

Els debats sobre hipotètics lideratges a la Comunitat
Autònoma, condicionarà el clima intern de les primàries?
Pot afectar a la cohesió interna de MÉS per Mallorca?

context d’involució i de regressió política que vivim a
Espanya i el context general a Europa d’expansió de
l’extrema dreta i de les polítiques de la dreta radical.

Com pensau que ens afectarà l’allau repressiva de les
institucions de l’estat, enfront de les candidatures
sobiranistes de Catalunya?

Guillem: És normal que en un context de primàries es
parli sobre lideratges, opcions i candidatures, més tenint
en compte la situació de la qual partíem, però com ja he
dit som un equip humà que ha demostrat maduresa i
intel·ligència col·lectiva en situacions difícils.

Guillem: És que precisament la maquinària repressiva de
l’Estat no és una amenaça exclusiva contra Catalunya
sinó que va adreçada a qualsevol qüestionament de
l’statu quo i això posa en el punt de mira el nostre
autogovern, la nostra idea de llibertat, de sobirania, el
nostre model escolar, etc., etc.

Bel: MÉS per Mallorca és un projecte perdurable. Tothom
vol que continuï. Les primàries s’han de veure com un
espai de reforçament de la democràcia i no tant com un
espai de combat polític. Hi ha perfils de lideratge que
agraden més a uns i altres perfils de lideratge que
agraden més a altres. Quan hi ha una elecció, els
arguments sobre les bondats i les mancances d’aquests
perfils, s’accentuen i es confronten. Jo confiï en la
maduresa de la nostra organització. Siguin quins siguin
els resultats de les primàries, estic segura que no hi
haurà enquistaments de les posicions i que tots
remarem en la mateixa direcció. Malauradament la
nostra militància no tendrà un clima «asèptic» de debat
tranquil, respectuós i democràtic. Massa gent està
interessada des de defora, en presentar les nostres
primàries com una confrontació interna, caïnita i que pot
provocar la implosió de MÉS. Però la nostra militància ja
ha donat prou proves de maduresa. En el nostre
projecte, més democràcia, serà sempre més reforçament
de MÉS.

Bel: És evident que el govern de les Illes és mirat amb
lupa pel govern central. Ara mateix es parla d’invalidar la
proposta de carrera professional als funcionaris de la
CAIB, impugnar l’increment de la taxa turística als
creuers, impedir la sanitat universal al conjunt de la
població resident a les Illes... També hi ha maniobres de
voler crear entitats espanyolistes a les Illes, a l’estil de
Catalunya, per intentar dividir a la societat civil amb els
temes de la llengua, cultura, dret a decidir... Tot en un
context de recentralització de l’Estat i d’atacs a les
llibertats. Per això és més important que mai, presentar
a MÉS com la força més coherent i democràtica que
defensa els drets de la ciutadania a poder decidir en tots
els aspectes de la vida quotidiana. No ens hem de deixar
aïllar al debat purament identitari. Som els primers
defensors de la nostra llengua catalana com a element
de cohesió social i dels nostres drets culturals. Però això
va de democràcia en primer lloc. I hem de ser i estar en
la punta de llança de la defensa dels drets cívics del
conjunt de la població.

Una vegada passada l’Assemblea, com pensau que cal
encarar aquest darrer any de la legislatura? Quines
prioritats ha considerat l’actual Executiva de MÉS?

Quin ha de ser el paper polític de MÉS, a part de la
gestió progressista de les institucions?

Bel: Cal enseuar i posar a tope la maquinària electoral
dins de l’organització. Preparar bé les primàries i motivar
al màxim al conjunt de la militància i del nostre entorn
per tenir una gran participació. Partir de la nostra força
organitzativa i municipal, reforçant la comissió
d’extensió territorial. Potenciar la feina de la nostra
assemblea de regidors i regidores. Realitzar campanyes
internes de mobilització de la militància. Realçar la feina
de MÉS en el conjunt de les institucions i fer-la arribar al
màxim de població. Explicar la singularitat de la nostra
aportació, la seva importància, i a la vegada, la nostra
aposta ferma i decidida per reeditar els pactes
d’esquerres i progressistes a la nostra comunitat.
Guillem:Tenim un any per fer valer la bona feina que
estam fent Al capdavant de les institucions, que com ja
he dit és molta, i contrastar la nostra feina amb el

Bel: MÉS ha de ser una força d’esquerra transformadora
en l’àmbit social que vol canviar el model econòmic
injust, ineficient, insostenible, actualment existent a les
Illes. Volem treballar en un pla de transició d’aquest
model cap a un altre més eficient, més just, en millor
ocupació, donant prioritat a l’educació, amb un correcte
tractament dels nostres recursos naturals. Per això
també ens cal un bon i millor finançament. Tot això sols
es pot aconseguir amb la complicitat i mobilització de la
societat civil progressista i guanyant la batalla cultural
del sentit comú majoritari de la població. Per això és
important que els militants de MÉS també hi siguin
presents en els moviments socials. Que aportem els
nostres sabers i a la vegada aprenguem dels nous valors
que es van produint en la societat.
Guillem: Més enllà de la gestió institucional jo entenc
MÉS com la representació d’un model de país, un model
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social, una proposta de futur compartit. Crec, i ho he dit
altres vegades, que tenim el projecte polític i social que
millor s’adapta a la Mallorca del segle XXI que batega i
empeny per sortir però que, de moment, no hi hem parat
prou esment.

Guillem: Ben al contrari, crec que són precisament un
gran estímul per reeditar els pactes d’esquerres.

Què li diríeu a la gent que vol canvis més ràpids i «més
valents»?
Guillem: El que volem són canvis profunds i que arrelin.
Cal tenir en compte que la nostra intenció és revertir un
model que s’ha edificat al llarg de dècades, això no es
gira d’un dia per l’altre. És necessari incorporar el
concepte de transició. Ara bé, dit això és evident que
sempre es pot fer millor i que a vegades es poden
cometre errades. En qualsevol cas, la renda social,
l’impost turístic o la llei de canvi climàtic, per citar tres
exemples, no són precisament mostra de poca valentia.
Bel: Els camins més valents són els que es converteixen
en perdurables. Serà molt difícil anar endarrere amb
l’impost de turisme sostenible, eliminar espais naturals,
retirar la renda social, retirar la llei de canvi climàtic...
Però res és irreversible si no es garanteix el suport social
d’una ampla majoria. La batalla per l'hegemonia és
cultural i social, malgrat que necessiti el poder polític per
consolidar-la. A vegades el que aparentment és més
radical, provoca forces de reacció que fan retrocedir
conquestes aparentment més consolidades. Governar no
és aplicar sense miraments el BOIB amb allò que ens
agradaria. Governam en coalició i governam en una
societat a on els valors progressistes, sobiranistes i
ecologistes, estan molt entrecreuats i atacats des de
moltes maneres diferents. Cal valorar en cada moment
la correlació de forces existents en cada tema puntual.
Som prudents, però no covards. No crec que la dreta
estigui molt contenta amb nosaltres. Algun motiu
tendran.

L’onada de reaccionarisme que hi ha al món, a la Unió
Europea, a les institucions de l’estat, ens afectarà la
possibilitat de revalidar els actuals pactes d’esquerra?
Bel: Hem de posar el valor el que signifiquen aquests
pactes d’esquerra en el moment actual. Podem esser la
Gàl·lia d'Àsterix i Òbelix enfront del neoliberalisme
dominant i els vents imperants de dreta i extrema dreta
política. Ens pot afavorir la conjuntura econòmica de
creixement, que farà pocs creïbles les crítiques
demagògiques que coneixem d’anteriors campanyes
electorals. Però la batalla serà dura i segur que la dreta
voldrà crear un terreny de confrontació política artificial i
dur-mos al seu terreny de joc. Hem de procurar mantenir
el terreny des d’on establir la nostra estratègia. Els dels
nostres valors, els de la nostra gestió, els de la nostra
honestedat, els de la simbiosi amb la nostra gent...

