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Un nou escenari, una nova oportunitat?
Josep Valero
Com a maniobra tàctica, la moció de censura de Pedro
Sánchez s’insereix en un moment prou oportú. Torra
canvia el govern i lleva tots els arguments als intents
bloquejadors del govern Rajoy. El 155 ha de decaure
necessàriament. La sentència del cas Gürtel presenta al
PP com una màquina organitzada per aprofitar-se dels
fons públics, per afavorir a grans empresaris amics, que
a la vegada paguen el favor finançant de manera
irregular al PP. L’allau de casos per tota la geografia
espanyola ja ho feia evident, però la Gürtel, a més de ser
la gota que vessa el tassó, ja implica del tot a la cúpula
central del partit. L’asfíxia democràtica davant els casos
de repressió de polítics, cantants, piuladors, dirigents de
moviments socials...I les enquestes presentant les
futures eleccions com un duel entre PP i Ciudadanos, a la
conquesta de l’espai més irredent del nacionalisme
espanyolista, ens configuraven un escenari del més
tenebrós. I el PSOE caient en totes les enquestes,
absorbit en la succió del pou negre de la dèria
espanyolista.
En la moció de censura Sánchez planteja la possibilitat
d’un altre terreny de joc. El que semblava impossible
abans, aconseguir una proposta d’aliances de govern
majoritàries, es torna ara possible per ajuntar a totes les
forces polítiques, fartes de no disposar del mínim aire
democràtic, que els permeti pensar com poden tirar
endavant les seves polítiques. Col·loca al PSOE en una
posició d’arriscada centralitat, però que el permet sortir
de la trampa mortal a on s’havia ficat fins ara. La moció
és positiva pel fet en si de ser possible. Ho és també pel
nou tarannà que es visualitzà en el Congrés de Diputats.
Ja no és l’escenari de l’Espanya disposada a combatre
fins a l’extenuació a l’anti-Espanya.
És la possibilitat d’una Espanya democràtica disposada a
considerar la política i el diàleg. La que té capacitat per a
reconèixer la realitat plurinacional d’Espanya. La que
considera els 350 escons com iguals de legítims i que no
existeixen els escons dels empestats. Poder visualitzar
aquest debat en el Congrés, és la millor demostració de
la fal·làcia del discurs tremendista de l’espanyolisme
ranci. No són estranys els histerismes de Ribera i els
auguris tremendistes de la bancada popular i de
Ciudadanos. Tota la seva estratègia en uns instants se’n
va en orris. Els «populistes» i els «nacionalistes» donen
suport a una possibilitat d’esperança. Obrin la porta a la

política. Un alè d’aire saludable es percebé a la Cambra i
ho poguérem notar pels mitjans de comunicació que
transmeteren en directe el debat. (Preneu nota dels que
ho feren, i especialment dels que no ho feren).
Sabrà gestionar Sánchez la complexa pluralitat que ha
votat la moció de censura? Com contraatacaran els
poders fàctics per a poder fer fracassar la seva gestió?
Com intentaran remoure les aigües internes del seu
propi partit, per tal de tallar-li l’herba sota els seus peus?
Tindrà capacitat per obrir portes de diàleg i de proposta
política amb Catalunya? Sabrà pactar amb les altres
forces el full de ruta polític que ha de gestionar la
transició fins a la convocatòria de noves eleccions
generals? Hi haurà prou maduresa entre totes les forces
votants de la moció de censura, per aturar de manera
conjunta les previsibles esperonejades de la dreta
furiosa? Tindrà Pedro Sánchez la capacitat i el valor de
fer les propostes que necessita l’Espanya democràtica i
les nacions que formen part de l’estat?
Que cadascun ompli les travesses d’optimisme o de
pessimisme a l’hora de contestar les preguntes. Ja
tindrem temps de comentar-ho en els pròxims mesos.
Ara tan sols intentem gaudir del moment. Que l’odi i la
rancúnia es quedi en el camp dels nous inquisidors, dels
nous falangistes, dels vells i nous oligarques que
segueixen pensant Espanya, com la seva finca particular
i que mai la plebs té dret a qüestionar la seva titularitat.
Gaudiguem i xalem de l’actual moment. Que de les
futures tempestes, ja hi serem a temps per a intentar
estar a bon aixopluc.
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Els Verds — Aliança Lliure
Europea

L’alternativa progressista de l’Europa
verda, democràtica i dels pobles al
Parlament Europeu
Biel Payeras
El Parlament Europeu (PE) és el gran
desconegut per la ciutadania europea.
Segons els estudis socials, els països del sud
i la perifèria són els que voten amb menys
intensitat i se senten menys representants
per aquesta institució, respecte als estats
centreeuropeus.
L’explicació
d’aquest
comportament diferencial no és clara, però
una hipòtesi és que la gent d’aquests països
té la percepció de tenir escassa o nul·la
influència
en
el
«directori
europeu»
(Parlament i Comissió Europea), que sovint
identifiquen com l’extensió dels interessos
de la cancelleria alemanya. No obstant això,
el funcionament i representació del sistema
de partits a Brussel·les és similar al dels
estats, pobles, regions o municipis europeus,
però a l'engròs.
Dues famílies polítiques que cooperen juntes
L’eix democràtic és el valor transversal de
l’aliança verda amb la dels pobles.
Tant és per la reivindicació de l’ús innovador
de tecnologies per afavorir la transparència
o major participació ciutadana, com per
oposar-se a l’«Europa fortalesa» en defensa
dels drets humans, la solidaritat i el vessant
acollidor de les migracions. El dret a decidirho tot com a cultura política: des de les
relacions que ha de mantenir un govern,
respecte al seu model energètic, passant per
la forma d’articulació territorial de les
diferents formes o expressions nacionals
(regionals, etc.) i fins a la defensa dels drets
de les minories (lingüístiques, culturals,i
altres. De quan ‘diversitat’ rima amb
democràcia.
La qüestió ecologista amb la defensa d’un
model
energètic
sostenible,
sense
combustibles fòssils ni energies nuclears, és
també central. Es tracta d’un moviment
avantguardista en les preocupacions globals

sobre el canvi climàtic i la necessària aposta
per alternatives renovables, en energia,
mobilitat, alimentació, etc.
El progressisme, entesa com la voluntat de
protegir els fonaments de l’estat del
benestar i per transitar cap a societats
socialment més cohesionades i justes és
ADN de la coalició, així com el rebuig de
l’austeritat i l’aposta per la justícia social, la
igualtat de gènere i la no-violència.

MÉS concretament
Allò de compartir espais amples, línies de
treball i cooperació, ho sabem bé a Mallorca.
Només per començar, les fundacions DarderMascaró ja són un reflex de recíproca
convergència, generosa entre dues parts,
per la tasca ingent de creació i divulgació
d’ideari sobiranista. MÉS per Mallorca n’és
un altre, en aquest cas, en forma-partit.
L’any que ve hi ha eleccions europees i el
repte és gegant. Segurament, ho és tant
com la necessitat de plantejar una
alternativa verda, democràtica i dels pobles
on càpiga tothom.
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En moments excepcionals no hi caben
escapatòries individualistes, sinó donar
primacia a la col·lectivitat. Esdevé
necessari, per tant, explorar totes les
aliances que facin possible que els
ciutadans i ciutadanes, com a mínim de
Mallorca, puguin expressar-se -amb
companyia de la resta de pobles de les
Illes i d’Espanya- com un sol poble a
Europa.
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Catalunya – Espanya
Per un moment de veritat

Joan F. López Casasnovas
En el temps que em resti de viure voldria veure
canvis al meu país. Òbviament, cap a una major
llibertat, amb reconeixement del dret a ser
considerat com a subjecte polític qui realment ho
és perquè en té plena consciència. D’igual a igual
i fraternalment unit amb els altres pobles ibèrics,
si és que així es volgués (per voluntat pròpia!).
Deixarem el món en un estat de major justícia?
Ens en sortirem?
Un autor germanocoreà de moda, Byung-Chul
Han (vid. La sociedad de la transparencia), des
del CCCB contestava aquest hivern passat una
pregunta sobre la situació recent a Catalunya i
deia: “No conec el país, ni la història, però ho
entenc en un nivell general a partir de la
contraposició entre el singular i l’universal.
L’universal es manifesta com a violència, que
coneixem en la forma de la globalització o de la
Unió Europea, que no és una comunitat del cor o
de la raó sinó de la racionalitat econòmica. La UE
és burocràcia amb poder d’imposar i regular. El
que és global es manifesta violentament
imposant-se a les singularitats. (...) La violència
del global impedeix la reconciliació. Hegel
l’anomena el moment de la veritat, el qual es
dóna quan l’universal i el singular es
reconcilien...”
Ignor si hi haurà, prest o tard, un moment de la
veritat en la societat espanyola. La situació crítica
desfermada després de la sentència del cas
Gürtel (i les que poden venir encara) sempre és
susceptible d’empitjorar. Guaitant la realitat per
la finestra, hi ha molts motius per al pessimisme.
Tanmateix, hem de romandre atents a un possible
“esdeveniment” que tot ho trastoqui (Slavoj
Zizek), que hauria pogut ser l’1-O, i no perdre
l’esperança. “No tenim dret a perdre l’esperança”
ens etziba sovint n’Arcadi Oliveres.
En el moment que escric Rajoy manté el 155 i
estudia com vetar els consellers presos i exiliats,
que Torra ha situat de bell nou al govern de la
Generalitat. Fruit de la gran mentida instal·lada
des de sempre al poder –no debades, Alcibíades
entenia la mentida i la força com a les dues
palanques principals dels poderosos-, els qui
s’han cansat d’apel·lar a l’Imperio de la Ley per
aixafar el qui se li revolti -siguin polítics, artistes o

senzillament ciutadans aïrats- no dubten a
canviar o a obviar les lleis quan els interessa ferho. Prevarica qui així actua. I què? La ‘hibris’ de la
majoria de polítics espanyols i de, si més no, bona
part de la cúpula del poder judicial s’expressa en
una
barreja
d’orgull
ferit,
supèrbia
i
supremacisme. Com deia el poeta, ira és trista
passió. Els déus castiguen els humans empeders
d’aquesta malaltia.
Escric aquests mots en plena crisi institucional
espanyola. Pedro Sánchez ha presentat una
moció de censura contra Mariano Rajoy i l’astut
gallec contraataca mostrant la caricatura d’un
Sánchez irresponsable i ofuscat, que vol obtenir el
poder que no li van donar les urnes a qualsevol
preu, ço és pactant amb els independentistes;
esgrimint la més que discutible recuperació
econòmica i assegurant que la moció posa en
perill l’estabilitat d’Espanya i el benestar de
“todos”. Per la seua banda, Alberto Rivera
(Aprovetxategi) no vol ni en pintura un govern del
PSOE i reclama eleccions immediates (a força de
què?). El Pragmategi Nacionalista Basc (PNB), que
acaba de donar suport als Pressuposts i just fa
hores donava ales a la gavina del PP, ara es troba
amb una altra patata calenta. La líquida societat
política, que en són de fràgils els fonaments de la
seua arquitectura!
Si el present és esquiu, el futur esdevé
imprevisible. Les grans tragèdies clàssiques es
mouen per l’atzar, on els homes no tenen cap
possibilitat de tòrcer el fil del destí. Però deixem
la Força del Destí per a l’òpera de Verdi o el
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drama romàtic del Duc de Rivas. Els Països
Catalans, i Catalunya en particular, viuen una
cruïlla i, segons quina sigui la seva actuació en
l’avenir immediat reforçarem o anirem diluint la
nostra voluntat sobirana.
Què cal fer? Crec que res de nou; res que no
s’hagi ja fet abans. Primer de tot, i mentre les
circumstàncies siguin tan excepcionals, mantenir
la unitat d’acció de tots els components de
l’independentisme, procurant sinergies amb els
altres sobiranistes (si realment en són els
Comuns) i demòcrates (els socialistes?). Reiterar
els drets individuals i col·lectius. Resiliència.
Resistir. Ni atacar ni acatar la llei injusta.
Continuar les mobilitzacions i exercir els marges
de poder institucional que hi quedin. Per fer truita,
trencar els ous; clar que sí, regidor vigatà de la
CUP. Desobeir, sí; calculant, però, sempre la
mesura de l’escomesa perquè davant tenim la
fera ferotge del Leviatan, que treu foc pels
queixals. Advertia el pacifista Gandhi que el que
s’obté amb violència només es pot mantenir amb
violència. Així doncs, la violència de l’Estat
espanyol actual no cessarà. Més val saber-ho i dirho. Per no defallir.
Lluitar pacíficament pel sobiranisme és treballar
sense descans per enfortir i aprofundir la
democràcia. Si l’Estat, en el seu conjunt
d’institucions, ens voldria retuts i humiliats
cantant la palinòdia retractant-nos de tot el que
hàgim dit o fet anteriorment; si la Moncloa malda
de fer-nos passar per les seues forques caudines
per obligar-nos a suportar unes condicions
humiliants, hem de continuar tossudament les
propostes del catalanisme popular per acabar
amb els elements de supremacisme nacionalista
espanyol que la Constitució del 1978 consagra
(unitat imposada,negativa a l’autodeterminació, a
la federació, supremacisme del castellà, funció
repressora de les forces armades, règim
monàrquic, etc.). I davallar al carrer i treballar
amb la gent. Empènyer l’opinió pública a guanyar
espai d’hegemonia, explicant per què volem una
República catalana: per poder exercir la
solidaritat des dels propis recursos i amb

decisions pròpies, per eliminar fronteres en tost
de posar-ne, per ser una societat d’acollida, per
una renda garantida de ciutadania, per garantir el
dret a un habitatge digne, pel català com a
llengua d’integració i eix d’una cultura
d’expressió lliure i per tantes altres coses justes i
necessàries... Tenim dret a una pàtria, o sigui, a
un país amb justícia. I fer entenent que les
nostres aspiracions no va “en contra de...” les
bones gents amb qui volem compartir un
veïnatge amatent, amable.
Però no ens facem il·lusions. Albert Camus va
escriure que “va ser a Espanya on vam aprendre
que es pot tenir raó i perdre, que la força pot
destruir l’ànima i que, a vegades, el coratge no
obté recompensa”. Espanya és un Estat de matriu
autoritària on la llei s’usa per defensar unes
inveterades elits extractives de les exigències
ciutadanes, i no al revés; on els grups nacionals
diversos no són reconeguts i la diversitat és
perseguida en nom d’un presumpte estat de dret,
corromput fins al moll de l’os i des del qual una
casta reprimeix tot allò que considera com a una
impugnació o qüestionament de “l’ordre”.
El moment de veritat hegelià no s’albira en
l’horitzó d’Espanya. Sepharad no entén (ni
entendrà mai?) que “els pobles no poden ser si no
són lliures”. Hi ha qui creu, com Camus en plena
batalla d’Alger, que “cal rebaixar la tensió sense
abandonar les conviccions de cada part; cal
cercar una treva; cal entendre les raons de
l’adversari...”. Però a Camus, que pronunciava a
Algiers aquestes assenyades paraules el 1956, no
li van fer cas i Algèria el 3 de juliol de 1962 es va
independitzar de França. Açò sí, a costa de grans
patiments. L’autor de “L’home revoltat” anhelava
“aquella comunitat de l’esperança en la qual les
persones conviuen en llibertat perquè tancats en
l’odi i la rancúnia ningú pot escoltar l’altre”. Ja ens
agradaria a molts que això pogués succeir entre
nosaltres. Mentrestant, esperem que la gent,
l’autèntic motor de la defensa de la República
catalana, no perdi pistonada.

2.3

Obrint un cicle polític nou per al
nostre poble

Arnaldo Otegi
Coordinador General d’EHBildu
En aquest maig del 2018 s’ha produït un esdeveniment
de naturalesa històrica al nostre país. El proppassat 4 de
maig l’Organització ETA anunciava oficialment la seva
desaparició de l’escena política basca. És una decisió
que posa el colofó a una dinàmica de progressiva
desaparició de la nostra escena política d’una
organització que ha estat protagonista indiscutible
d’aquesta durant sis dècades.
El 17 d’octubre del 2011 es va celebrar en el Palau
d’Aiete una Conferència Internacional per a la resolució
del conflicte en el País Basc. Prengueren part en aquesta
tots els partits polítics del nostre país, amb l’excepció del
Partit Popular, així com, personalitats molt rellevants de
la comunitat internacional com Kofi Annan, Jonathan
Powell, Bertie Ahern, Gerry Adams i Pierre Joxe. Com a
conseqüència d’aquesta celebració, s’albirà una
declaració que entre els seus primers punts plantejava la
necessitat que ETA deposés la seva activitat armada i
que totes les parts dialoguessin sobre, entre altres, la
qüestió dels presos.
El 20 d’octubre del 2011, només tres dies després, ETA
respongué de forma constructiva a la crida de la
Comunitat Internacional declarant el cessament definitiu
de la seva activitat armada i sol·licitant formalment
l’apertura d’un diàleg amb el Govern espanyol sobre el
problema dels seus militants fugits o presos, o les
qüestions centrals que afectaven la mateixa
desmilitarització del conflicte. Seria convenient recordar
que en aquella època em trobava empresonat a la presó
de Logroño, complint una absurda condemna de sis anys
i mig -que he complert íntegrament, perquè
suposadament la meva activitat política anava dirigida a
perpetuar l’activitat armada d’ETA...»cosas veredes
amigo Sancho».
Les raons que ens dugueren a concloure que la lluita
armada d’ETA havia de desaparèixer de l’equació política
basca eren no només de caràcter polític sinó també de
caràcter ètic. Entre les raons polítiques esgrimim una
que per a nosaltres fou fonamental a l’hora de convèncer
a moltes companyes i companys de la necessitat
d’aquest canvi d’estratègia: de cap a cap del planeta
nombroses experiències guerrilleres de caràcter
políticmilitar havien fet un trànsit més o menys ordenat
cap a estratègies de caràcter anti-oligàrquic i popular
però expressades en termes pacífics i democràtics. Eren
els casos de l’Uruguai, Guatemala, El Salvador, fins i tot
Veneçuela. Dèiem aleshores que només les FARC
mantenien aquesta estratègia a Colòmbia i que estàvem
segurs que tard o prest transitaria també per aquest
camí. No som ingenus, ni idealitzam les coses, el camí
elegit és costós, no és fàcil, però estam orgullosos
d’haver-lo fet.
Avui quan es diu que l’esquerra abertzale adoptà la seva
decisió per senzilles raons de criteri polític, els vull
indicar que aquesta és una afirmació molt de part. Allò
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que succeeix de veritat és que es tracta d’amagar que
no hi ha una sola ètica com els defensors del relat únic
ens voler fer creure -com és el relat únic sobre els
esdeveniments que succeïren a l’estat espanyol durant
la segona república i l’aixecament feixista, hi ha també
les ètiques en plural... i nosaltres entenem i ens devem a
això que comunament es diu ètica revolucionària.
Així les coses el proppassat 4 de maig la Declaració
d’Arnaga presentada per la Comunitat Internacional
assenyala els avenços registrats però planteja amb
claredat tres reptes que segueixen sense trobar
resposta: solucionar la qüestió de les persones preses i
fugides, realitzar esforços permanents per a la
reconciliació de totes les víctimes i finalment, el diàleg
polític entre diferents que encara segueix pendent.
Faig meves aquestes reflexions i vull fer èmfasi en la
urgència de cercar una solució al problema dels presos i
fugits, així com en donar una satisfacció plena a les
víctimes en la seva totalitat.
Vull reivindicar la necessitat de trobar un full de ruta
taxat per a la posada en llibertat dels presos i el retorn
dels fugits, perquè contribuirà a fer que aquestes
persones juguin un paper fonamental en la consolidació
de la pau en el nostre poble.
Vull igualment reconèixer a totes aquelles persones que
han patit el sofriment ocasionat pel conflicte viscut al
nostre país. I vull mostrar la nostra disposició a la
participació en quantes dinàmiques constructives es
plantegin en el camí de la reconciliació i la convivència.
Abans del naixement d’ETA existia un conflicte polític i
aquest segueix essent-hi. El País Basc segueix essent
una vella nació europea que desitja decidir el seu futur a
través de l’exercici de la lliure determinació. Des d’EH
Bildu seguim reivindicant la creació d’un Estat que
protegeixi els drets socials de la nostra gent, que sigui
solidari amb la resta dels pobles, que fomenti i garanteixi
la igualtat de gènere i que sigui capaç d’organitzar una
estructura econòmica i social que sigui garantia
d’igualtat i de la distribució equitativa de la riquesa. El
nou cicle que s’ha obert al nostre país és el cicle on hem
d'acumular i articular políticament a una majoria popular
àmplia i plural rere la consecució de la República Social
Basca.
En definitiva, no tenim altre objectiu que la construcció
d’una República d’iguals.
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No n’hi ha prou amb la consigna
«No és No»*

Francisca Mas i Busquets
Advocada i Presidenta del Lobby de Dones i
del Consell social de la UIB
La immediata i clara reacció del moviment feminista als
carrers de tot l'Estat en contra de la sentència de La
Manada, el mateix dia que es va fer pública, és la
constatació que ja no hi ha tornada enrere en la lliure
expressió col·lectiva de les dones, amb la presència d’un
contundent missatge feminista al carrer, sense traves ni
temors reverencials als poders de l'Estat, d'un Estat que
no fa el necessari per garantir la llibertat, la integritat, ni
tampoc la tutela judicial efectiva de les dones, més de la
meitat de la seva població.

professionals encara no han assumit els canvis socials
impulsats per les dones, la redefinició de la realitat que

No és la primera vegada que la judicatura exhibeix, a les
sentències contra la llibertat sexual, un tarannà
desconnectat de la realitat social, que empra
expressions misògines, estereotipades o que posen de
manifest una consciència plena de prejudicis de gènere.
Ara, però, s'ha donat una situació especial. Es parla ja de
la quarta onada feminista caracteritzada per la
indignació, indignació davant tanta desigualtat real,
indignació davant una reacció patriarcal especialment
desfermada en la qüestió de la violència, cansament de
tanta retòrica buida i d’actituds cíniques de massa
responsables polítics.
Per tercera vegada a la seva història estem davant un
moviment de masses amb un discurs propi i una
capacitat d'organització i reacció admirables; així s'ha
produït una legitimació del pensament i moviment
feminista perquè ha aconseguit posar, al centre de la
preocupació social, la qüestió de la justícia envers les
dones.
És per això que tothom parla de la sentència de la
Manada i en sap el més essencial: que han condemnat
els cinc acusats per abús sexual. Els jutges han
considerat que no hi ha hagut violència ni intimidació, a
la violació en grup d'una al·lota de 18 anys per part de
cinc homes -dos d'ells "servidors públics", un guàrdia
civil i un militar-, dins un recinte de 3 metres quadrats, la
matinada de les festes de San Fermín a Pamplona.
De la lectura de la sentència i del que ha anat passant
aquests dies, em queden clares o ratificades diverses
qüestions:
- El dret penal no és neutre, igual per tots i totes. Sabem
de sempre que és classista, basta veure qui hi ha a les
presons, i fa temps que també sabem que té gènere. La
justícia igual en un nivell formal, no equival a igual a un
nivell material. Justament la tradicional regulació dels
delictes sexuals ha estat un exponent clar de les
funcions de les normes jurídiques en la recreació dels
estereotips i rols socials. No fa ni 30 anys que, el que ara
anomenam delictes "contra la llibertat sexual", eren
delictes "contra l'honestedat".
- Tenim un greu problema amb la judicatura, més que
amb el Codi Penal (és ràpid i barat canviar els continguts
d'un codi; això sí que és populisme). Una part d'aquests

ha fet el pensament feminista, com a teoria crítica. Així,
en aquests delictes, segueixen ignorant que les
violacions i altres conductes sexuals contra les dones són
manifestacions d'una violència de gènere primària: el
cos de la dona és un objecte per ser usat per l'home, una

manera de mostrar i exercir poder.
La sentència és un potent paradigma que, contràriament
al que passa quan es jutgen altres fets delictius, la
investigació del delicte implica esbrinar coses de la vida
personal de la víctima i de la seva personalitat, tot
absolutament innecessari, com si es tractàs d'un sistema
inquisitiu respecte de la víctima. Constatam preocupades
que encara hi ha jutges que no han superat el costum d’
"acusar la víctima" característica d'aquests delictes. I
amb més preocupació, constatam que encara s'exigeix,
a la dona, que demostri que no ho havia consentit amb
senyals greus al seu cos o a la seva vida.
- Aquesta sentència augmenta els dubtes envers la
justícia al nostre país, perquè ha passat molt poc temps
des del coneixement de les resolucions del magistrat
Llarena, on s'utilitza el concepte de violència de manera
expansiva i en canvi ara, ni s'aprecia intimidació,
malgrat els fets declarats i provats. I també perquè totes
les associacions de jutges ràpidament s'han posat
d'acord per qüestionar les legítimes crítiques i
mobilitzacions de les dones i per exhibir un
corporativisme preocupant.
- Hem de repetir les vegades que facin falta que en els
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delictes contra la llibertat sexual, just hi ha consentiment
si és explícit, tot el que no sigui un "sí", és no consentirho.
- És més urgent que mai fer-nos preguntes per descobrir
quina societat arcaica i injusta hem construït perquè hi
hagi aquests homes depredadors i violents que encara
bravegen per les xarxes el que han fet; perquè encara hi
ha
homes
capaços
d'emprar
un
llenguatge
repulsiurespecte a les dones, perquè el cos de les dones
encara és considerat un objecte; perquè la dona s'ha de
posar en greu perill per ser creguda; perquè les persones
que tenen més poder, que són els que jutgen i executen
el fet jutjat, tenen tan pocs mecanismes de control de la
seva qualitat humana i de la seva capacitat de
comprensió social.

I molts més, perquè no ens hem d'aturar a la superfície
d'un codi penal, d'unes sentències, hem d'anar al fons, a
com es configuren les consciències a través de la nostra
vida en comú que té molt a millorar.
I finalment un breu comentari sobre el magistrat que va
fer un vot particular a favor de l'absolució els cinc
acusats: tant si hi ha un problema de salut com de
perversitat, una persona capaç d'argumentar i escriure
com ell ho ha fet, no pot estar impartint justícia. La
lectura d'aquesta part és un ràpid i fastigós
aprenentatge de justícia patriarcal.