Ens cal pactar amb els moviments socials? Com s’ha de
fer el diàleg permanent amb els mateixos?
Guillem: Efectivament, davant una situació cada vegada
més compromesa pel que fa a les llibertats, el benestar
social, els drets humans i els reptes mediambientals és
imprescindible arribar al màxim de consensos amb
entitats i moviments socials, tant en l'àmbit local com
global, atès que el repte que haurem d’afrontar els anys
vinents és global.
Bel: Hi ha d’haver diàleg permanent. Amb els moviments
socials no progressistes, des del respecte als seus drets
cívics. Amb els moviments socials progressistes des del
reconeixement al seu paper imprescindible per a la
transformació social. Uns moviments que no sols són
reivindicatius. També són propositius. De fet cada
vegada més, elaboren propostes perquè les institucions
les incorporin a la seva gestió. No sempre podem
incorporar el cent per cent de les seves reclamacions.
Per això hem de conviure amb el diàleg permanent i
explicar els motius del que feim i el perquè del que no
podem fer. A vegades des del govern sembla que des
del camp progressista surten massa crítiques, i quasi
mai ens acompanyen quan surten mesures positives.
Caldria analitzar el perquè i les mancances per teixir
complicitats que té el mateix govern. En qualsevol cas,
seria absurd caure en la trampa del retret i la
desconfiança. Ni el govern ni els moviments socials
tenen el don de la infal·libilitat. Tots estam condemnats
d’aprendre uns dels altres. Especialment si coincidim
que volem arribar al mateix port.

Moltes gràcies Biel i Guillem per les vostres
respostes. Que tingueu molta sort i encerts en
aquesta nova etapa Al capdavant de MÉS per
Mallorca

5.1

Publicació del
Manifest

‘UN ESBORRANY DE
PAÍS’
Grup impulsor de les Jornades
‘Un Esborrany de País’
El mallorquinisme polític es troba en un moment
d’impàs, en l’encreuament de camins entre les
formes de fer i entendre la política executada al
llarg de dècades i les noves necessitats que
imposa un context cada vegada més canviant i
complex.
Durant
els
darrers
quaranta
anys,
el
mallorquinisme ha aconseguit elaborar l’únic
projecte nacional alternatiu a l’espanyol en la
història de Mallorca capaç de penetrar en àmplies
capes de la societat; no només per haver
aconseguit
una
important
representació
institucional, sinó també per la seva marcada
incidència en el discurs polític imperant. Així,
bona part de les seves reivindicacions i postulats
han esdevingut gairebé transversals: des de la
promoció i la defensa de la llengua catalana fins a
la millora del finançament, passant per la
reclamació d’una fiscalitat diferenciada que
compensi els costos de la insularitat.
Malgrat tot, el mallorquinisme no està encara en
condicions de ser considerat un moviment polític
hegemònic i, alhora, està mancat d’una estratègia
efectiva que li permeti assolir aquest objectiu.
Una estratègia que necessàriament s’ha d’erigir
sobre les coordenades socials, demogràfiques,
econòmiques i culturals de la Mallorca de la
postmodernitat, de les identitats líquides, de la
multitud de llengües i orígens, de les desigualtats
socials i de gènere... d’una terra mancada de
projecte col·lectiu compartit entre la majoria dels
seus ciutadans.
Cal revisar com s’ha entès la mallorquinitat fins
avui dia. Cal un mallorquinisme de construcció,
més centrat a establir ponts i punts de trobada
entre totes les realitats de l’illa, un
mallorquinisme que, sense perdre de vista els
referents de tots aquests anys de lluita, passi a
ser l’arquitecte d’un nou país. Cal, en definitiva,
bastir el mallorquinisme de grans idees i, com
deia Antonio Gramsci, “les idees són grans tan
bon punt són realitzables”.

Amb l’objectiu de consolidar un debat necessari i
enfortir les bases teòriques del mallorquinisme,
des de les Fundacions Darder-Mascaró publicarem
en les pròximes setmanes un manifest que recull
les idees força sorgides al voltant de les Jornades
d’Estudi i Debat Un Esborrany de País.
Les Jornades, impulsades per les mateixes
Fundacions l’any en què es commemorava el
cinquantè aniversari de la publicació de Els
Mallorquins de Josep Melià, es varen iniciar amb la
presentació de trenta-tres comunicacions el
novembre del 2016 i varen continuar, el 2017,
amb un llarg procés de discussió a partir de
debats organitzats a Palma, Inca i Manacor. Així
mateix, el procés va comptar amb una jornada
internacional
–
Sobiranismes:
Estratègies
Transformadores
–
en
què
participaren
representants de moviments sobiranistes del País
Valencià, de Catalunya, d’Andalusia, del País Basc
i de Galícia. Ara, amb la publicació del manifest,
culminam un llarg procés de reflexió, però
esperam serveixi per obrir nous horitzons.
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Nova etapa a

5.2

l’OBRA CULTURAL BALEAR
Josep De Luis
President de l’OCB

Foto: Arabalears.cat

Permeteu-me començar amb unes línies d’agraïment per
l’oportunitat de ser aquest espai on per primera vegada
public un text en la recentment estrenada condició de
President de l’Obra Cultural Balear.
L’actual Junta de l’OCB tot just iniciam el repte de dirigir
durant els pròxims temps una de les entitats de
referència de la nostra societat civil. Quan, girant la
ullada cap enrere, hom guaita les ombres de l’avior, sent
una mescla de mareig de vertigen i del pes d’una gran
responsabilitat derivada de l’immens llegat que
representa l’OCB. Les persones que, al llarg de la
història, hem tengut la sort de fer part de la direcció de
l’Obra Cultural Balear ens situam en la responsabilitat
del marmessor, en cap cas hereu, d’un gran patrimoni
intangible.
Just el dia en què es complien 733 anys de l’entrada del
Rei en Jaume a Ciutat, el 31 de desembre de 1962, un
grup de prohoms de la nostra cultura fundaren l’OCB
atenent a la convocatòria de Francesc de Borja Moll. Els
primers anys, en un context polític hostil en què la
dictadura franquista havia arraconat l’ús la nostra
llengua pròpia a l’àmbit privat, l’entitat impulsà
l’organització de cursos de llengua i de cultura catalana
dirigits a escolars, adults i docents.

La dècada dels 70 l’OCB s’implicà decididament en la
lluita antifranquista i en favor de la democràcia. Durant
la transició l’entitat assumí una tasca vertebradora en
favor de les institucions pròpies i lluità pel
reconeixement de la personalitat nacional del nostre
poble. L’OCB va jugar un paper fonamental en la
promoció i coordinació de l’organització de la
manifestació de 29 d’octubre de 1977, esdevenint la
primera fita d’altres manifestacions històriques
convocades per l’entitat, com la cadena humana de
1995 que ajuntà 30.000 persones, incrementades fins a
les 50.000 que sortiren al carrer pel mateix motiu el 25
de març de 2012 a Palma. Mantenint la constant
d’implicació activa amb la societat civil, col·laborà amb
l’Assemblea de Docents i ajudà de manera decidida a la
gran manifestació de les 100.000 persones que
omplírem el centre de Palma dia 29 de setembre de 2013
al voltant del lema «Contra la imposició, defensam
l’educació». Aquestes són només part de les credencials
històriques de l’entitat a les que la nova Junta de l’OCB,
amb agraïment i compromís, haurà de fer honor. Com no
sentir, idò, un cert vertigen i el pes de la responsabilitat?
Cinquanta-cinc anys després de la seva fundació, l’OCB
continua fent bandera de la defensa de la llengua
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catalana. La nova Junta assumeix la direcció de l’entitat
en uns moments convulsos. La llengua pròpia, el català,
es troba amenaçada amb una virulència oblidada des de
feia anys. Alguns grupuscles de novíssima forja venen
fent bandera de l’odi a la llengua catalana, amplificats
artificialment pers mitjans reconegudament hostils a la
cultura i a l’autogovern i esperonats per moviments
polítics amb finalitats clarament recentralitzadores.
En aquest escenari haurem de reforçar el paper central
que, al llarg de tants d’anys, ha representat l’OCB en la
defensa de la llengua, la cultura i el país. Tenim la ferma
voluntat de mantenir l’entitat com a eix vertebrador,
com sempre ha estat, de totes aquelles persones,
entitats cíviques i corrents polítics que facin de la
defensa de la llengua un element irrenunciable en la
seva tasca. Una llengua, la catalana, la pròpia de les
Illes Balears, que mai havia estat, fins a la irrupció
d’aquests esmentats grupuscles, motiu d’enfrontament.
Ens cal recuperar el paper d’element integrador i de
cohesió social jugat que fa poc ha tengut la llengua

catalana, com una de les manifestacions de la nostra
cultura. Una cultura en sentit ampli.
La preocupació, que esdevindrà de ben segura
ocupació, de la nova Junta de l’OCB, és la nostra cultura
en totes les seves expressions, tal com la defineix el
DIEC: conjunt dels símbols, valors, normes, models
d’organització, coneixements, objectes, etc., que
constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida,
d’una societat o d’un poble. En aquesta definició s’hi
troba, en la referència a les normes i els models
d’organització, la defensa de l’autogovern. Tenim molt,
molt present el lema «Volem comandar a ca nostra» i,
per comandar a ca nostra, és necessari disposar dels
recursos econòmics per fer-ho.
Uns recursos que
generam, però que dissortadament no poden ser
gestionats per les institucions pròpies.
La nova etapa de l’OCB volem que sigui, en definitiva,
una digna continuadora del testimoni recollit. Volem
mantenir l’entitat a l’avantguarda i essent el referent,
com ha estat des de la seva fundació, de la defensa de la
llengua, de la democràcia i de l’autogovern.

Caminem cap a la IV Fira
del Mercat Social de Mallorca
5.3

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder – Mascaró
Els propers 18 capvespre i 19 de maig tot el dia
els jardins de la Misericòrdia acolliran la IV Fira del
Mercat Social de Mallorca, una fita anual que ja és
habitual al nostre calendari.
A Mallorca també existeix una xarxa de persones,
empreses, entitats, institucions i iniciatives que
incorporen “valors afegits socials” en les seves
decisions de consum, producció i distribució, amb
l’objectiu de contribuir a una societat basada en
els valors democràtics, ecològics i solidaris i en el
benestar col·lectiu.

- Iniciatives d'economia solidària, inserció social i
comerç just.

Són iniciatives empresarials que volen una nova
economia que tingui unes regles del joc
equitatives i de benestar social.

- Entitats financeres amb criteris socials i ètics.

Ara bé, són iniciatives, que a pesar que han anat
creixent i moltes consolidant-se any rere any,
continuen tenint mancances significatives i
dificultats per aconseguir un pes substantiu a
l’economia
illenca,
molt
especialment
a
determinats sectors econòmics.

I la fira és un bon espai per contribuir a aquesta
visibilitat, però a la vegada, volem fomentar el
coneixement
mutu
entre
els
integrants
d’aquestes iniciatives per afavorir la intercooperació entre elles. Per satisfer necessitats
comunes i compartir recursos, afavorint el seu
efecte multiplicador. Aquest és precisament un
dels conceptes centrals que defineix el Mercat
Social, la inter-comercialització dels productes i
serveis de les iniciatives de l’economia social i
solidària entre elles i molt especialment
d’aquestes amb la Banca Ètica.

Per això no ens cansarem de demanar major
suport des de les Institucions (Govern, Consell i
Ajuntaments), però també des dels mitjans de
comunicació i des de les estructures educatives
en general.
Però com què no volem caure en el parany de
“predicar es mas fàcil que dar trigo”, des de
l’Associació Mercat Social de les Illes Balears i
amb el suport de pràcticament totes les xarxes de
l’economia
social
i
solidària
organitzem
anualment aquesta Fira del Mercat Social que té
com objectiu, en primer lloc donar visibilitat a
aquestes empreses i iniciatives empresarials que,
com en dit abans, incorporen valors socials,
ecològics i ètics a la seva activitat econòmica. Ens
referim a:
- Cooperatives, societats laborals i altres formes
d'economia social.
- Producció agrària ecològica, així com producció
ecològica i sostenibilitat ambiental com l’energia i
altres iniciatives.

- Xarxes de consum responsable. - Iniciatives de
desenvolupament local.

Precisament a la Fira d’aquest any, volem donar
un fort impuls als programes destinats al
coneixement i comunicació entre tots els
productors assistents a la Fira.I òbviament la Fira
també pretén connectar els productors d’aquesta
economia
amb
els
consumidors,
molt
especialment amb aquesta part de la ciutadania
que està disposada a participar d'una manera
més activa en el suport a aquesta economia i a
desenvolupar
pautes
de
consum
més
responsables.
No cal dir que dia 18 i 19 de maig vos
esperem als jardins de la Misericòrdia.
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Palma

Ciutat d’igualtat d'oportunitats
Miquel Àngel Contreras
Coordinador MÉS per Palma

El passat mes de gener tots els grups polítics amb
representació a l'Ajuntament de Palma varen signar
l'Acord pel desmantellament de Son Banya. Un
compromís històric impulsat per la regidoria de Benestar
i Drets Socials, encapçalada per Mercè Borràs, que
contempla el desallotjament gradual i la demolició de
tots els habitatges del poblat en els pròxims tres anys.
Cal remarcar que es tracta del primer acord polític
d’aquesta legislatura.
Son Banya es va crear l'any 1970 amb la intenció de
donar un habitatge digne a un centenar de famílies
gitanes que vivien en barracons al barri del Molinar.
Després de 47 anys, ha quedat palès que aquest model
ha fracassat. Avui en dia, hi resideixen unes 100 famílies
formades per entre 400 i 600 persones de les quals unes
200 són nins i nines (amb un 80% d'absentisme escolar).
El fet que totes aquestes famílies visquin en un gueto
amb aquest grau tan alt de vulnerabilitat, provoca que la
seva població infantil estigui condemnada a un alt risc
d'exclusió (amb unes clares perspectives de perpetuar-se
de forma crònica en la pobresa, l'atur i, en definitiva, en
la desigualtat d'oportunitats). Només per això aquest
acord ja pren raó de ser.
A més a més, se li han d'afegir els efectes col·laterals
provocats pel punt de subministrament de droga més
important de l'illa, que ha comportat unes conseqüències

devastadores per la salut pública i que ha frustrat el
projecte de vida de moltes persones i famílies de
Mallorca.
Davant d'aquesta situació, Cort preveu destinar ajudes a
les famílies que resideixin al poblat des de l'any 2008,
sempre que no tenguin cap altre habitatge o ingressos
suficients per poder-hi accedir, que no tenguin causes
judicials pendents per narcotràfic i que es comprometin
a què els menors de fins a 16 anys vagin a escola. Les
famílies afectades seran reallotjades en habitatges
públics o privats de tot el municipi amb acompanyament
i seguiment per part dels serveis socials. A més, sempre
que sigui possible, s'exceptuaran aquells barris amb un
alt nivell de vulnerabilitat com Son Gotleu, Verge de Lluc,
La Soledat o Son Ximelis. En aquest sentit, el Pla de
Reallotjament de Son Banya parteix d'estudis previs
d'altres casos a altres ciutats com "la Peña" d'Eivissa,
per assegurar l'èxit de la reinserció social de totes les
famílies que viuen al poblat.
Des de l'esquerra no podíem tancar els ulls davant el
que és una autèntica fàbrica d'exclusió social. Mantenir
aquesta situació costa a l'Ajuntament de Palma més de
800.000 euros anuals. No podem permetre aquestes
desigualtats ni l'existència de guetos en la projecció de
la Palma del futur. Des de MÉS per Palma i més en
concret des de la regidoria de Benestar i Drets Socials
hem treballat des del primer moment per assegurar la

igualtat d'oportunitats en aquesta ciutat, especialment
pensant en els més petits. Ha arribat el moment de fer
una passa valenta, d'afrontar de cara el problema i de
donar-li la volta per destinar aquests doblers, durant els
primers anys, a la reinserció social de les famílies més
vulnerables.
Per altra banda, una altra notícia recent és l'obertura
d'un nou Centre de Dia a Son Xigala i del Centre
municipal de Serveis Socials Mestral. L'Ajuntament de

Cal recordar que el Govern de la Gent aquesta
legislatura haurà obert un total de dos centres de serveis
socials (Gregal i Mestral) i quatre Punts d'Atenció Social a
S'Arenal, El Terreno, La Soledat i Son Ferriol. Es tracta de
descentralitzar els serveis socials i d'acostar-los a la
ciutadania, per treballar directament sobre el territori i

Palma, després del bloqueig del PP de tots els projectes
socials a l'anterior legislatura, ha tornat a reactivar la
seva construcció. El Centre de Dia podrà atendre a 30
persones amb dependència i el Centre de Serveis Socials
cobrirà una població 65.714 habitants (dota les barriades
de Son Xilaga, Son Ximelis, Son Rapinya, Sa Vileta, Son
Serra i Son Roca). Així, després de 14 anys, s'establirà en
el centre del seu territori, apropant els serveis a la
ciutadania, i serà finançat per la llei de capitalitat amb
450.000€.

fer-los més accessibles a les persones. Davant
l'immobilisme del PP en matèria de serveis socials en
l'anterior legislatura, seguim i seguirem treballant en els
anys vinents per garantir que Palma sigui una ciutat més
justa i amb igualtat d'oportunitats per a tothom.
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El territori Ramon Llull
2030, un passat amb futur
T2

Biel Horrach
Director General, Director tècnic, i Subgerent de Model
de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Al llarg de la història, les transformacions
econòmiques han ocorregut quan s’ha produït una
convergència de les noves tecnologies de la
comunicació amb els nous sistemes d'energia. Les
noves formes de comunicació s’han convertit en el
mitjà d'organització i gestió que les civilitzacions més
complexes han fet possible mitjançant les noves
fonts d'energia. Al llarg de la història Palma ha
experimentat la manifestació de les diferents

revolucions industrials al Llevant de la ciutat, i en
l’actualitat el projecte Ramon Llull 2030 és l’impulsor
d’un nou model econòmic en aquest front del litoral
de la badia.