* article publicat el 6 de maig a l’Arabalears.cat
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Un bon finançament per
les Illes, la gran
assignatura pendent

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
A principis d’any es va presentar públicament el
grup promotor de la campanya “Uneix-te per un
bon finançament” i en roda de premsa va
presentar la seva proposta, que no era altra que
fer una tasca de sensibilització i crida a la
mobilització a la ciutadania per exigir al Gobierno
Central una millora del nostre finançament. Així
mateix comunicava que volia portar endavant
aquesta campanya precisament dins l’any 2018,
ja que el president Rajoy anunciava que dins
aquest any s’afrontaria el debat d’un nou model
de finançament per les autonomies, pendent des
del 2014, i un Règim Especial per les Illes.
El grup promotor, format per les entitats cíviques i
socials següents: CCOO, Col·lectiu Aurora
Picornell,
FAAVV-Palma,
FAPA-Mallorca,
Fundacions Darder Mascaró, Fundació Gabriel
Alomar, OCB, PIMEM, STEI, UGT, Unió de Pagesos i
USO va aprovar un manifest que podreu trobar a
www.bonfinançament.com es va posar en marxa i
organitzà, el mes de febrer, un acte d’inici de
campanya i de donar a conèixer el manifest a
Inca.
Des d’aleshores s’han adherit a la campanya i
assumit el manifest unes quinze entitats socials i
polítiques, així com 24 Ajuntaments i el Consell de
Mallorca, ho han aprovat als seus plenaris. S’han
fet reunions amb entitats i actes públics a un
grapat de pobles. Cal també destacar que el ressò
als mitjans de comunicació de la problemàtica del
finançament també s’ha incrementat, articles,
entrevistes a radio i televisió, i altres.
Un punt destacat d’aquestes activitats ha estat la
visita d’una delegació de la Plataforma per un
finançament just del País Valencià. El 4 de maig
es desplaçaren a Mallorca 14 representants de la
plataforma valenciana. Molt interessant fou la
reunió conjunta dels dos organismes i la posada
en comú d’experiències, així com les entrevistes i
la complicitat mantinguda amb els representants
de les institucions, que començà amb una
audiència al Consolat de Mar, rebuts per la

Presidenta, la Vicepresidenta i la Consellera
d’Hisenda i un dinar de representants de les dues
plataformes i presència de representants del
Govern, Consell de Mallorca, representat pel seu
President i Parlament. No cal dir que la presència
d’aquesta visita, a la que correspondrem
pròximament des de Mallorca, va tenir una forta
repercussió mediàtica.
Però des d’aleshores què s’ha mogut al Gobierno
Central?. En positiu lamentablement res. En tot
cas s’han donat passes enrere com els crancs.
Fa uns mesos es va anunciar a bombo i platerets
que el Ministre Montoro aixecaria les prohibicions
als Ajuntaments, però a hores d'ara les coses
segueixen per l’estil, els Ajuntaments continuen
sense poder fer les contractacions i les despeses
que vertaderament necessiten, en definitiva
resten mancats d’autonomia local, per cert
reconeguda per la Constitució, que com cada dia
queda més clar serveix per a unes coses i per
altres no.
Hem conegut la proposta de pressuposts de
l’estat pel 2018 i oh sorpresa!!, les Illes continuen
estant a la cua en el repartiment d’inversions
estatals. No hem rebut ni un euro més dels que
ens deu l’estat de les inversions estatutàries i de
negociar el deute ni se’n parla.
S’havia dit que la proposta de Règim Especial que
havia presentat el nostre govern tindria una
resposta a finals de maç i seguim esperant. I la
comissió tècnica creada per proposar un nou
model de finançament va concloure les seves
tasques sense recollir cap de les propostes que va
presentar el Sr.Guillem Lòpez Casasnoves en
representació de la nostra Comunitat.
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Què podem fer davant aquest decebedor
panorama? Doncs no defallir i continuar lluitant.
Incrementant les activitats, implicant els nostres
municipis i Consell a aquesta lluita i estendre-la a
les altres Illes. I això per què no estem parlant
d’una reivindicació qualsevol, sinó que és vital
pels nostres ciutadans.
Sense un bon finançament, l’autogovern és una
broma de mal gust. Sense finançament no hi ha
autogovern útil i eficaç i sense això no podem
afrontar el canvi de model de desenvolupament
que els nostres ciutadans necessiten. Estem
parlant de temes tan vitals com millorar la
mobilitat potenciant el transport públic (tren,
tramvia... canviar el model energètic introduint
energies renovables, enfortint l’estat del benestar
(educació, cultura, serveis socials, potenciar la

nostra llengua i cultura, defensar el nostre
malmès territori i medi ambient, en definitiva
millorar la qualitat de vida dels nostres
conciutadans.
Des de Fundacions Darder Mascaró hem aportat
el nostre granet d’arena a la campanya, no
solament participant activament com a membres
del grup promotor, sinó editant un número
extraordinari de l’Altra mirada també en paper,
amb el títol “Les claus d’un bon finançament...per
a un futur millor” i organitzant debats i
presentacions de la revista. És per això que ens
atrevim a animar a tothom a implicar-se en
aquesta lluita de la qual depèn el nostre
autogovern, que tant va costar conquerir i el
benestar de tots i totes.

3.3

El paper del sindicat avui

José Luis García
Secretari General de CCOO Illes Balears
No podem acceptar que els drets laborals que hem
conquerit mitjançant lluites al llarg de moltes dècades es
vulguin arraconar com fets del passat, posant en qüestió
el model social europeu i el mateix concepte de
ciutadania que hem contribuït a forjar com a peces
fonamentals de l'Estat de benestar i referent històric de
la construcció europea.
El sindicalisme de classe s'enfronta a la necessitat de
conformar noves estratègies i formes d'organització per
intervenir en la regulació de noves realitats laborals que
tenen poc a veure amb els processos productius d'etapes
anteriors, però que tenen una arrel històrica profunda:
defensar el treball digne davant antigues i noves
precarietats.
Els canvis socioeconòmics, que estem vivint, no estan
predeterminats, sinó que depenen de les estratègies i la
proactivitat dels agents involucrats i de les polítiques
que s'adoptin. Darwin senyalava que "les espècies que
sobreviuen no són les més fortes, sinó aquelles que
s'adapten millor al canvi", però caldria subratllar que no
tenim sols que adaptar-nos, sinó ser conscients que som
part del canvi. Mereix, per això, recuperar la proposta
que s'atribueix a Mahatma Gandhi: "Sigues part del
canvi que vols veure al món".
I cal tenir una estratègia que posi al centre les persones,
prioritzant les seves condicions de vida i treball i que
puguin contribuir a la cohesió social necessària per tenir
una societat més democràtica, justa i prospera; una idea
compartida, fins i tot, des de moltes diferents
experiències laborals i sindicals: la centralitat del treball
com a element vertebrador de la convivència. Cal
assenyalar que perdrem la batalla de la cohesió social i
la igualtat si perdem la identitat de ser treballadors i
treballadores, companys i companyes, encara que els
nostres entorns laborals siguin diferents.

Des d’aquesta perspectiva una de les lluites necessàries
és contra la precarietat, en totes les seves vesants, que
s’ha instal·lat a la societat com un element
consubstancial a la sortida de la crisi. Aquesta lluita es
tradueix en accions concretes a la negociació col·lectiva i
al diàleg social, on el sindicalisme de classe té el seu
espai natural, tot i que alguns intenten arraconar-lo i
invisibilitzar-lo.
Lluitar contra la precarietat és aconseguir millores
salarials importants, però també ho és millorar les
càrregues de feina que es pateixen o el reconeixement
de les malalties professionals, com s’ha aconseguit en
els convenis d’hoteleria i comerç. Emperò, també és
lluitar contra la precarietat, a favor de les clàusules
socials a la contrastació publica o les campanyes
inspectores per vigilar la contractació temporal, fruit de
la negociació amb els sindicats.
La precarietat no és l’única lluita que hem de disputar.
Cal reforçar el model social europeu, precisament per
haver estat un dels principals objectius a enderrocar
amb l’excusa de la crisi; recuperar ocupació pública
estable, a més de les retallades sofertes, ha estat el
bessó de les negociacions aquesta legislatura i podem
dir que hem recuperat el que es va retallar la legislatura
anterior, i podem recordar els acords a educació i a
sanitat, així com en els diferents ajuntaments de les Illes.
Queda molta tasca al davant, especialment en uns
moments d'involució democràtica on està qüestionada la
independència judicial, augmenta la repressió o es té poc
respecte a la llibertat d'expressió. Sense cap dubte, el
sindicalisme tindrà molt a dir.
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Dictamen Consell
Econòmic i Social H2030

Ferran Navinés
El Dictamen del CES sobre la prospectiva
econòmica, social i mediambiental de les Illes
Balears a l’horitzó 2030 (Dictamen CES H2030),
és el primer estudi de prospectiva econòmica
encarregat pel Govern de les Illes Balears al
Consell Econòmic i Social.
A Balears no hi ha pràcticament referents en
estudis de prospectiva, tret del publicat per
FUNDESCOOP l’any 1989 sota el títol “Model
Balears 2000. Estudi prospectiu de l’economia
balear”, que sota la direcció de Martí Parellada i
Miquel Alenyà, va comptar amb la col·laboració
entre d’altres d’economistes, de Pere Mascaró,
Antoni Fleixes i jo mateix per part de les Illes
Balears i de Jordi Arcarons per part de la UB.
Aquest estudi va fer servir en aquells moments
les metodologies de prospectiva més avançades i
contrastades per part del CSIC.
A diferència d’aquells anys, avui en dia els estudis
de prospectiva parteixen d’una visió estratègica
determinada. Hi ha dues grans aproximacions. La
primera és la del mainstream acadèmic econòmic
alineat amb els interessos dels grans bancs i les
grans
corporacions
multinacionals,
Aquest
enfocament parteix d’una visió estratègica de
futur basada en la idea de competitivitat, on
l’exemple més clar són els Informes Anuals sobre
Competitivitat elaborats pel Foro de Davos. En
contraposició al mainstream acadèmic econòmic
ens trobem amb el món acadèmic no dominat pel
mainstream econòmic, i que es caracteritza per
una visió holística i realista del complex món en
què vivim, format per acadèmics de moltes
disciplines que dialoguen i aprenen a treballar en
xarxa,
que
intercanvien
coneixements
i
experiències, i que des del rigor i l’excel·lència
científica, no supeditada a interessos econòmics,
ja han definit una visió estratègica de futur que
compta amb el suport de Nacions Unides i de la
CE, i que està definida pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030. El
Dictamen del CES H2030 s’alinea amb aquesta
segona visió estratègica.
És evident que existeixen uns antecedents que
han condicionat aquesta petició del Govern al
CES. En primer lloc una preocupació per l’actual
funcionament
del
nostre
model
de

desenvolupament: “(...) en conseqüència, tanto
una excesiva especialización en servicios
tradicionales de bajo contenido tecnológico y
valor añadido como un uso intensivo del sector de
la construcción no han ayudado a asegurar y
mantener a lo largo del tiempo unos rendimientos
crecientes que hayan podido garantizar la
sostenibilidad, en términos relativos, del modelo
de crecimiento de las Illes Balears” (Pla de
Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria
(2013-2017) del Govern de les Illes Balears, p.
47). Aquesta preocupació va donar lloc a les
“Jornades de debat per iniciar una reflexió
estratègica en el marc de la investigació e
innovació per a la sostenibilitat” celebrades a
Palma el 27 de setembre, el 20 d’octubre i el 22
de novembre de 2016, que es poden consultar a
la web de la Direcció General de Recerca i
Innovació del Govern de les Illes Balears.
Finalment, la petició formal per part del Col·lectiu
Alternatives al Govern de les Illes Balears de què
poses en marxa un procés de reflexió estratègica
sobre quina hauria de ser la visió estratègica
consensuada de les Illes Balears a l’H2030 per
part de la societat civil organitzada, que tal com
defineix l’Estatut d’Autonomia està representada
pel Consell Econòmic i Social.
L’acord del Plenari del CES de 12 de desembre de
2017 va aprovar el pla d’acció 2018 que inclou
“Desenvolupar l’estudi encarregat pel Govern
sobre H2030 de les Illes Balears” i que s’haurà de
concretar en el Dictamen del CES H2030. El
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plenari del CES de 13 de març de 2018 ja ha
aprovat una proposta del que haurà de ser el
futur Dictamen H2030 a partir d’una determinada
VISIÓ: “fer de les Illes Balears una regió referent
per la seva qualitat turística, per la seva capacitat
d’atraure talent i per impulsar l’emergència de
noves activitats competitives en l'àmbit
internacional, tot destacant també per la seva
sostenibilitat ambiental, inclusió social, qualitat
del treball i cohesió territorial”.
Igualment també va aprovar les tres línies
estratègiques que s’hauran de contemplar i sobre
les quals s’hauran de fer les propostes concretes
de recomanacions al Govern, i que són les
següents:


Fer de l’activitat turística un model de
competitivitat
i
sostenibilitat
de
referència internacional



Esdevenir una regió amb capacitat per
atraure talent i per al desplegament de
noves activitats econòmiques basades
en el coneixement i que siguin
competitives internacionalment.



Consensuar un model de cohesió social,
de qualitat de treball, d’equilibri
territorial i sostenibilitat mediambiental

Per tal de poder motivar les propostes concretes
per a cada una d’aquestes tres línies
estratègiques s’han identificat aquests àmbits de
reflexió: Demografia; Ciència i Tecnologia;
Indústria;
Canvi
Climàtic;
Transformacions
digitals; Educació; Infraestructures; Qualitat del
treball; Benestar Social.
De fet una de les aportacions del Dictamen H2030
ha de ser la de plantejar les bases per un nou
model de turisme sostenible a partir de:




L'ús de la societat del coneixement i de
les noves tecnologies per ajustar-se en el
mínim temps possible als canvis de la
demanda i als nous models de negoci
respectuosos amb la qualitat del treball i
la millora del benestar social.
Les sinergies generades per l’economia
circular, l’economia blava, la bioeconomia i la nova centralitat que ha de
jugar el sector primari i la gestió de la
qualitat del paisatge



Atendre els reptes plantejats pel canvi
climàtic i els límits al creixement d’acord
amb els índexs de saturació turística i
amb
la
capacitat
de
càrrega
condicionada per un territori insular
petit, fràgil i fraccionat.

D’acord amb l’enfocament holístic del Dictamen
del CES H2030 intervindran més de 75 científics,
la major part de la UIB, de més de 15 àrees de
coneixement, que hauran de presentar els seus
treballs a la tardor d’enguany.
L’Estudi CES H2030, té previst el seu
desenvolupament en tres fases. Una primera fase
de treballs preparatoris (recopilació prèvia,
entrevistes, recopilació de detall). La segona és
de diagnosi de situació i una tercera contemplaria
el plantejament de propostes i mesures concretes
consensuades pel Plenari del CES i plasmades en
el dictamen del CES H2030.
Estam en la segona fase, que és quan els
diferents grups de l’estudi presentaran en
diferents seminaris de treball les seves propostes
a la comissió assessora del CES, formada pels
experts Andreu Más-Colell, Josep María Bricall,
Antón Costas, Emilio Ontiveros, Enric Banda i
Enric Tortosa. També s’incorporaran Marina
Subirats i altres.
Aquests estudis serviran per motivar les mesures
concretes que el plenari del CES pugui
consensuar per elevar al Govern en forma de
dictamen. Al llarg d’aquesta segona fase està
prevista la realització de 4 Fòrums insulars
organitzats conjuntament pel CES i els quatre
Consells per tal de recavar l’opinió de la societat
civil organitzada de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
El Dictamen del CES H2030 està previst que sigui
aprovat pel plenari del CES del mes de juny del
2019. Aquest Dictamen no es proposa que sigui el
Pla Estratègic Regional 2030 de les Illes Balears,
ja que això només ho pot fer el Govern.
El Dictamen només persegueix poder consensuar
per part de la societat civil organitzada de les Illes
Balears, una determinada visió estratègica i unes
propostes concretes per allò que es considera que
són els eixos estratègics que es defensen per
aquest H2030.
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Cartes a en Raül,
cartes d’en Raül

Miquel Àngel Llauger
Professor i escriptor
El passat dia 10 de novembre vaig escriure una
carta a Raül Romeva, que dia 2 havia entrat a la
presó d’Estremera. Era una carta breu i escrita a
màquina (vull dir, feta amb l’ordinador i impresa),
com totes les que li he enviat després. Breu
perquè sabia que en rebia centenars, i escrita a
màquina perquè sóc professor i la correcció de
molt de textos escrits a mà m’ha ensenyat que la
lletra clara s’agraeix. En Raül i jo no érem amics
propers: havíem col·laborat amb alguna
assiduïtat, temps enrere, i crec que sempre ens
havíem tingut simpatia. Quan ja no ens vèiem,
però, no va deixar d’enviar-me algun missatge de
tant en tant, de vegades fotografiat amb un dels
llibres que he publicat. L’hi agraïa molt de cor.
Aquesta cordialitat seva va fer que la notícia de la
seva entrada a la presó em sacsejàs. La presó de
Raül Romeva no era més injusta que la de
Cuixart, Jonqueras o Dolors Bassa o els altres,
però era la presó d’un amic. No era un abús que
patia un personatge dels informatius, sinó una
arbitrarietat repugnant comesa contra un amic.
Era sentir l’alè del totalitarisme.
Què li podia dir, a la carta? No volia repetir
proclames. No volia insistir en la ignomínia dels
que l’havien tancat: ell i jo sabíem que eren (que
són) mala gent, i no cal dir-ho més. Tampoc no
volia fer anàlisi política: per a mi l’essencial era
que era un home just tancat per les seves idees, i
no hi ha res com la simplicitat d’aquest
plantejament per explicar el seu absurd i la seva
infàmia. Li vaig contar que des del PEN Català
havíem llançat la campanya “Lletres per la
llibertat”, i que cercant textos per incloure-hi
havia topat un fragment d’una carta des de la
presó de Václac Havel en què l’escriptor txec
explicava el seu esforç perquè el tancament no li
embrutís l’esperit, no li impedís conservar
l’interès i l’amor cap a les persones. Eren unes
paraules properes a unes d’en Raül, escrites des
d’Estremera i llegides en una manifestació de
suport als presos, que parlaven de continuar amb
“la mirada neta, alta i digna de qui no vol cap mal
a ningú, sinó el bé per a tothom”.
No sé si això l’hi explicava a la meva primera o
segona carta, però és igual. El cas és que una
setmana després d’enviar la primera vaig rebre la

seva resposta a casa. Vaig llegir el remitent amb
un estremiment. Sabia que en Raül rebia més
cartes de les que podia contestar, i vaig sentir-me
un privilegiat. Era un privilegi trist, perquè
derivava d’una situació que encara se’m fa
incomprensible, però era un privilegi. N’he rebut,
de llavors ençà, tres més, i cada vegada se’m
repeteix la sensació de privilegi trist. Potser ara
hauria d’explicar que fa una estona he escrit que
“no érem amics propers”, fent servir el verb en
passat, perquè en aquests moments, després
d’un intercanvi d’un grapat de planes, no dubt
que és un amic proper.
En les cartes que han seguit hem comentat
algunes coses de llibres, de fills i d’esperances. En
Raül m’ha escrit, naturalment, cartes breus, que
en part diuen coses que diuen altres escrits seus
que he vist reproduïts per mitjans de comunicació
i per xarxes socials. No hi falten mai, però,
expressions i referències de manera càlida
personals. Quan vaig rebre la darrera, vaig
escriure a les xarxes socials una frase que
sintetitzava, potser de manera massa lapidària,
l’efecte que em causen: “M’ho prenc com un
imperatiu”. Són cartes que ens obliguen a no
oblidar-los i que ens obliguen, més enllà d’això, a
no deixat de ser allà on hem de ser.
Ara ho diré d’una manera que sorprendrà: són
cartes que ens obliguen a ser al costat del bé.
Millor dit: del Bé, en majúscules, perquè ell ho
escriu així. És una fórmula que jo no utilitzaria si
no fos perquè ell la fa servir a les seves cartes. En
Raül expressa, amb la fortalesa que traspuen les
cartes de tots els nostres presos polítics, la seva
seguretat que “el Bé prevaldrà”. La frase sorprèn,
en un primer moment: estam molt acostumats a
posar-nos a la defensiva davant qualsevol cosa
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que soni a maniqueisme, i hem après que en la
vida hi ha molts més grisos que blancs o negres.
Tot això ha fet que el Bé en majúscules sigui,
segurament amb motius, un valor a la baixa.
Tanmateix, en Raül té raó: hi ha idees, hi ha
actituds, hi ha actuacions que serveixen per fer
més grans els camps de la llibertat i de la justícia,
i potser aquest monosíl·lab desprestigiat pot
servir d’etiqueta per a tot aquest calaix. I,
sobretot, és evident que hi ha actuacions i
actituds que identificam amb l’altre monosíl·lab.
“Al final sa veritat sempre sura”, em diu en una
altra carta, amb aquest article illenc. Li responc
que potser sí, però que tots desitjam que el Bé
prevalgui i la veritat suri amb el preu més baix
possible en termes de patiment.
Tots hem llegit, aquests dies, que cal escriure als
nostres presos polítics per fer-los arribar el nostre
suport, el nostre encoratjament, el nostre caliu.
Segur que és així. La meva correspondència amb
Raül m’ha fet entendre una altra cosa: els que
més hi guanyen, si hem de comptar el guany en
calidesa humana o en reforçament de les

conviccions, no són tant els que reben cartes a la
presó com els que les rebem a casa. Els que
rebem cartes personals o els que reben cartes
adreçades a un col·lectiu o fins i tot al conjunt de
la societat. En Raül mostra sempre gratitud per
les cartes: en realitat, som tots els que rebem les
seves cartes i les cartes dels altres presos polítics
els que hem de sentir l’agraïment més profund.
No voldria haver fet la impressió que l’intercanvi
de cartes amb algú que és a la presó és una
pel·lícula feliç de bons sentiments. No: si ho vivim
amb intensitat, és perquè sabem que la presó és
una vergonya injustificable. Els volem a casa.
L’amistat per correspondència, sobretot als que
estam a l’altra banda del mur, haurà estat
enriquidora, però volem poder continuar-la com a
amistat de persones lliures.
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Llei de Memòria: una
passa més en defensa de
la veritat, la justícia i la
reparació
4.3

David Abril Hervàs
El Parlament ha seguit fent història aquesta primavera,
amb l’aprovació de la Llei de Memòria Democràtica, que
complementa l’encertada feina iniciada fa dos anys amb
la Llei de Fosses, tant una com l’altra amb grans dosis de
feina i encerts de la professora de la UIB i exdiputada
Margalida Capellà, i que ens torna a situar com una
comunitat pionera en la defensa dels principis de veritat,
justícia i reparació, de defensa de la democràcia i de la
gent que va lluitar per la democràcia i va morir, ser
represaliada o es va haver d’exiliar per això.
Era un deute que teníem tant amb les Associacions de
Defensa de la Memòria Històrica, que han mantingut
viva la flama en aquests anys de lluita moltes vegades, a
pesar de les institucions, així com amb les víctimes i els
seus familiars. I d’alguna manera, amb una societat que
des d’aquí miram de representar i que diu que és o que
vol ser democràtica. Un deute que no es salda amb
aquesta Llei, però serveix per fer una passa més en el
compromís públic i institucional en el reconeixement de
la lluita per la memòria democràtica.
Sobre les virtuts concretes d’aquesta Llei, en primer lloc
hi ha la voluntat de fer efectiu, després de dècades de
silenci, el dret a la veritat de les víctimes de la repressió.
Algunes ja han estat identificades gràcies a l’exhumació
de la fossa de Porreres, que ha suposat un punt d’inflexió
en la percepció social dels temes relacionats amb la
memòria històrica. Haver recuperat i restituït els seus
cossos a les seves famílies, que no havien pogut enterrar
els seus morts fins fa unes setmanes, era un deure que
s’ha de normalitzar. Identificar morts, represaliats i
exiliats del franquisme hauria de ser una feina més fàcil
de la mà de la Llei, perquè encara queda molta feina a
fer: allò de què a Mallorca no hi va haver repressió és un
mite que s’ha edificat damunt el silenci i els plors i
patiment de milers de famílies.
Fa només unes setmanes, l’Argentina celebrava el seu
Dia Nacional de la Memòria, on a més de Dia Nacional de
la Memòria, ja fa molts d’anys que hi ha un Ministeri o un
departament de Memòria, programes educatius sobre la
memòria, un Arxiu Nacional, i tantes coses que per altra
banda, no haurien estat possibles sense la constància de
Madres de la Plaza de Mayo, que des del 1977 cada
dijous i durant dècades han estat mobilitzant-se per
recuperar els seus fills, la seva memòria, i per exigir

justícia contra la impunitat d’una dictadura cruenta -i
molt més recent que l’espanyola, ho dic per allò de les
ferides- que també se’n va dur massa joves per
endavant. Mentre el govern d’Espanya es nega a retirar
honors a torturadors franquistes com «Billy el Niño», o
títols nobiliaris com el del ducat de Franco recentment
reclamat per la seva néta Carmen Martínez Bordiu, a les
Illes avançam en la normalització i reconeixement
institucional de la gent que hi va deixar la vida defensant
la democràcia.
I com a l’Argentina, aquí també tindrem, per cert, dia de
la memòria, i serà el 29 d’octubre, en celebració de
l’aniversari de la gran manifestació per l’autonomia a
Palma, en la qual Josep Maria Llompart va pronunciar el
seu memorable discurs, una de les aportacions que
vàrem fer des del grup de MÉS per Mallorca per tal
d’arribar a consensos.
Mentre el Congrés dels diputats de la mà de PP, PSOE i
C’s va rebutjar fa poc la modificació de la Llei d’Amnistia,
amb la Llei balear l’article 21 bis declara la il·legalitat
dels tribunals i procediments instruïts a les nostres illes
en relació a la Guerra civil i la dictadura fins al 1978,
perquè òbviament vulneraven entre altres coses el dret a
un judici just, i en conseqüència deduir la nul·litat de ple
dret de sentències i resolucions dictades per raons
polítiques. En aquest sentit, s’ha de dir que és ofensiva
la decisió del fiscal Barceló d’arxivar la recent denúncia
del consell de Govern per crims contra la Humanitat
sense que ni tan sols pugui ser valorada per un jutjat,
una decisió contrària a allò que assenyala el Grup de
Treball de Desaparicions Forçades i involuntàries de les
Nacions Unides a un recent informe de setembre del
2017 adreçat al Regne d’Espanya, que també recorda
entre altres coses al govern de Mariano Rajoy que el
pressupost per a la llei de memòria ha estat anul·lat des
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del 2011 i que el Valle de los Caídos constitueix en si
mateix una exaltació del franquisme.
Finalment, la Llei planteja l’obligació que tenen les
administracions de retirar simbologies, llegendes i
mencions franquistes contràries a aquesta llei i els
principis democràtics, a la vegada que han de vetllar per
la recuperació de tot patrimoni relacionat amb la
memòria, mitjançant eines com la creació de museus i
seccions de memòries, o el reconeixement i habilitació
d’espais i itineraris de memòria, una feina més que

necessària perquè novament, si no hagués estat pels
col·lectius de defensa de la memòria històrica, tot això
que ara plantejam recuperar hauria restat, amb la
complicitat dels poders públics, en l’oblit.
En uns moments en què es tanca gent a presó sense
judici per les seves idees polítiques i es ressusciten
discursos guerra-civilistes més propis del 1936 que d’una
democràcia consolidada, s’ha de celebrar l’aprovació
d’aquesta Llei, que per ara l’agònic govern de M.Rajoy no
ha pogut recórrer davant el Tribunal Constitucional.
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EYYUP DORU, (FARUK)
Biel Pérez i Josep Valero