Filera de molins fariners al carrer Joan Maragall a principis del segle XX
Font: arxiu de so i imatge del Consell de Mallorca.
La Primera Revolució Industrial
Si bé el començament de la primera revolució
industrial es situa a Anglaterra a la dècada de 1780,
impulsada i promoguda per la màquina de vapor, els
seus efectes no arriben clarament a la resta d’Europa
fins al període entre 1830 i 1840 (Hobsbawm, 1962).
Fins llavors al Llevant de Palma s’havia anat
conformant un extens molinar on es produïa la
manufactura del blat mitjançant l’energia eòlica, per
proveir a la ciutat de la farina suficient per abastir a

la seva població.Paral·lelament a la Palma de la
dècada de 1820, la utilització dels teixits tradicionals
"especialment els de lli", van anar deixant pas als de
cotó, provinent d'Amèrica. Això va significar l'inici
d'una sèrie de transformacions estructurals
encaminades
a
millorar,
d'una
banda,
la
competitivitat; mentre que per l'altre es tractava
d'augmentar
la
producció,
dos
aspectes
incompatibles si al mateix temps no es realitzava
una forta inversió en tecnologia. És així com l'any
1830 es crea per exemple la fàbrica de flassades de
Can Ribas al barri de Sa Gerreria de Palma.
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Imatge de 1911 de les teixidores de la fàbrica de Sa Gerreria.
Font: arxiu de so i imatge del Consell de Mallorca.
Des de llavors el procés d’industrialització de la
Palma emmurallada era imparable. El 1856 ja es
comptabilitzaven una vintena de fàbriques a Palma,
sent el subsector cotoner el principal producte tèxtil
fins a finals de la dècada de 1860. Durant la segona
meitat del segle XIX la ciutat emmurallada ja tenia
més de 300 habitants/Ha.

prop del seu lloc de treball i va ser així com es varen
anar aixecant conjunts d’habitatges d’obrers donant
origen al barri de la Soledat. L’expansió de la seva
producció, reposicionar Can Ribas com exportador de
mantes i altres productes tèxtils a Cuba, Santo
Domingo, Puerto Rico, Beirut i Damasc, a més a la
península.

A Can Ribas el creixement de la producció de
flassades és tal que l’any 1872 s’expandeix cap al
llevant de la ciutat, cercant un territori ben connectat
entre el camí de Manacor i el camí de Llucmajor, i
amb prou abastiment d’aigua per garantir l’òptim
funcionament de la màquina de vapor. Els patrons
van potenciar que els seus 400 treballadors residissin

La Segona Revolució Industrial.
Durant la segona meitat del segle XIX, el sector de
Llevant va ser de nou el protagonista de la Segona
Revolució Industrial, on el motor de combustió
interna propulsat per combustibles fòssils va
catalitzar una nova manera de produir en el mon.

La façana marítima on convivien les diferents fonts d’energia de la ciutat. Font: arxiu de so i
imatge del Consell de Mallorca.
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L’any 1859 es construeix en enfront del Baluard del
Príncep la primera fàbrica de gas de Mallorca,
provinent de carbó d’hulla, de la “Sociedad del
alumbrado de gas de Palma”

L’any 1880 apareix el complex industrial de Sa
Petrolera, de la que avui en dia es preserven el que
fou l’edifici de rebuda de clients i les oficines així
com alguns dels 40 habitatges de les famílies dels
treballadors més qualificats de la colònia industrial.

Complex industrial de Sa Petrolera l'any 1955. Font: arxiu Andreu Muntaner
El 3 d’abril de 1903 apareix la primera central
elèctrica de Palma, enfront de la platja de Can Pere
Antoni. La central pertanyia a la companyia
Ahlemeyer, i va ser projectada per Gaspar

Bennàssar. El setembre de 1921 es crea la segona
central eléctrica de Palma, i més tard es va
construint el complexa de la central tèrmica de Son
Molines així com la seu de GESA

Construcció de la primera central elèctrica de Palma. Font: arxiu ENDESA
L'any 1938 l'arquitecte mallorquí Guillem Muntaner
va construir la fàbrica de Calçats Goril·la al barri de
"La Soledat" de Palma, impulsada per la família
Salom. Aquesta fàbrica, d'estil racionalista amb trets
regionalistes, arribaria a donar feina a més de 400
obrers en la dècada dels 60 per fabricar un tipus de
calçat, pioner al món, fent furor al mercat nacional i
internacional: els calçats vulcanitzats "Goril·la".
Als anys 40 quan sota la denominació "Suministros
del Hierro" un grup d'emprenedors es van ajuntar per

subministrar acer i els seus derivats a l'illa de
Mallorca. La societat es va constituir el 1955 com
Hierros y Aceros de Jaime Ramón Fiol y Compañía.

És així com el sector de Llevant de la ciutat de Palma
al llarg d’un segle es va construir el principal sector
industrial de les Illes Balears, espai de referència tant
de la primera com de la segona revolució industrial.
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La Tercera i Quarta Revolució Industrial i el
projecte Ramon Llull 2030

models socials de qualitat de vida, de participació i
governança.

A finals del segle XX, la conjunció de la revolució
científic-tecnològica i les noves formes de
comunicació amb l’arribada d'Internet va donar lloc a
la Tercera Revolució Industrial. Però ben aviat, l’any
2011, davant tots els nous avenços ja es comença a
parlar d’una Quarta Revolució Industrial, basada en
la producció intel·ligent, en una major adaptabilitat a
les necessitats de producció, en una millora en
l'eficiència dels recursos, la flexibilitat del mercat
laboral, la transició a unes economies més verdes
així com una conscienciació de les limitacions dels
recursos naturals.

3. La creació de sinergies entre el sector empresarial
de la petita i mitjana empresa, administracions i el
sector acadèmic.

És així com el front litoral de Palma, després de ser el
camp d’experimentació de la Primera i Segona
Revolució Industrial, està construint les bases per
l’impuls d’una nova economia de la innovació i la
creativitat mitjançant el marc del projecte Ramon
Llull 2030, que neix de la iniciativa ciutadana.
L’espai Ramon Llull 2030 és un dels sectors amb
major potencial de les Illes Balears, on la creació de
sinergies amb el conjunt de cadenes d'innovació del
nostre territori ha de ser capaç d'atreure i retenir
talent especialitzat per a produir béns i serveis d'alt
valor afegit i diferenciat, a partir d'una economia del
coneixement i de la innovació, una economia verda,
circular i inclusiva capaç de millorar la qualitat de
vida dels veïnats dels barris que la conformen i
mantenint l'equilibri ecològic de l’Illa.
Cal una nova avaluació dels recursos i del potencial
de la nostra ciutat, i és necessari un procés de
reinvenció a tots els fronts, que estableixi un suport
òptim per la creació d’un ecosistema d’innovació i un
nou model de ciutat basats en la convergència de la
quàdruple hèlix següent:
1. La recerca i la transferència de coneixement per
generar talent en les competències que precisa la
nova economia.
2. Les polítiques públiques que fomentin un
ecosistema innovador i el desenvolupament de nous

4. La ubicació en un entorn i en una societat que
fomenti la creativitat, l’economia inclusiva, la
participació i la qualitat de vida.
És així com els pròxims anys, mitjançant una
planificació integrada, la ciutat de Palma té
l’oportunitat de construir els fonaments per als
somnis del futur de la nostra societat coordinant
totes les accions que es duran a terme ara i en el
futur per a convertir el Front Litoral de Palma en un
vertader districte creatiu i d’innovació.
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6.1