Responsable de l’oficina del H.D.P.
Partit Democràtic dels Pobles a la Unió Europea

Va néixer fa 57 anys a prop de la muntanya Ararat, on segons la tradició es va posar l’arca d’en Noè
quan va acabar el diluvi. Una muntanya entre Turquia, Armènia i Iran. L’acompanya una encarregada
de premsa i a l’hora de fer fotos es mostren molt cautelosos perquè se senten perseguits. Saben que si
els agafen a Turquia, serien empresonats. Ens fa recordar les pràctiques de la clandestinitat i de l’exili
de la nostra joventut...

El meu nom és Eyyup Doru, però em coneixen
com a Faruk a Espanya i altres països. Som el
representant a Europa del HDP, Partit Democràtic
dels Pobles. Tenim una oficina a Europa, una als
Estats Units i una altra al Iraq. Aquestes són les
oficines que tenim a l’exterior.
Quina edat tens, diga’ns qualque cosa de tu
Segons les xifres oficials tenc 57 anys; nascut a
prop de la muntanya d’ Ararat, a la frontera de
Turquia amb Armènia i Iran. És una muntanya
enorme, 5.200 metres d’altura. He estudiat
matemàtiques, ciències polítiques... i, també el
castellà! Parl francès, espanyol, alemany, italià,
kurd i turc. El kurd és la meva llengua i el turc era
la llengua estrangera oficial durant la meva
formació escolar.
Com es congria dins tu la consciència de
pertànyer a un poble?

La pertinença al poble kurd desperta en mi des de
molt petit. Quan tenia devers nou anys, a Turquia,
anava a una escola on jo era l’únic alumne kurd!;
per tant, des de molt petit he sentit la diferència
entre els turcs i els kurds. La política oficial..., fins
i tot els ensenyants haurien d’haver estat molt
més acollidors i no mostrar el racisme que jo vaig
viure ja a aquella edat. Més tard, quan el cop
d’estat de l980 a Turquia i els esdeveniments
posteriors, els processos que hem viscut i els
patiments del poble kurd... La història del
Kurdistan que hem escoltat dels nostres pares,
dels nostres padrins i de la gent del nostre poble,
ha confirmat la nostra identitat. La llengua... Hi ha
moltes coses que ens han diferenciat. Les
injustícies que he patit, encara que la meva
família fos de classe mitjana. Tot això m’ha
empès a col·locar-me al costat del meu poble.
Aleshores
totes
aquestes
circumstàncies,
polítiques, socials, culturals, m’han configurat.
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Potser seria interessant que ens fessis un petit
retrat del teu poble, del poble kurd.
El poble kurd és un poble d’origen indoeuropeu.
És un poble autòcton de la regió de la
Mesopotàmia que té més de set mil anys
d’història escrita. És un poble que treballava la
terra beneficiant-se de la presència del riu i
formant part de la civilització mesopotàmica.
S’enriqueix de diferents cultures i diferents arrels
que han deixat petjada a la zona: els medes, que
són els nostres padrins, huritas, hitanis són pobles
que han enriquit la nostra cultura. El poble kurd
ha fet aportacions molt importants a la cultura
mundial, perquè Mesopotàmia ha estat el centre
de la civilització mundial. Precisament per això ha
estat l’objectiu dels atacs àrabs, dels pobles que
venien del desert, d’Àsia i, molt més tard, els
atacs que venien d’Europa, les Croades.
Hem hagut de resistir tots aquests atacs i ens
hem refugiat molt més cap a les muntanyes; per
això els gran centres kurds estan a les
muntanyes. Hi ha una zona molt muntanyosa,
però també té terres molt fèrtils, amb molta
d’aigua. Encara ara és una zona rica i, per això el
centre de la guerra. Avui en dia la miniatura de la
tercera guerra mundial es fa en aquest territori.
Té una zona de desert i té una zona de petroli i
gas. És un poble amb una gran diversitat.
L’extensió seria similar a l’hexàgon de França;
més de 500.000 quilòmetres quadrats.
Potser hem de recordar que 25 milions de kurds
viuen a Turquia, 3 milions a Síria, 8 milions a Iraq,
10 milions a Iran, Armènia...A l'Iran són més de
deu milions, uns dotze. A Armènia hi ha un nucli
petit fruit de l’emigració.

Vos considerau una nació ubicada a quatre estats
distints, o a cada estat hi ha una realitat nacional
diferenciada?
El poble kurd és una nació que ha estat dividida fa
poc; perquè la divisió del Kurdistan és de 1923,
després de la primera guerra mundial. La Societat
de Nacions va reconèixer el dret d’autonomia i,
després, el dret d’autodeterminació del Kurdistan
fins a la independència. L’any 1920, a Sèvre,
Turquia reconeix la població kurda, però el 1923,
a la Convenció de Lausanne, Turquia cobra força i
nega els acords anteriors i pràcticament fa la
guerra contra els kurds. L’any 1921, a la primera
Constitució de Turquia, es diu que Turquia està
formada per dos pobles, el kurd i el turc i cada un
tindrà una cambra amb una igualtat de drets.
Però després nega tot això, tant en l'àmbit
nacional com internacionalment, i comencen els
alçaments kurds contra aquest règim. Des
d’aleshores fins al dia d’avui es manté la
resistència en tot el territori kurd, no sols a
Turquia, sinó també a l'Iran, l’Irak i Síria. Tenim
una llengua nacional, el kurmancî, i hi ha quatre
dialectes; vosaltres, aquí, a Mallorca, sabeu què
significa això.
El poble parla aquesta llengua?
Sí. Un setanta per cent la parla. Depèn de la zona.
A Síria un vuitanta per cent; a Iraq, tothom la
parla, és la llengua de les escoles. A Iran no està
prohibida, però tampoc l’ensenyen. A Turquia
està totalment prohibida la llengua i el seu
ensenyament, però un setanta per cent la parla.
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Quins països amics té el poble kurd?
(Consulta la seva assessora de premsa i respon).
No tenim països amics...
Per què? Quin retret vos fan?
Jo crec que ens ataquen perquè el territori kurd és
molt ric, petroli, gas, aigua, agricultura i sol.
Endemés està en el centre, a la cruïlla, de les
rutes comercials; la que abans es deia “ruta de la
seda”. Hi ha moltes raons perquè els estat
colonials hi mantenguin els seus interessos.
Potser podríem repassar per zones. Com està la
situació a Síria? Sembla que amb la lluita contra
l’estat islàmic ha sorgit una autoorganització de
con-federalisme democràtic kurd, profundament
feminista...i que ara ha de respondre als atacs
turcs.
Sí, exactament. El con-federalisme democràtic és
una tesi proposada pel dirigent kurd Abdullah
Öcalan; i és molt acceptada i amb molt de suport
a la regió. A Síria més del setanta per cent del
territori està controlat pels kurds. I la regió està
dividida en tres autonomies principals; tres
autogoverns: un de la Regió de Kobane, l’altre de
la regió de Haseke i la tercera és la regió de Efrin,
que està ocupada avui en dia per l’exèrcit turc i
els seus aliats, grups aliats a Al Qaeda: La resta
de les zones que estan baix del control dels kurds
són zones que estan dirigides per governs elegits
pel poble a través d’unes eleccions participatives
directes.
Pobles, autonomies i federació. Un sistema basat
en la igualtat i la participació de les dones. També
hi participen tots els altres pobles que viuen en
aquesta regió: siri-caldeus, àrabs, turcs, txetxens.
Tots els pobles, tant si són petits com grossos,
participen en el govern. És un govern que ha
mostrat que els pobles poden viure junts i en pau
si respecten la identitat de cadascú. No amb
formes de superioritat, sinó amb una igualtat

total. Per exemple, a la regió de Haseke, nosaltres
li deim la regió de Jizra, hi ha tres idiomes oficials:
kurd, àrab i siri-caldeu. Tots els pobles tenen un
percentatge de presència; l’idioma és oficial fins i
tot davant l’Administració Central. L’únic sector
en el qual estan units és en l’autodefensa. Pel que
fa a l’organització de la societat tots els grups són
independents.
Està clar que aquí hi ha una ideologia: la ideologia
del con-federalisme democràtic. Fer perdre poder
a l’Estat, minvar al màxim el seu poder damunt la
societat civil. Que les decisions no caiguin des de
dalt, sinó que es prenguin des de baix; a través
de la participació de la societat. És un projecte
polític que té molt de suport, no sols en el
Kurdistan de Síria. Està començant a Turquia i a
altres parts.
Síria accepta aquest plantejament?
Síria no ho accepta perquè és un govern militar
és un govern antidemocràtic. Però, no té
presència militar a tota la regió del Kurdistan.
Només té una administració a la nostra ciutat i es
diu Kamushú. Tenim un aeroport internacional;
aquí hi mantenen la força, fins i tot amb la
presència dels russos, però estan enrevoltats pels
nostres militars. És un punt en el qual tenim
relacions, perquè en el projecte no es demana un
estat independent clàssic. Nosaltres tenim
voluntat de què el nostre projecte sigui compartit
per tots els pobles que viuen a Síria; en aquest
cas es podria convertir en una confederació. Per
això, no ho rebutja totalment, però està clar que
no és un govern democràtic. En algunes zones hi
ha hagut enfrontaments militars amb el règim. I
avui en dia aquest perill existeix, perquè ells han
intentat atacar zones del Kurdistan, sobretot a la
ciutat de Geresoh, amb el suport de milicians
russos i de l'Iran, que són molt forts i presents a
la zona. De moment no hi ha hagut grans
enfrontaments; sols enfrontaments militars aïllats
on el Govern s’ha vist obligat a retirar-se.
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I a l’Iran com està la situació kurda?
L’Iran és el segon lloc més important dels kurds,
tant pel territori com per la població. El poble kurd
i el persa tenen la mateixa arrel. Podríem dir que
són dos pobles germans, però sempre en guerra;
des de l’antiguitat, des de la separació dels
medes i els perses. Els idiomes són molt propers,
com l’italià i el castellà, gairebé ens entenem. En
canvi no tenim cap proximitat amb les llengües
àrab i turca. La consciència nacional és molt forta
i la política també és molt forta. Però, en realitat,
el govern iranià és el pitjor dels governs de la
regió. Un govern totalment antidemocràtic que
cada dia aplica la pena de mort contra els
activistes polítics kurds i els executa en llocs
públics. Vol fer por; és un règim molt feixista i
salvatge que col·labora sempre amb els dictadors
de la regió, Turquia, Síria. Turquia, Iran, Iraq i Síria
sempre s’uneixen quan es tracta d’anar contra el
poble kurd. Encara que entre ells tenguin
problemes: Turquia es recolza en el sector sunnita
de l’Islam; l’Iran en el sector xiïta. Són dos fronts
bel·ligerants i sovint xoquen, encara que no sigui
una guerra oberta; es du molt en secret. Però,
quan es tracta del tema kurd s’uneixen sempre.
En el cas del referèndum del Kurdistan d'Iraq,
Turquia ha duit una política per a unir a la seva
política antikurda l’Iran i l’Iraq. Per fer front al dret
d’autodeterminació del poble kurd. No tenim cap
dret polític a l’Iran. Hi ha més de dotze milions de
kurds; són la tercera ètnia més important de la
regió, després dels perses i els azerís. Després de
la Segona Guerra Mundial, es va crear una
república en aquesta zona, que es deia la

República de Mahabad, que sols va durar un any.
Ha estat la primera república de la història recent
del Kurdistan. De llavors ençà hi ha una història
de lluites, alçaments... Arribaren a controlar més
de la meitat de les grans ciutats kurdes, però
varen fracassar a causa de l’ajuda dels Estats
Units, Rússia o dels països que ens enrevolten.
I a l'Iraq?
A l'Iraq, des dels anys setanta, hi ha una certa
autonomia. I des de la nova Constitució, la regió
kurda de l'Iraq és considerada com un estat
federal. L’estat és considerat com una federació
de kurds i àrabs. La Constitució diu que Iraq està
format per dos pobles. Les llengües oficials són
l’àrab i el kurd. La Constitució és una còpia de la
Constitució de Beirut: si el President és kurd, el
Primer Ministre és àrab; i viceversa. El problema
més gran d’aquesta zona és que hi ha regions
que no han estat definides sobre la seva
pertinença. Per exemple, Kerkük i les zones que
es diuen “discutides” no han estat reconegudes
perquè, segons la Constitució, s’hi hauria de fer
un referèndum perquè la població decidís si vol
quedar amb el Govern central o amb la Federació
del Kurdistan. Però el Govern no fa el
referèndum... sempre l’ajorna. Després de la
guerra contra el Daesh, els kurds han alliberat
gairebé tots els seus territoris. Kerkük tenia un
governador elegit, però els grups armats xiïtes
junt amb l’exèrcit iraquià han atacat les “zones
discutides” i s’han aprofitat de què els kurds no
teníem una unió políticomilitar i han ocupat de
bell nou aquestes regions.
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Ens parles de la llengua com a element
unificador. També ens has parlat de xiïtes i
sunnites. Quin paper hi juga la religió?
Sí, perquè per a nosaltres també hi ha un
problema gros. Els kurds tenim gairebé totes les
religions a la nostra àrea, perquè totes les
religions importants han nascut allà. Tenim
influències dels musulmans. També dels iazidís, la
religió primera del Zaratustra. Avui en dia hi ha
kurds que pertanyen a aquesta religió, i la seva
regió, Shengar, ha estat envaïda pel Daesh i
molts han estat segrestats. Hi ha kurds sunnites,
kurds xiïtes i kurds alevites. N’hi ha cristians. Tota
aquesta pluralitat crea divisions i els països
colonitzadors les han utilitzat. Cada grup s’ha
esforçat en dur cap al seu costat la major part de
la població. Iran, també. Avui la ciutat més gran
del Kurdistan és Kermanshah, a l’Iran, amb un
milió i mig d’habitants; la seva població és xiïta.
Els partits clàssics d’Iraq i d’Iran mai han pogut
treballar en aquesta zona fins que surt el Partit
dels Treballadors del Kurdistan i comença a
organitzar-se amb una ideologia marxista i
s’escampa per totes les parts del Kurdistan, això
provoca uns moviments que els partits clàssics,
sunnites, mai havien aconseguit. La religió hi juga
un paper important en tota aquesta situació.
Passem ara a Turquia. El HPD (Partit Democràtic
dels Pobles), és un partit o és una coalició?
És un partit, però, de forma paral·lela, hi ha un
moviment que es diu “Congrés Democràtic dels
Pobles” que reuneix diversos grups i partits
polítics diferents. I aquest “Congrés” dóna suport
a, en l'àmbit electoral, el Partit Democràtic dels
Pobles. Per tant, de facto, hi ha diversos partits
polítics petits que recolzen el nostre partit quan hi

ha eleccions; com l’Esquerra Turca, els petits
partits kurds del Kurdistan turc. Són partits que
tenen una base electoral important, o influència
en aquestes bases. El Partit dels Treballadors del
Kurdistan (PKK), és el que té una major presència
a totes les zones del país, no sols a Turquia.
Electoralment el nostre partit té més força entre
els kurds. Per exemple, si a les darreres eleccions
hem recollit més de sis milions de vots, cinc
milions i mig són kurds. L’altre mig milió
procedeix de votants d’altres ètnies.
A Ankara, a Instambul... hi teniu força?
Tenim la nostra força. El nostre partit té una
presència forta a Instambul; aquesta ciutat és la
ciutat més gran amb presència kurda, 4 milions
de kurds. Hi vàrem obtenir un milió cinquanta mil
vots. És molt, no? Per tant, el nostre partit té una
força. Totes les esquerres, segons les enquestes,
no passen dels cent mil. Electoralment no tenen
molta força, però moralment és important, des
del punt de vista polític, representar les distintes
opcions. Vàrem elegir un diputat armeni, però els
armenis que poden votar a Turquia no passen
dels deu o vint mil. Vàrem elegir un siri-caldeu
com a diputat, però els vots dels siri-caldeus de
Turquia no són molts més de tres-cents. El partit
kurd més fort és el nostre; el 80% de la població
kurda ens vota.
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Vos presentau a les eleccions com a HPD o amb
les sigles del Congrés Democràtic?
Com a Partit Democràtic dels Pobles. És un partit
amb una forta presència, encara que té milers i
milers de militants arrestats. Tenim prop de deu
mil militants a les presons; entre els quals dos
copresidents, diputats del nostre partit, nou
diputats més; i altres deu als que han inhabilitat
com a diputats, condemnats per motius polítics. A
la regió del Kurdistan tenim la majoria dels batles;
però, tots els batles de les grans ciutats (des de
cinc-cents mil a un milió i mig d’habitants) tots
estan arrestats! Els batles estan arrestats i el
Govern ha nomenat a travès dels Governadors
regionals, els gestors turcs que han reemplaçat
els nostres batles. I els regidors estan tots
exclosos. Es tracta d’una forma d’ocupació molt
clàssica per part del Govern contra nosaltres i els
nostres càrrecs electes.
Darrera de Tayyip Erdogan,
econòmiques i socials hi ha?

quines

forces

Erdogan s’ha apoderat del sistema de l’Estat; del
sistema polític, jurídic i militar. Abans tenia una
aliança, la Coalició Miletista ( compartida amb els
gulenistes); els miletistes varen dur Erdogan al

poder. I, a l’hora de repartir el poder entre els
distints grups, va sorgir la baralla i Erdogan la va
guanyar. Ell va pegar un cop d’estat contra tots
aquests grups que ell va considerar enemics. Avui
en dia hi ha més de 120.000 membres oficials del
moviment represaliats. Aquí hi ha jutges, polítics,
militars, policies... totes persones importants de
l’aparell de l’Estat. Tot aquest aparell de l‘Estat
està reemplaçat per les forces d’Erdogan i les
seves aliances d’extrema dreta nacionalista. Hi ha
aquest canvi estatal i es produeix una aliança
electoral que es concreta entre la AKP (el partit
d’Erdogan) i l’MHP (l’extrema dreta feixista turca).
Va esser un cop d’estat real o va esser una farsa?
Va esser un cop d’estat organitzat. El mateix
Erdogan diu que aquest cop és un regal de Déu.
El va aprofitar per a apoderar-se de l’Estat a tots
els nivells. Perquè, amb els decrets - llei estatals,
el Govern ja no necessita el Parlament. Governa
l’estat de setge per decrets llei i canvia tota
l’estructura de l’Estat: caps de policia, la
judicatura controlada al cent per cent, tota la
cort, les universitats... Tothom qui ell pensa que
no està aliat al seu partit se’n va a la presó i n’hi
posen un altre. Ha estat un cop organitzat per
Erdogan perquè tenia por d’un cop real de part
dels gulenistes.
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Vosaltres vos podeu presentar a les eleccions
com a partit?
Sí, clar, però amb moltes dificultats, com ja he
comentat. Perquè encara no s’han aturat les
operacions en contra nostra, encara fa tres dies
varen castigar els nostres dirigents d’Estambul,
una capital molt estratègica. Si a aquesta capital
hi obtenim més d’un milió i mig de vots, vol dir
que no tindrem dificultats per passar el deu per
cent, la barrera en l'àmbit nacional per a poder
tenir diputats al Parlament. Si això, a Espanya, ho
aplicàssiu a les autonomies, estarien mortes, cap
passaria el deu per cent nacional. És una política
que ha sorgit específicament contra nosaltres. Per
això el seu partit (AKP) ha fet una aliança amb
l’extrema dreta (MHP), per a assegurar-los el
10%. El Partit Socialdemòcrata s’ha aliat amb una
escissió del partit d’extrema dreta i una escissió
d’un partit islàmic; també cerquen superar la
barrera del 10%; perquè els pot resultar una
catàstrofe. Per tant, aquesta barrera està
pensada en contra nostra.
Quin percentatge vàreu treure vosaltres?
El 2015 vàrem obtenir el tretze per cent.
Quina relació ha de tenir Turquia amb la Unió
Europea?
El nostre partit sempre ha donat suport a la
candidatura de Turquia a la Unió Europea amb la
condició que Turquia també respecti els criteris i

els valors que han fet possible la Unió Europea:
Democràcia, eleccions lliures, partits polítics,
sistema electoral, etc. Però Turquia avui es troba
molt lluny d’aquests criteris. Hem mantingut
converses a fi de congelar, per ara, l’adhesió de
Turquia a Europa. El Consell encara no ha aprovat
l’adhesió, però, de facto, es veu que estan en
aquest camí. Tenen relacions amb Turquia, sobre
tot Alemanya, per a poder aturar el flux migratori.
Turquia utilitza l’emigració com a mesura de
pressió sobre la Unió Europea i ho diu
obertament. Erdogan deia: “Si Europa no ens
dóna sis mil milions d’euros, de què ens serveixen
els aeroports i els autobusos? Els omplirem i els
vos enviarem”. Quan els alemanys senten això
tremolen.
Quins aliats teniu dins la Unió Europea?
Som membres del Partit Socialista Europeu i de la
Internacional Socialista. Podem dir que la majoria
de partits socialdemòcrates ens donen suport
políticament, no tots. No és un suport molt fort,
però al manco a les declaracions... Tenim també
el suport dels partits d’esquerra i els partits verds;
aquests tres grans grups del Parlament Europeu
ens donen el seu suport. Quan presentam
mocions respecte de la qüestió kurda i Turquia en
el Parlament Europeu, algunes vegades també
tenim el suport d’altres, com els Partits Liberals
per les qüestions de Drets Humans i democràcia.
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Què podem fer des de les nostre Illes Balears per
a donar suport a la vostra causa, la causa dels
drets nacionals del poble kurd?
Com ja he dit avui matí a la roda de premsa, les
eleccions del pròxim 24 de juny representen un
paper molt important de cara a l’esdevenidor de
Turquia i també per a la població kurda. Nosaltres
sabem que aquest govern fa promeses electorals,
però, no sols nosaltres, sinó també les
organitzacions europees (com l’Agència de
Cooperació i Seguretat) ja han denunciat el
referèndum pel canvi de la Constitució Turca. Han
denunciat l’existència de dos milions de vots que
no haurien d’esser vàlids. La diferència entre el sí
i el no era d’un milió cinc-cents mil vots. Sabem
que no ha guanyat... I aquesta vegada, com que
també es tracta d’una qüestió de vida o mort, farà
tot el que sigui amb el cens electoral.
Per exemple amb la immigració àrab. Els
immigrants àrabs refugiats que són a Turquia,
reben cartes perquè votin per la AKP. No es poden
fer campanyes electorals en el Kurdistan perquè
està en estat de setge. Tenim prohibit entrar a
molts de pobles perquè són zones de seguretat.
Com podem assegurar les urnes en aquestes
àrees? Els interventors nostres, molts han estat
arrestats el mateix dia de les votacions. Si lleven
la nostra gent, queden sols els del Govern i fan el
que els dóna la gana. Per això deim que Turquia
no és un estat de dret. No sols ho diu el nostre
partit, fa tres dies que les Nacions Unides han dit
que Turquia no és un estat de dret. No respecta
els Drets Humans, les violacions són clares, i en
aquestes condicions les eleccions no poden esser
netes i democràtiques.

Avui mateix ho ha dit el Consell d’Europa; i els
Estats Units han dit el mateix. La Unió Europea ha
demanat que s’ajornin aquestes eleccions. A
escala internacional se sap exactament el que
passa; i que aquestes eleccions vitals no se
celebraran
en
condicions
realment
democràtiques. Per això demanam la presència
d’organismes internacionals (associacions de
Drets
Humans,
associacions
d’advocats...)
especialitzats en aquestes tasques. També
demanam solidaritat amb els refugiats kurds que
viuen allunyats de les seves llars. Tenim duescentes mil persones en una petita zona que viuen
exiliades arran dels atacs turcs a la zona síria
d’Efrin. Volem esser solidaris amb ells. També
demanam que la comunitat internacional exigeixi
l’alliberament del nostre candidat, Selahatin
Demirtas, que és a la presó. És el candidat
designat pel nostre partit i fins ara no ha estat
condemnat. És diputat i és candidat a la
Presidència; és lliure segons les lleis nacionals i
internacionals.
Hi ha població kurda a Espanya?
Hi ha un petit grup entorn de Madrid i un altre
entorn de Barcelona. Tenim tres milions de vots a
l’exterior; un milió i mig és a Alemanya. Jo som el
responsable de la campanya electoral a l’exterior.
Es vota en els consolats i en els llocs designats
pel Govern. A Europa som el segon partit polític,
després del partit del poder.
Tu pots anar al teu país?
Hi puc anar, però no podria sortir... (riu per
primera vegada en tota l’entrevista...