El Pacte de Progrés
(1999-2003)
Quatre apunts

Joan Pau Jordà
El "Pacte de Progrés" és com es va convenir a
denominar a la coalició de govern existent a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) entre
1999 i 2003. Així, durant aquests anys, la
socialdemocràcia, l'ecologisme, l'esquerra alternativa i
postcomunista i el nacionalisme progressista, amb el
suport extern de la dreta regionalista, es van conjugar
per impulsar el primer executiu de centreesquerra de
la història de les Balears. Aquesta coalició d'ampli
espectre, en la qual el PSOE només disposava de 16
diputats, es va caracteritzar pel foment del transport
públic (creació de la xarxa Transports de les Illes
Balears, reobertura de la línia de tren Inca-Manacor) i
la presa de mesures de protecció i foment de la llengua
catalana (creació de la ràdio Somràdio, integració en
l’Institut Ramon Llull. Així mateix, també es va
promocionar una descentralització administrativa en
favor dels Consells Insulars i es va intentar impulsar
un altre model de creixement turístic, més respectuós
amb el medi ambient (impuls de l'ecotaxa, moratòria
urbanística de noves urbanitzacions, protecció de
certes àrees naturals). Finalment, cal destacar que es
va apostar també pel petit comerç i el teixit productiu
(creació de la marca Producte Balear, aprovació de llei
d'activitat comercial).
No obstant això, l'obra reformista no va convèncer a
l'electorat. Això, unit a un alentiment de l'economia
balear (11-S, pujada del preu del petroli, recessió de
l'economia alemanya ...) va propiciar que el 2003 els
progressistes perdessin la majoria parlamentària
davant de Jaume Matas, que arribava de ser ministre
de Medi Ambient a Madrid.En l'àmbit local a més, Unió
Mallorquina es va decantar aquesta vegada per pactar
amb els populars -el seu aliat "natural" - a canvi del
control absolut del Consell Insular de Mallorca. Menorca
a canvi, va seguir presidida pel PSOE i el PSM,
convertint-se en el referent progressista de tot
l'arxipèlag (com la ciutat d'Eivissa).
Una de les conseqüències més significatives de la
derrota del centre-esquerr va ser l'extensió entre les
mateixes files d'una visió negativa de la gestió
realitzada. Creien que s'havia anat "massa lluny" (o

"massa ràpid") en algunes de les polítiques,
especialment en aquelles relacionades a la protecció
del territori i la normalització lingüística. Emperò,
malgrat la presència dins l'imaginari col·lectiu de
l'esquerra d'aquesta experiència de govern, poc s’ha
aprofundit sobre la importància d’aquesta experiència.
En primer lloc, és un cas singular a Europa Occidental
posterior a la caiguda del Mur de Berlín. El 1999 set
forces polítiques d'ideologia dispar es van unir per
desplaçar del poder regional al centredreta encarnat
pel Partit Popular (PP), que era la força més votada.
S'establia així un cordó sanitari molt poc comú que
només té parangó a escala estatal amb les
experiències fallides de Fernando Ignacio González
Laxe (PSOE-CG-PNG, entre 1987-1990) a Galícia i Javier
Otano(PSOE-CDN-EA, entre 1995-1996) a Navarra.

En segon lloc, és una de les primeres experiències de
govern –més enllà dels ajuntaments- d'Izquierda Unida
i Els Verds (!) en l'àmbit espanyol. A més, és la primera
vegada que el nacionalisme progressista representat
pel PSM arriba al poder autonòmic. En paral·lel, a
Eivissa i Formentera, es posà en marxa una fórmula de
relatiu èxit, el Pacte d'Eivissa, que no era altra cosa
que un Front Popular del segle XXI. Experiència única a
Espanya!
En tercer lloc, suposà el primer govern “postcanyellisme”. Així el Pacte de Progrés és una ruptura
amb l'escala de valors, formes i prioritats dels governs
populars que, en haver gestionat l'autonomia des dels
seus inicis, havien construït una administració i una
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legalitat a la seva mesura que era molt difícil de
rebatre “les coses sempre s’havien fet així”. Partit,
govern, país i Cañelles era l'any 1999 una mixtura que
es presentava com l'expressió més genuïna del que era
ser de Mallorca i l'autonomia a les Illes Balears. El
govern de centreesquerra, havia d'enfrontar-se a
aquest discurs hegemònic, fortament arrelat.
Per últim, suposà l'entrada al Govern Balear de noves
formes de fer polítiques, algunes d'elles vinculades a la
mobilització social, molt còmodes en la cultura política
d'oposició. D'aquesta forma, fruit de diverses
caramboles, arribaren a llocs de certa responsabilitat
algunes –i recalc aquest algunes- persones que
realment volien transformar el país d'arrel, posant en
dubte el model de creixement econòmic i la Cultura de
la Transició imperant. Era l'època on es creien en les
sinergies entre moviments socials i política
institucional podien funcionar, per exemple. Aquest fet,
més que una virtut, fou percebut com una feblesa per
molts. Un discurs que fou adobat per la pressió
mediàtica que considerava, al cap i a la fi, que el Pacte
era un guirigall perquè "bajo la presidencia socialista"
hi havia "un comunista que era consejero de Trabajo,
una político verde controlaba Medio Ambiente, un
poeta catalanista dirigía cultura y una farmacéutica de
una ONG tenía la responsabilidad en Sanidad". Tot això
suposà un greuge per als poders fàctics, massa
acostumats a creure que el Consolat del Mar era el seu
cortijo, i s'alçaren: tractorades, manifestacions, pressió
mediàtica i calúmnies foren algunes de les coses que
hagueren de suportar els membres d'aquest executiu.
El resultat del govern 1999-2003 per a l'esquerra del
PSOE no va ser bo. L'esquerra alternativa no augmentà
significativament els seus suports, i a Menorca i Eivissa
(p.e. Els Verds d’Eivissa i Esquerra de Menorca), on
havien marcat una agenda política amb vocació
transformadora, varen desaparèixer del Parlament. El
PSM, amb els consellers més ben valorats del govern,
perderen un terç dels suports...
Però aquest fracàs electoral no vol dir que
s'equivoquessin, i crec que les lectures polítiques per
part de l’esquerra del període 1999-2003 no foren
acurades. Recordem que el PP era un partit dins un
cicle de creixement electoral a escala espanyola, a
més les eleccions no només vénen decidides per l'acció
de govern, i el desgast de les forces a l'esquerra de la
socialdemocràcia quan governen amb ella és un
fenomen d'abast Europeu molt ben estudiat.

Sigui com sigui, vull terminar amb unes paraules de
Joaquín Valdivielso, escrites l'any 2014 sobre els
governs de centreesquerra a Balears: "En diferents
ajuntaments, en els Consells Insulars, i al Govern, el gir
progressista ha reflectit i reflecteix l'existència d'una
sòlida cultura democràtica. Tot i així, cal tenir en
compte que en el conjunt de la societat balear, la
victòria política progressista ha estat possible
únicament en circumstàncies particulars. D'una banda,
l'esquerra sempre va governar amb el suport de la
dreta nacionalista (UM). De l'altra, la majoria
progressista en l'opinió pública es va forjar en una
confluència històrica concreta. Es va tractar d'una
aliança del progressisme articulat en la Transició i
l'antifranquisme, amb les aspiracions benestaristes de
les noves classes mitjanes il·lustrades, i el que és més
important, amb els -llavors nous- moviments socials,
particularment l'ecologisme. Així, societat civil i
política, opinió pública i mitjans de comunicació s'han
conjurat diverses vegades gràcies a l'impuls d'una
sèrie de cossos socials i un circuit comunicatiu format
amb els materials d'aquella època de transició. Pel que
fa al primer, organitzacions civils de referència com
l'Obra Cultural Balear o el Grup d'Ornitologia i Defensa
de la Natura de Balears han arribat a marcar l'agenda
als partits. Pel que fa al segon, entre els mitjans de
comunicació de masses, públics i privats, s'ha pogut
catalitzar el que estava fermentant en la societat civil,
un nou sentit comú més democràtic i progressista.
L'aglutinant ha estat un mix de saturació contra la
corrupció, les actituds totalitàries, l'anticatalanisme i el
creixement urbanístic."
Estic orgullós de ser hereu d’aquestes experiències, tot
i les seves limitacions i falles.
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Les víctimes
identificades
6.2

M Antònia Oliver París
Associació Memòria de Mallorca
Les dades personals que consten en aquest escrit
foren proporcionades per les famílies de les
víctimes durant el procés d’exhumació de la fossa
de Porreres i tenim el seu consentiment per ferles publiques.
Quan venien les famílies a donar les mostres
d’ADN amb l’objectiu de possibles identificacions,
ens relataven els fets viscuts sobre les
circumstàncies de la desaparició dels seus
parents, aquest escrit és un petit extracte de què
ens contaven. He volgut destacar una
característica que totes aquestes històries tenen
en comú: el grau d'angoixa dels familiars de les
persones que pateixen una de les més greus
violacions contra els Drets Humans: Les
desaparicions forçades, crims contra la humanitat
que no prescriuen jurídicament.
Després d’escoltar-les saps que per elles tampoc
prescriu el sofriment patit.
1.

Joan Canyeles Capllonch, d’Esporles,
casat i amb dues filles, 32 anys, del
partit socialista, detingut el 15 de
desembre de 1936 a la presó de Can Mir,
les autoritats digueren a la seva família
que l’havien alliberat el vespre del 15 de
gener de 1937, desaparegut des de
llavors.

2.

Rafel Cifre Torres, del Molinar, era
comunista, picapedrer, casat, arran del
cop d’estat va decidir amagar-se, unes
setmanes després va néixer la seva filla
Conxita, va sortir per veure a la nina i el
varen agafar, detingut el setembre de
1936, tancat a Can Mir d’on desaparegué
el 15 de gener de 1937, les autoritats
negaren sempre la seva desaparició.

3.

Llorenç Coll Sastre, era nat a Selva, 60
anys aproximadament, era pagès, casat
amb una filla i dos fills, feia feina a una
finca
quan
uns
falangistes
el
detingueren, no el deixaren aturar-se a
casa seva, fou tancat a Can Mir, la seva
família el va visitar allà en dues ocasions,
fins que desaparegué de la presó el 15
de gener de 1937, des de llavors no han
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tornat a saber res més d’ell, segons les
autoritats estava en llibertat.
4.

Baltasar Moyà Bauzà, de Capdepera, 38
anys, casat i amb fills, era picador de
pedra de professió, del partit socialista,
detingut el mes de agost de 1936, tancat
a Can Mir, desaparegut el 15 de gener de
1937, la família el cercà per tot, mai
tornà a casa seva, la resposta de les
autoritats fou: «puesto en libertat».

5.

Gabriel Ferriol Gelabert, era de Muro,
vivia a Felanitx, casat i amb fills, mestre
d’obres, republicà, tenia 34 anys, fou
detingut el juliol de 1936 a Can Mir, d’on
va desaparèixer el mes de gener de
1937, mai el trobaren, mai ningú
contestà a la persistent pregunta dels
seus familiars: “on és?”

6.

Joan Losa Campomar, de Pollença,
d'Esquerra
Republicana,
mecànic
dentista de professió, casat i amb una
filla petita, detingut en el Port de
Pollença els primers dies del cop d’estat
pels militars feixistes, tancat a Can Mir
d’on desaparegué el dia 15 de gener de
1937, la seva família té constància
escrita per les autoritats feixistes de la
seva “puesta en libertat” junt amb altres
presos de Can Mir, mai més tornaren a
saber d’ell tot i que el cercaren sempre.

7.

Mariano
Galiana
Galiana,
nat
a
Torrevella, vivia a Alcúdia on es casà i
tengué fills, funcionari de professió,
detingut
el
setembre
de
1936,
desaparegué de Can Mir el dia 22 de
gener de 1937, des de llavors la seva
família no ha tingut mai notícies d’ell.
Desaparegut, tot i que les autoritats ho
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negaren sempre;
estava en llibertat.

segons

aquestes

8.

Guillem Frau Moragues, de Palma,
d’Esquerra Republicana, vocal de la Junta
Directiva
d'Unió
Republicana
d'Establiments, de 33 anys, era casat i
treballava a l’Ajuntament de Palma, fou
detingut el 12 d’agost de 1936 i
empresonat a la presó de Can Mir d’on
fou “posat en llibertat” el dia 22 de gener
de 1937, les autoritats sempre negaren a
la seva família la seva desaparició.

9.

Gaspar Macià Ventaloni, era de
Campanet, 30 anys, picapedrer, casat i
amb fills. Detingut a casa seva, sembla
que estava incomunicat a Can Mir. Un dia
la seva dona li portà la roba neta i li
digueren que ja no hi era, sense més
senyes. El cercaren per tot i no el
trobaren mai. Desaparegut de Can Mir.

10. Miquel Ques Torrens, de Sencelles, 36
anys, casat i amb fills, socialista i de la
UGT, treballava a una impremta, tancat
al Castell de Bellver el mes d’agost de
1936 d’on desaparegué el dia 8 de gener
de 1937, mai més tornà a casa seva,.
Segons les autoritats feixistes fou posat
en llibertat.
11. Ignasi Picornell Femenies, del Molinar,
Palma, del Partit Comunista, casat i amb
fills, fuster de professió, fou detingut el
primer dia del cop d’estat feixista militar,
tancat al Castell de Bellver d’on
desaparegué dia 8 de gener de 1937,
posat en llibertat, igual que el seu pare,
germans i germana, cap d’ells tornà a
casa seva. Les «autoritats» negaren
sempre la seva desaparició.

12. Jaume Capò Amengual, de Búger, casat i
amb una filla petita, era ferroviari,
socialista, tenia 40 anys, detingut a casa
seva mentre dinava amb la seva família,
el tancaren al Castell de Bellver els
primers dies del moviment, des d’allà
escrivia cartes a la seva família; a la
darrera, datada el desembre del 36, li
deia a la seva filla que esperava portar-li
un regal ben aviat, però la seva filla no
rebé del seu pare aquell any cap regal de
reis, el seu pare desaparegué de la presó
el dia 8 de gener de 1937, tot i que així
figura a la documentació com a “puesto
en libertat”.
13. Tomás Segui Segui, d’Esporles, socialista
i batle del poble, casat i amb fills,
detingut pels feixistes, s’ignora a quina
presó estava però es té constància per la
seva dona que abans de la seva
desaparició el portaren a la comissaria
de Policia de la plaça de Santa
Magdalena de Palma, on fou torturat
salvatgement. Ell mateix no deixà que la
seva dona el visités perquè no volia que
vés el que li havien fet; desaparegué de
la comissaria dies després, el cercaren
per tot, mai el trobaren, sempre negaren
la seva desaparició.
14. Pere Vallespir Amengual, de Costitx, era
republicà, carter i batle del poble, també
feia de forner, tenia 38 anys, casat i
amb fills, fou detingut el mes d'agost de
1936, s’ignora a quina presó el
dugueren, desaparegué sense deixar
rastre, el cercaren per tot, mai el
trobaren, mai fou reconegut el seu
assassinat, consta com a desaparegut.

7,1

Els Diputats de la

democràcia liberal a les Illes Balears
Valentí Valenciano i López
Fruit d’un conveni, el 2006 es va posar en marxa
la primera fase d’un projecte per a elaborar un
Diccionari Biogràfic dels parlamentaris espanyols
(1810-1854), entre les Corts Generals i la
Universitat
del
País Basc
(aquesta
en
representació de moltes altres universitats). I el
2012, any del bicentenari de la Constitució de
Cadis, va sortir publicada aquesta primera fase
del projecte, amb la biografia de centenars de
parlamentaris en aquest període, entre Congrés i
Senat.
Aquest document és una eina molt positiva, per
conèixer el perfil dels diputats d’aquesta època. A
partir d’aquesta primera tasca, on hi vam
participar historiadors de les Illes, em vaig
plantejar que una segona passa podria ser veure
quin era el perfil de les persones que s’havien
elegit.
A partir d’aquí va néixer la idea d’aquest llibre. En
primer lloc, vaig pensar que la primera cosa que
havia de fer era no donar res per suposat. Per
exemple, no tenia per què suposar que les
persones escollides havien partit a Madrid. D’aquí
que primer es va fer, de nou, una recerca per
confirmar les persones que havien sortit
escollides hi havia estat presents, comprovant els
Diaris de Sessions. Com que hi va haver
sorpreses, per això es posa la data del jurament
presencial. A més de recollir les persones suplents
que foren diputats, algunes de les quals no surten
en alguns llibres d’història. Això seria el primer
capítol del llibre, escrit d’una forma molt succinta