Moltes gràcies, Faruk, ens has acostat a una nació sense estat i això té especials
ressonàncies per a nosaltres. Tant de bo arribi prest el dia en què els Drets Humans es facin
plenament presents en el teu poble.

5.1

Des de Bilbao, construint
l’alternativa

Joan Pau Jordà
Fundacions Darder-Mascaró
El passat cap de setmana de maig (dies 25 i 26) un
nodrit grup de companys de les Fundacions DarderMascaró marxàrem a Bilbao a una trobada amb les
entitats germanes del País Basc, Galícia, País Valencià i
Catalunya. Les jornades foren promogudes pel Centre
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i
Nacionals (CIEMEN) i organitzades conjuntament amb
la Fundació Iratzar (vinculada a EH-Bildu.
L’objectiu era clar i l’aposta venia d’enrere. Teixir
sinergies, compartir experiències i plantejar possibles
vies de col·laboració conjuntes.
Les jornades es dividiren en dues sessions. Durant el
primer bloc cada territori explicà la seva situació social,
cultural i política així com els principals eixos de treball
de cada Fundació. Així els companys del Principat
explicaren el difícil context polític on es troben després
dels fets de l’1 d’Octubre i la Declaració
d’Independència del 10 d’Octubre.
Els representants de les entitats basques explicaren el
procés en el qual l’esquerra abertzale es troba immers
per tal de superar el conflicte armat i tancar les ferides
que va obrir dins la societat basca. També explicaren
les dificultats en què es trobaven per combatre
l’hegemonia –en el sentit ampli del terme- del PNB; els
representants gallecs recalcaren l’advers context
sociològic i polític existent a Galícia per expandir la
ideologia sobiranista i d’esquerres en un territori on
encara el caciquisme i el conservadorisme del PP està
molt estès. Finalment, els germans de la Fundació
Nexe del País Valencià parlaren dels darrers avenços
del Govern del Botànic i de les bones perspectives
electorals de Compromís a curt termini.
Miquel Gallardo, en representació de la Fundació
Darder-Mascaró, va explicar la situació política del
nostre país. Per un costat, va explicar que el repte del
mallorquinisme polític és arribar a aquest 35% d’illencs
que segons el CIS es posicionen contra al centralisme.
Per altre explicà els avenços del govern dels Acords pel
Canvi en matèries diverses, com la regulació turística o
la memòria històrica.

El segon bloc, al dissabte, pivotà entorn de l’anàlisi de
la situació política general i la necessitat (o no) de
cercar estratègies comunes. Tothom coincidí en que la
deriva autoritària i centralista del bloc PP-PSOECiudadanos no només és un perill per als pobles sense
Estat, sinó també una vertadera amenaça cap a la
democràcia. D’igual forma, s’abordà un tema espinós:
la necessitat o no, al marge de les necessitats
estratègiques de les nacions sense estat d’Espanya, de
compartir tàctiques i anàlisis comunes. Algunes
Fundacions no ho tenien clar. Altres discrepaven en les
vies de col·laborar.
En aquesta part de les jornades els mallorquins Miquel
Rosselló, Àlex Moll, Miquel Gallardo, Joan Colom i jo
mateix defensarem la necessitat d'enfrontar-nos
conjuntament contra l’espanyolisme i el govern de M.
Rajoy.
Els representants illencs fórem ferms defensors
d’aprofundir al màxim els lligams i de començar a crear
espais de coordinació permanent. La participació de
l’equip de les Fundacions Darder-Mascaró fou clau. El
resultat no pogué ser més positiu: a finals d’aquest
curs realitzarem una trobada a Mallorca de
característiques similars, amb motiu de la Diada 31 de
desembre. D’igual forma, s’han acordat realitzar
diversos cicles de conferències conjunts.
En definitiva, aquesta trobada –les xerrades però
també els distesos dinars que realitzàrem- han servit
per apropar postures i fer, del sobiranisme dels pobles
de l’Estat, un projecte una mica més fort.

SOM ENERGIA
Sis anys fent forat a l’oligopoli

5.2

Guillem Solivelles i Reynés
De la Coordinadora Territorial de Som Energia Mallorca
Som Energia de veritat és més que una cooperativa, és
una varietat de gent, de tot color i amb unes fites molt
clares:
Primer i més principal, fer fora l’abús sistemàtic dels
oligopolis i empoderar el poble amb l’energia de tots.
Després ve el sistema per arribar a complir aquests
desitjos:
Es fan les coses sense ànim de lucre, o sia, «que es faci»
és l’important, no que ho facem nosaltres.
Produïm energia renovable, amb les nostres possibilitats,
a pesar de les traves de l’administració.
Cercam sistemes per ensenyar a consumir menys i
millor.
Lidiam amb la diversitat, cercant la «confederació» que
tan impossible sembla en altres llocs.
Els darrers temps la crescuda ha estat exponencial. Ens
acostam als cinquanta mil socis i als vuitanta mil
contractes. El múscul, si no se’l tracta bé, té perill de
rompre’s quan se l’estira més d’allò que pot resistir.
Un dels sistemes que ens ajudaran a manejar aquesta
pujada de socis i contractes seran les eines
informàtiques, tant de control del negoci (?) com de
participació dels socis.
La votació telemàtica ja és un fet. Aquesta vegada han
votat uns cinc cents socis més que l’any passat i segur
que els anys que venen veurem forts increments
d‘opinions tan en forma de vot com d’idees aportades.
Les dades que hem conegut a l’Assemblea general
d’enguany van en la bona direcció:
Contractam el personal necessari per contenir i modelar
la massa creixent.
Implantam «info-energia» i ensenyam
funcionament amb tallers per tot arreu.

el

seu

Arribam a acords importants amb grups de cooperatives
d’aquí i de la resta del mon.

Ajudam als grups locals que vulguin «independitzar-se»,
sense rompre, ...o rompent (que encara no es dona el
cas), a fer ho sense traumes.
Hi ha hagut una mica de contradicció, ja que no es vol
disparar els contractes excessivament per sobre del
número de socis, i hi ha hagut un acord en aquest sentit.
Però, per altra banda no s’ha pogut aconseguir la
possibilitat de «xapar» l’aportació inicial dels 100€ de
capital en terminis. S’ha tengut en compte, per pocs
vots, l’opinió del Consell Rector de què era
excessivament complicat; opinió que, personalment, no
compartesc.
En canvi s’ha votat, en contra de l’opinió del Consell
Rector, a favor de què la cooperativa faci un estudi sobre
la viabilitat de comprar els excedents de producció de
les possibles instal·lacions d’energia renovable dels
socis, fent així un gir que podria substituir el «balanç
net», en vigor a Europa però no a l’estat espanyol.
Hi ha hagut canvis en els estatuts per tal d’adaptar-se a
les lleis de cooperatives catalanes.
Les diferències màximes en sous a la Cooperativa no
arriben, en cap cas, al 2x1.
No vull acabar sense donar la meva opinió sobre la gent
que conformam aquest grup tan aparentment desigual
de Som Energia:
Si tothom fes i fos com nosaltres, podríem parlar d'una
vertadera confederació a l’estat espanyol.., que no vol
dir que som més bons ni més dolents que ningú.., però
sabem escoltar, discutir i acordar i, sobretot:
tenim clares les nostres fites.
https://docs.google.com/
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Com viure sense cotxe a
Mallorca

Passat, present i futur de la cooperativa de cotxe
elèctric compartit

Carles Valentí i Alexandre Duran

En el març de 2017 ja us informàrem de l’arribada
del primer cotxe compartit a Mallorca. Però de llavors
ençà, la cooperativa Ecotxe no aturat de moure’s i
d’avançar cap a una mobilitat més sostenible.
Pels que encara no ens conegueu, Ecotxe som una
cooperativa de consumidores i usuàries sense ànim
de lucre que va néixer a principis de 2016 i que
oferim un servei de lloguer per hores de cotxe
elèctric compartit o carsharing, preferentment mogut
amb energia renovable.
A dia d’avui som 130 sòcies de les quals una bona
part som usuàries del cotxe. Podem gaudir d’un
cotxe elèctric per hores sense haver-nos de
preocupar de posar-li benzina ni de pagar
assegurances, aparcament ni de tantes altres
càrregues i maldecaps que suposa tenir un cotxe en
propietat. El primer cotxe es troba a l’aparcament de
l’empresa municipal palmesana d’aparcaments
(SMAP) de Via Roma i qualsevol persona sòcia el pot
reservar online i usar-lo quan ho necessiti i estigui
disponible. Gràcies a un acord amb l’SMAP hem
pogut tenir la plaça d’aparcament gratuïta durant el
2018 i durant el 2019 pagarem una tercera part de
l’import del lloguer de la plaça.
S’ha de destacar que la darrera entitat que s’ha fet
sòcia ha estat el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació que ha decidit formar part d’aquest
projecte i fer-ne ús per a les seves treballadores
quan han de fer sortides als diferents municipis de
Mallorca.
Aquest augment gradual però significatiu de noves
persones i entitats sòcies i usuàries ha fet que, quan
encara no havia passat un any de la compra del
primer cotxe, haguem de comprar del segon cotxe
elèctric compartit. Tal com acordàrem a la darrera
Assemblea, hem fet una crida a les persones sòcies
per a fer una aportació al capital social voluntari i
finançar així el segon cotxe. La crida ha tengut un
gran èxit i pròximament hi haurà un segon Ecotxe a
disposició de les sòcies que el necessitin.

El servei de cotxe elèctric compartit no és cosa
només de Palma. El nostre objectiu és que el cotxe
compartit pugui ser un servei accessible arreu de
Mallorca perquè molta gent pugui desprendre’s de la
propietat d’un cotxe. Per això hem mantengut
contactes amb diferents administracions públiques,
principalment ajuntaments.
Per exemple, a Ecotxe hi ha un bon nombre de
persones d’Esporles amb ganes de tenir el servei al
seu poble i properament farem una presentació
pública amb de suport del seu ajuntament. A Palma,
el batle va convocar les entitats més destacades de
l’Economia Social i Solidària del municipi i arran
d’aquesta reunió s’està elaborant un Pacte per
l’Economia Social en el què hem participat.
Darrerament hem presentat una proposta als
pressuposts participatius perquè es creïn places
d’aparcament en superfície amb pèrgoles amb
plaques solars perquè hi puguin carregar els cotxes
elèctrics.
La cooperativa Ecotxe vol ser una eina per a avançar
en la mobilitat sostenible, juntament amb els
transport públic, la mobilitat ciclista i pedestre. En
base al principi cooperativista d’interès per la
comunitat
com
a
coresponsabilitat
en
el
desenvolupament del territori on actuam més enllà
del dinamisme econòmic, volem crear coneixement i
idees perquè des de la societat civil i l’autogestió es
pugui acabar amb la insostenibilitat del model de
mobilitat actual. Per això, amb el suport de Caixa
Colonya, en novembre organitzarem per primera
vegada una jornada sobre mobilitat oberta a la
ciutadania titulada: “Com viure sense cotxe a
Mallorca”.
Seria ideal que en els propers anys sorgissin noves
idees i projectes que permetin que la gent
s’independitzi d’un objecte de quatre rodes que pesa
una tona. La cooperativa Ecotxe pot ser el punt de
partida. 130 persones i entitats ja han començat.