(14 pàg.).A continuació, el segon capítol conté
una breu biografia de cada diputat. En total n’hi
ha una cinquantena. I, per poder treure uns certs
trets –que era l’objectiu d’aquesta recerca-, ho
vaig fer utilitzant algunes categories, que vaig
resumir en: si era o no de família noble, la
professió, laideologia i la seva activitat al
Congrés.
Per a elaborar aquesta darrera es van analitzar
totes les intervencions al Congrés de cadascun
d’ells, i es van classificar en grups: passiu, un poc
actiu, actiu i molt actiu; tot en funció del nombre
d’intervencions i de la importància temàtica
d’aquestes a la seva època.
Finalment, es va resumir aquesta informació en
un tercer capítol, de conclusions, titulat Epíleg, fet
d'acord amb la informació del capítol II.
Es pretenia fer un llibre de divulgació. Per la qual
cosa, amb 50 diputats, la informació havia de ser
succinta, en certa manera uniforme, per evitar
grans disparitats entre un diputat i altre i escrita
en un llenguatge prou planer.
En definitiva, es tractava de donar a conèixer una
part del nostre passat, prou desconeguda.
Podríem dir que una mica oblidada pels
historiadors i maltractada pel franquisme, el qual,
gairebé sempre, va intentar deshonrar el nostre
segle XIX, imprescindible per a entendre el XX i
l’actualitat.
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7.2

El llibre d’exilis

Josep Portella
El Llibre d’Exilis és un diccionari biogràfic dels
menorquins que es van exiliar –d’una manera o
l'altra- després de la guerra civil. Són gairebé un
miler de vides. Davant aquesta muntanya, és
prest i es disparen les preguntes: Què va passar
amb aquell miler de menorquins? Van poder ser
feliços, o van portar la càrrega de la desfeta fins a
la mort? Van renunciar a les idees de democràcia
i llibertat i es van lliurar al desassossec? Van tenir
fills? Es van enamorar? Van trobar el seu nou lloc
en el món o van patir el mateix desarrelament
que els tripulants de L’holandès errant? Van
tornar a abraçar els seus, els pares, els fills, els
germans? Van regressar alguna vegada a la ciutat
on van néixer?
Va ser el gener del 2010 quan vaig decidir iniciar
aquest treball en el meu temps lliure. Ja feia un
parell d’anys que havia començat a seguir el
rastre dels exiliats menorquins de renom,
d’aquells que havien deixat una estela personal i
que considerava urgent convertir-la en biogràfica
perquè no es perdés en les boires del passat. Va
ser aquells dies que em vaig qüestionar sobre la
correcció dels meus objectius de recerca, va ser
llavors que em vaig demanar si era just fixar la
mirada en aquelles dues dotzenes de menorquins
i no fer-ho sobre els sis-cents que estudis
anteriors deien que havien marxat a l’exili. La
resposta a aquella pregunta em va decidir per
obrir una doble via: les recerques singulars sobre
personatges d’un cert pes històric i la recerca
general amb la recuperació dels personatges
anònims.
Anònims? I tant! Aquí rau la primera dificultat a
l’hora d’iniciar la tasca. Només disposàvem d’una
llista de 77 noms, que era la de la relació de
passatgers del Carmen Picó en la seva fugida a
Alger. Tampoc no era una informació que ajudàs
molt, ja que era extremadament esquifida: nom i
llinatge, edat, lloc de procedència (no sempre
correcte) i ofici. Per tant, la decisió està motivada
pel desig de reparar un oblit, per la necessitat
personal de reparar una injustícia. Podríem pensar
que és una obra militant; però això seria poc
científic. El compromís de reparació no seria
suficient si no anàs acompanyat d’una
investigació acurada i sistemàtica. He dit
investigació amb la consciència de saber què
volia dir. La recerca de fonts i de documentació,

de testimonis i imatges, ha estat una obra
d’investigació molts cops detectivesca, no sempre
amb els resultats perseguits.
Com ja he dit, aquest és un llibre de biografies.
Una de les primeres qüestions que vaig haver de
resoldre era la de la classificació i l’ordenament.
Hauria pogut fer-ho de diferents maneres, per
unitats familiars, per tipologia de l’exili, pel
moment de la sortida. Finalment vaig optar per
l’entrada individual. Això ens permet tractar cada
personatge individualment, tot i que en alguns
casos poden semblar entrades repetitives. He
intentat que totes les entrades biogràfiques
tinguessin un format homogeni. Com bé podreu
pensar, la seva extensió i el seu detall és el
resultat de l’accés a les fonts i de la riquesa i la
magnitud d’aquestes. En molts casos l’entrada
biogràfica és una síntesi del que coneixem, que és
molt més. En altres, únicament és un apunt. Ho
he volgut fer així amb l’objecte d’oferir una unitat
d’extensió, fixant un límit màxim de text en cada
entrada.
Sempre que he pogut, les biografies tracten de
situar el personatge en el seu entorn familiar. És
així perquè en molts casos serveix per fixar la
pertinença de l’exiliat i per situar-lo en el moment
del conflicte. Posteriorment es fa esment als seus
estudis, si en té, i al seu treball anterior a la
guerra. Ens aturam per observar el seu
compromís polític o sindical, si és el cas. Ens
fixam si, quan la guerra esclata, el protagonista
és fadrí o si té parella i fills, ja que és un fet
important que en sol explicar de posteriors.
Maldam seguir la seva trajectòria durant la guerra
i el nivell d’implicació en el transcurs d’aquesta.
Si podem, relatam el moment de la decisió de
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marxar i quina fou la seva via a la salvació. En
una segona part seguim la seva trajectòria en els
camps de concentració i la seva actuació durant
la Segona Guerra Mundial, en el cas dels que van
quedar a Europa. Posteriorment veurem el seu
assentament, que en molts casos és definitiu i en
alguns altres, passatger a l’espera de noves
mudances. En aquest procés d’assentament
donam importància al fet de la decisió de
reagrupar la família anterior, quan aquesta
existia, o de separar-se’n definitivament; és la
mateixa importància que atorgam al fet de crear
una nova família i al procés d’integració en la
comunitat que els ha acollit. Sempre que ens és
possible en referim al fet de si va tornar o no a
Menorca, i com es va establir la seva relació
emocional amb l’illa que abandonà el 1939. Per
últim, en les entrades biogràfiques ens
preocupam de parlar dels descendents d’aquells
que van partir, dels fills i dels néts i de la seva
vinculació a la pàtria primera dels pares. Ho feim
així perquè creim que en tota línia de vida hi ha la
continuació, el fil que no es trenca i que aproxima
aquells protagonistes al nostre avui.
El llibre reuneix 953 biografies, d'ençà de la seva
edició ja n’han aparegut deu més, açò vol dir que
és una obra oberta. Probablement, podríem
pensar en uns 1.100 exiliats. Aquesta xifra, si
tenim en compte que la població menorquina de
llavors rodaria els 40.000 habitants, ens indica la
magnitud de l’episodi. Si hi sumam els 450
republicans que van perdre la vida i els més de

3.000 homes i dones que van conèixer les
presons de Franco, sumam gairebé un 10% de la
població directament afectada. Sobre aquesta
repressió es va construir el Gran Movimiento
Nacional. Si us interessa, a Mallorca trobareu el
llibre a la llibreria Embat.

7.3

KARL MARX

1818 - 2018

Josep Maria Traverso Ponce
Commemorem i també celebrem durant aquest 2018 el
bicentenari del naixement de Karl Marx a la ciutat de Trier. Ja fa un cert temps que han començat a arribar a les
llibreries escrits commemoratius, noves edicions d’alguns dels seus llibres i també antologies per facilitar el
camí del lector a qui la lectura de l’autor del Kapital pugui fer por. Encara és massa prest per realitzar una valoració d’allò que serà l’any Marx en l'àmbit editorial, però
en algunes de les novetats trobem a faltar estudis introductoris consistents o referències sobre les fonts que
s’han fet servir per traduir els texts; però com dèiem, encara és massa d’hora per a les valoracions. Sigui com sigui, creiem que les obres fonamentals de Marx són de difícil accés per al lector que s’apropi a una llibreria i l’edició de les seves obres completes en castellà va quedar
interrompuda ja fa molts d’anys.
També a l’horitzó comencen a aparèixer trobades, jornades, congressos; entre els que ens han arribat, destaquem el que se celebrarà a la Universidad Complutense
de Madrid entre els dies 4 i 6 d’octubre, organitzat entre
altres per la Fundació d’Investigacions Marxistes i que
portarà per títol “Pensar con Marx hoy”.
Des de les Fundacions Darder-Mascaró ens hem volgut
afegir modestament a aquesta commemoració amb un
parell de propostes per al mes de maig.
Començarem dia 10 de maig amb la projecció de la pellícula El Joven Karl Marx (2017) del director Raoul Peck,
serà a la sala groga de CC.OO. L’obra abarca el període
1843-1848, hi apareixen episodis molt importants
d’aquests anys de la vida de Marx, els seus escrits sobre
el robatori de llenya a la Rheinische Zeitung, el seu matrimoni amb Jenny von Westphalen, la seva trobada amb
Engels, la redacció del Manifest… Una bona pel·lícula
que acompanyarem amb un col·loqui.
El 17 de maig, a l’Arxiu del Regne de Mallorca, tindrem
una trobada amb el filòleg i filòsof Joaquín Miras (Repensar la política, Refundar la izquierda (2002). Praxis política y estado republicano (2016). Miras és membre de
l’associació Espai Marx i un pensador del nostre temps a
tenir en compte. Joaquín ens parlarà de l’estat actual en
l’edició de les obres de Marx, dels canvis que això suposa en relació al Marx que hem llegit “històricament” i del
sentit que pot tenir la lectura de Marx a principis de segle XXI. Conferència i diàleg amb el públic assistent. Esperem que aquestes propostes siguin del vostre interès.

Val la pena llegir Marx dos-cents anys després del seu
naixement? Si la resposta és negativa, el tema sembla
clausurat. Si la resposta fos positiva, és quan comencen
les dificultats. Llegir Marx als nostres dies és llegir un
clàssic i un clàssic admet moltes i diferents lectures. A
més dins la immensa obra de Marx coexisteixen línies de
pensament que poden arribar a ser contradictòries. Afegirem una darrera dificultat, el caràcter inacabat i obert
de la seva obra. Parlem de dificultats que són a la vegada revulsius per apropar-se a un pensament que és més
viu que mai.
S’ha escrit molt i es continuarà escrivint sobre: Quin
Marx es llegirà al segle XXI? És bo que així succeeixi. Volem rescatar, al respecte, un article de Manuel Sacristán
amb aquest mateix títol aparegut el dia 14 de març de
1983 a un extraordinari de El País dedicat al revolucionari alemany. Sacristán planteja elements fonamentals sobre aquesta qüestió, és interessant llegir-ho amb atenció, però ara volem destacar dos elements orientatius
que ens han semblat bàsics a l’hora de llegir Marx; el primer té a veure amb el seu projecte intel·lectual i diu així:
El conocimiento que busca Marx ha de ser muy abarcante, contener lo que en nuestra academia llamamos economía, sociología, política e historia (la historia es para
Marx el conocimiento más digno de ese nombre).” La segona precondició de lectura que Sacristán destaca seria
reconèixer que: “El ideal de conocimiento marxiano incluye una proyección no solamente tecnológica, sino globalmente social, hacia la práctica.”
En el fons es tracta d’això, de la pràctica.

7.4

El ferrocarril de Colson
Whitehead

Miquel Àngel LLauger

Totes les notícies i ressenyes de The
Underground Railroad, de Colson Whitehead,
destaquen que la novel·la hagi estat guardonada
amb el premi Pulitzer per a llibres de ficció i amb
el National Book Award de la mateixa categoria.
La coincidència dels dos guardons de novel·la
més prestigiosos dels Estats Units en un mateix
títol remet a noms mítics com el de William
Faulkner o el de John Updike, i ens anuncia un
esdeveniment literari. En una entrevista recent (a
Tot el temps del món, esplèndid programa de
llibres de TV3), Whitehead explicava un altre fet
sorprenent, que per a mi equival a una garantia
tan bona com la dels premis: va tenir la idea de la
novel·la quan era molt jove, i, pensant que encara
no era un escriptor prou bo per a escriure-la, va
esperar 17 anys fins que s’hi va posar. Un llibre
ben madurat.
La novel·la ens porta als estats nord-americans
esclavistes de la primera meitat del segle XIX i és
la història d’una fugida i d’una persecució. El
“ferrocarril subterrani” del títol era el nom amb
què es coneixia la xarxa d’ajuda, que incloïa
persones blanques, que permetia que alguns
esclaus fugissin de l’esgarrifosa reclusió en les
plantacions de cotó. Whitehead converteix aquest
ferrocarril metafòric en un ferrocarril real, amb les
seves estacions clandestines, les seves línies i les
seves màquines.

El ferrocarril subterrani és, com no podia ser
altrament, una novel·la crua. Escriure-la ha
significat, per al seu autor, un acte d’immersió en
les arrels de la seva comunitat. Explica Whitehead
que qualsevol persona negra que tingui padrins
nord-americans procedents del sud dels Estats
Units és un descendent dels esclaus. Dels esclaus
que viatjaven des d’Àfrica a Amèrica del Nord,
amuntegats en condicions infrahumanes, dels
esclaus que rebien fuetades com qui rep la paga
setmanal, dels esclaus que eren objecte de
compra i venda a les places de Geòrgia, Alabama,
Louisiana o molts d’altres estats. L’esclavisme,
juntament
amb
l’exterminació
dels
ara
anomenats native americans, és el gran forat
negre de la història dels Estats Units. És el passat
que cal enfrontar, en un camí en el qual encara
queda molt de tram per recórrer. Colson
Whitehead hi fa una gran aportació: una novel·la
ben escrita i intensa.

D’aquesta manera, situa una narració de to
eminentment realista en un territori que té alguna
cosa d’epopeia. L’autor parla dels Viatges de
Gulliver com el seu model, però també podríem
evocar l’arquetipus de la narració de viatges de
tots els temps: L’Odissea. En tots aquests casos hi
ha un heroi central (un guerrer grec, un viatger
anglès, una esclava jove anomenada Cora) que va
recorrent territoris diferents (illes mediterrànies,
terres imaginades, estats dels Estats Units), en
cadascun dels quals guanya experiència i aprèn
algunes coses de la realitat del món.

Colson WHITEHEAD. El ferrocarril subterrani.Traducció d’Albert Torrescasana Edicions del Periscopi, 2017

7.5

Caramella

Parlem de... Cultura popular a Mallorca, avui
Maties Garcias

La ja ben consolidada revista Caramella, que
dirigeix Josep Vicent Frechina, és un referent en el
món de la música i la cultura popular dels Països
Catalans. Amb el darrer número publicat enceta
una nova orientació dels seus dossiers
monogràfics, i ho fa dedicant-los una orientació
territorial per conèixer l’estat de la qüestió de la
cultura d’arrel tradicional en un espai concret de
la nostra àrea cultural.
El primer d’aquests dossiers és dedicat a
analitzar l’ara i aquí de Mallorca, gràcies a una
feina de coordinació impulsada per Joana
Domenge, Andreu Ramis i Miquel Sbert. El
resultat és un aplec d’una trentena llarga de
pàgines que focalitzen l’atenció del lector sobre
aspectes ben diversos de la cultura popular fresca
i dinàmica que vivim avui dia a Mallorca. Hi
trobam articles que analitzen la tasca institucional
de preservació del patrimoni cultural immaterial i
la feina d’institucions com la Casa Pare Ginard i
l’Arxiu Oral de Mallorca o com la que fa la
Institució Antoni M. Alcover.
També hi podem llegir textos referits a iniciatives
innovadores com Nou Romancer, Ferments i Folk
Souvenir, impulsades per artistes diversos i
sempre inquiets. No hi manca la crònica sobre les
noves festes populars que arreu va creant el

jovent de pobles i de Ciutat, i uns comentaris
sobre la vitalitat del ball de bot, presentat com
“un sarau que no té aturall. L’article sobre la
cuina de Tomeu Caldentey i la recordança del
felanitxer Miquel Julià al capdavant de S’Estol des
Gerricó se sumen a les pàgines mallorquines de la
revista. Però encara n’hi ha més: un bon aplec de
ressenyes sobre llibres i CD de marca mallorquina
que donen fe de la vigència d’aquest àmbit
cultural d’arrel tradicional.
Caramella encara duu més material de màxim
interès: una entrevista a Isidor Marí i els seus
projectes musicals desenvolupats al llarg dels
anys; l’article sobre Càntut, la interessant
iniciativa gironina de cançó; el repàs dels 50 anys
de trajectòria de la Nova Compagnia di Canto
Popolare, analitzats per Frechina mateix; la
trobada amb les cantants de Roba Estesa, a més
de ressenyes d’actes, iniciatives i novetats
discogràfiques i bibliogràfiques d’aquí i d’arreu.
De tot i molt, i ben vitenc.

Caramella. Revista de música i cultura popular,
38. Gener-juny 2018.
Associació Caramella.
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