“El veritable periodisme és
intencional i intenta provocar algun tipus de
canvi” (R.Kapuscinski)
5.4

Diari Jornada

Diu el proverbi africà que “fins que els lleons no
tenguin els seus historiadors propis, les històries
de cacera sempre glorificaran al caçador”.
Seguint aquesta lògica i gràcies a més de 600
persones i entitats que van decidir sumar-se al
projecte, el 5 de maig de 2018 va néixer la
Jornada. Un diari generalista d’esquerres,
feminista, en català i en format cooperatiu que té
vocació d’arribar arreu dels territoris de parla
catalana i que, de moment, pot trobar-se als
quioscos els caps de setmana i en digital la resta
dels dies.
Preocupats pel panorama comunicatiu actual,
l’estiu del 2017 un bon grapat de periodistes, de
persones vinculades al món editorial i d’altres
amb experiència en el món del cooperativisme i
l’economia social i solidària van trobar-se per
reflexionar plegats. Les conclusions? El 90% dels
mitjans de comunicació estan en mans dels grans
grups financers i aquest fet condiciona des de
quin punt de vista s’explica el món.
Els darrers anys havien sortit projectes
periodístics de base popular que desafiaven el
sistema informatiu i molts, ho feien des del
cooperativisme: Sentit Crític, la Directa, l’Aguait...
Però es tractava de projectes no generalistes que
no aconseguien rompre “la barrera dels
convençuts”. La gran lliga mediàtica se seguia
jugant a les grans capçaleres en paper, aquelles
que tenen capacitat per mancar l’agenda política
i, fins i tot, fer tombar governs.
Seria possible que gent petita, fent coses petites
pogués canviar el món, que diria Galeano? Com
aconseguir tirar endavant un diari que pogués
explicar els interessos que s’amaguen darrere de
certes decisions polítiques? Com assenyalar als
culpables de la retallada de drets i llibertats? Com
fer possible un periodisme feminista? Com fer que
els propietaris d’un diari no puguin triar a dit les
seves redaccions? La resposta només existia en el
món del cooperativisme i l’economia social i
solidària. Perquè la idea del periodisme

independent és una fal·làcia. El periodisme
sempre és dependent, de qui el paga. I si es volia
fer un periodisme d’esquerres i feminista no es
podia dependre de grans empreses i bancs com a
pagadors. Calia dependre només de la gent.
Per això, la Jornada va constituir-se com a
cooperativa mixta de consum i treball. Per fer
possible un periodisme honest deslligats dels
interessos dels poderosos. Honest perquè
l’objectivitat són els pares. Perquè la nostra
mirada sempre està condicionada. La nostra i la
de qualsevol mitjà. La diferència és que, sense
complexos, la Jornada es mira el món des dels
feminismes
i
des
de
les
esquerres
transformadores d’aquest país.
I després de més d’un any de feina, la Jornada va
sortir al carrer. Amb vocació d’arribar cada dia
(exceptuant els dilluns) als quioscos d’arreu dels
Països Catalans, necessitàvem per fer-ho 7.000
subscriptors (en format de digital, cap de
setmana o completa), però la tardor política
convulsa viscuda al Principat van dificultar la
campanya. Tot i així, un 24 de febrer se celebrava
la primera assemblea general de socis del diari a
Palma, València i Barcelona i, de manera
col·lectiva, es decidia sortir en “dues fases” per
fer possible en el futur l’objectiu de ser als
quioscos cada dia.
En aquesta primera fase, ens podreu trobar als
quioscos de dissabte a diumenge i en digital (i
PDF per a subscriptors) la resta de la setmana.
T’animes però a fer possible la idea de tenir un
diari cooperatiu, d’esquerres, feminista i en català
cada dia als quioscos? Només entre tots i totes ho
farem possible!

T.1

De terrasses i bon govern

Joan Pau Jordà
Ara fa unes setmanes l’Ajuntament de Palma va
presentar públicament davant els mitjans,
acompanyats dels representants de la Patronal de
Restauració i de la Federació d’Associacions de
Veïns de Palma, l’esborrany definitiu de la nova
Ordenança Municipal d’Ocupació de la Via
Pública.
Tothom és conscient de la necessitat i la
importància de posar ordre en l'ocupació de
l'espai públic per part de bars i restaurants.
Qualsevol habitant de Palma sap la quantitat de
terrasses que ocupen places com la de’n Coll o
carrers com Blanquerna i Fàbrica. No en parlem
de la zona litoral. També als barris aquesta és una
problemàtica de gran afectació veïnal.
Vivim a una ciutat mediterrània i és normal que
una part de l'espai públic es destini a què la gent
pugui prendre alguna consumició a l'aire lliure
gaudint del sol de la primavera. Però Palma no és
–ni pot arribar a ser- un gran aparador. La ciutat
ha de ser sobretot un espai de convivència.
També un lloc amable i atractiu per a qui la visita.
És lògic i positiu que bars i restaurants puguin
disposar d'una part raonable de l'espai públic per
oferir un servei de terrassa a residents i turistes.
Però mai hem de perdre de vista que Palma ha de
ser una ciutat feta i pensada per a qui l’habita.
Des de fa anys la privatització de l'espai públic
és, massa vegades, abusiva. Circular lliurement
per determinats carrers es fa difícil per la
presència de cadires i taules obstaculitzant el
pas, generant problemes
especialment
a
persones grans, en cadira de rodes o infants
petits en cotxet. El renou derivat de la
concentració de terrasses de vegades impedeix el
dret dels veïns al descans i a la tranquil·litat a les
seves llars. Era imprescindible, en definitiva,
posar
ordre
i
racionalitat
a
situacions
desequilibrades que dificulten la convivència.
Partint d'aquesta premissa
esforçat en tot moment en
entre veïnats i restauradors.
nova regulació és fruit de

l'Ajuntament s'ha
trobar el consens
Pel que he llegit la
més d’un any de

negociació entre totes
les parts implicades i
conté aspectes molt
interessants
i
que
suposen un avanç en
la bona direcció. Un
11% d’espai tornarà
al
públic
a
les
principals places de la
ciutat (un 33% a la
plaça
de’n
Coll!),
garantint
així
l’accessibilitat i la mobilitat per als vianants. Així
mateix, l’espai lliure entre la façana dels edificis i
les terrasses serà de 2,5 metres en el Centre
Històric i a Santa Catalina.
A la resta de la ciutat, les terrasses fins ara
autoritzades mantendran els 2 metres de
distància actual, que passarà a 2,5 metres en el
cas de noves autoritzacions o traspassos. La nova
normativa
també
prohibeix
tendals
amb
acoraments o fixaments al paviment, donant un
termini de 18 mesos en els negocis per a la seva
adaptació. Aquesta nova normativa, a més, no és
una iniciativa aïllada. Se suma al pla d'usos dels
eixos cívics per Blanquerna i Fàbrica, que volen
racionalitzar i trobar un equilibri en l’ús d’aquests
espais.
L’Ajuntament ha tengut clar des del minut zero
que aquesta legislatura era necessari donar una
solució a la problemàtica de les terrasses,
millorant determinats punts conflictius de la
ciutat. Això representa un gran avanç i un
exemple de bon govern, en una qüestió
enquistada i problemàtica durant la passada
legislatura de govern municipal del PP. Encara
queda molta feina per fer, és cert. Potser per
alguns la normativa no es suficient, potser. Així
ho han deixat clar alguns restauradors del barri
de Santa Catalina i el president de la Federació
d’Associació de Veïns de Palma. Però pareix
evident que l'Ajuntament ha fet una passa
endavant decidida per millorar l'ús de l'espai
públic i la convivència a la ciutat.
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Una mesura pionera internacionalment:
l’Ajuntament de Palma prohibeix el lloguer
turístic en plurifamiliars per garantir l’accés a
l’habitatge
T.2

Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS per Palma
El Govern de la Gent ha complit la promesa que
va fer als moviments socials i al conjunt de la
ciutadania de Palma: hem aprovat la prohibició
del lloguer turístic a habitatges plurifamiliars. La
proposta parteix de la constatació d’una realitat:
la dificultat creixent, per part dels habitants de la
ciutat de rendes baixes i mitjanes, d’accedir a un
lloguer a un preu assequible. El govern municipal
ha decidit que Palma sigui una zona única i
permetre les estades turístiques només en
unifamiliars, amb les excepcions que marca la Llei
de Turisme: no s’hi podrà fer ni al sòl rústic
protegit, ni devora l’aeroport ni als habitatges
amb usos diferents del residencial i del turístic,
per exemple, els polígons.
Aquesta decisió decidida i valenta ha estat el
resultat de l’impuls de MÉS per Palma i de la
xarxa associativa de la ciutat. L’equip de govern
en el seu conjunt ha acabat assumint la prohibició
davant la constatació de la problemàtica social
que s’estava generant a la ciutat. La decisió
parteix de tres qüestions clau: en primer lloc, la
voluntat del govern de garantir l’accés a
l’habitatge a la gent que resideix a Palma, tot
eliminant l’impacte que hi té el lloguer turístic.

Cal recordar que és en aquest àmbit que
l’ajuntament té competència.
En segon lloc, la mesura vol atacar l’economia
especulativa. I per últim, i també molt important,
hem complit d’aquesta manera la primera
iniciativa popular, aprovada al Plenari del 27 de
juliol de 2017 a instància de la Federació
d’Associacions de Veïnats de Palma. Cal recordar
que va ser amb el vot a favor de MÉS per Palma i
de Podem, el vot en contra de Ciudadanos i les
abstencions del PP i del PSOE. Aquesta Iniciativa
Popular, que ha estat el punt de partida de la
regulació, expressava el rebuig a qualsevol
possibilitat de lloguer o estada turística als edificis
plurifamiliars de Palma i demanava que la ciutat
fos considerada com a zona única. Ha estat
aquesta demanda ciutadana que ha treballat des
del punt de vista tècnic i jurídic la regidoria de
Model de Ciutat.
La decisió l’han presa per construir una Palma
més justa i habitable i ha partit de la Llei de
Turisme impulsada per Biel Barceló, que establia
els criteris que havia de seguir la zonificació:
preservar la configuració i la convivència social en
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els barris, revertir els efectes de la manca
d’oferta d’arrendament per a la població resident
i evitar possibles efectes negatius sobre el medi
ambient, el territori, els recursos energètics i
hídrics i les infraestructures i carreteres.
L’Ajuntament de Palma ha constatat que entre
2015 o 2016 l’oferta de pisos de lloguer turístic no
reglats va augmentar un 50 per cent, arribant a
prop de les 20.000 places comercialitzades. Les
dades d’Airbnb de febrer del 2017 incloïen 2.972
entrades a Palma.
El 48 per cent dels lloguers vacacionals s’oferien
en períodes d’entre 7 i 9 mesos i no obrien per
tant cap possibilitat de lloguer residencial. A més,
l’alta rendibilitat del lloguer vacacional i dels
hotels fa que competeixin en preu a l’hora
d’invertir. Per últim, existeix un paral·lelisme
evident entre l’evolució del fenomen dels
habitatges vacacionals i l’augment dels preus del
lloguer: el lloguer turístic no és l’únic factor que
ha fet que pujassin, però és innegable que hi ha
incidit. L’increment del preu de lloguer ha estat
progressiu els darrers anys, d’un 40 per cent des
de 2013.
Davant aquestes dades, era necessari afrontar
l’ordenació del lloguer turístic pel seu impacte
social, urbanístic i ambiental. Els efectes de les
estades turístiques en habitatges afecten la
configuració i a la convivència social als barris, i la
penetració del lloguer turístic està afectant el dret
a l’habitatge.
Un informe de la Defensora de la Ciutadania
assenyalava com a causa del malestar i el
deteriorament de la convivència als barris el
renou produït pels allotjaments turístics. A més,
les denúncies per molèsties ocasionades per
turistes que s’allotgen a habitatges també s’han
incrementat: han passat de 42 el 2014 a 192 el
2017, és a dir, s’han multiplicat per quatre,
segons dades de la Conselleria de Turisme.
La reducció de la renda familiar ha duit a què la
ciutadania hagi de destinar més recursos a pagar
el lloguer, el preu del qual segueix pujant: els
desnonaments per impagament de lloguer han
crescut de forma exponencial els darrers anys.

Les dades de l’Oficina Anti-desnonaments parlen:
els desnonaments produïts abans se centraven,
principalment, en les hipoteques. Ara aquesta
dinàmica
ha
canviat
i
es
produeixen
majoritàriament per impagaments de lloguer.
El lloguer turístic sí que estarà permès als
habitatges unifamiliars, ja que el seu ús no
provoca tants de problemes de convivència. A
més, a Palma hi ha uns 180.000 habitatges, dels
quals només 23.000 corresponen a aquesta
categoria, un 12 per cent del total. Això fa que els
seus efectes sobre l’accés dels residents a
l’habitatge sigui escàs. Això sí, en compliment de
la Llei de Turisme no es permetrà a sòl rústic
protegit, a l’àmbit aeroportuari (una zona
acústicament contaminada) ni als sòls no
residencials ni turístics ja esmentats.
De moment estam davant una aprovació inicial.
L’aprovació definitiva està prevista el mes de
juliol, una vegada resoltes les al·legacions es
traslladaran a Medi Ambient per al tràmit
mediambiental. Durant tot aquest procés la
prohibició estarà en vigor.
Cal recordar, en tot cas, que es tracta d’una
zonificació provisional mentre el Consell de
Mallorca no desplegui els criteris per a la
delimitació definitiva, mitjançant els Plans
d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) o la
revisió del Pla Territorial de Mallorca.
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LULA LIBRE!

Pere Polo Fernández
L'empresonament de Lula és part del cop
institucional que es va iniciar a Brasil amb la
destitució de Dilma Rousseff. Cal recordar que
aquest tipus de cop ha estat donat ara a diversos
països, i que ha estat la mobilització de classes
mitjanes, de vegades de classes populars, molt
suport dels mitjans, recordem la intensa
campanya de les organitzacions del grup Globo, a
partir de raons algunes d'elles reals i moltes
d’altres inventades, molta intervenció externa i ús
del Parlament i del Poder Judicial.
Va ser el cas d'Hondures, Paraguai i ara Brasil.
Penso que aquests cops van ser contra l'ascens
social dels més pobres i els drets dels treballadors
i treballadores.
Per tenir més detalls del cop aquí van uns
enllaços del blog Contrapuntos de Pablo Gentili,
Secretari Executiu de CLACSO
Parlem del cop a Brasil, fill
https://elpais.com/elpais/2016/05/12/contrapunto
s/1463066173_146306.html.
Brasil: estat d'excepció
https://elpais.com/elpais/2016/04/19/contrapunto
s/1461047406_146104.html

d'altres partits tenen un tractament i canalització
diferents.

Milions de Lulas
https://elpais.com/elpais/2017/07/14/contrapunto
s/1500064877_029311.html.
Segons un pronunciament del Comitè Directiu del
Consell Llatinoamericà de Ciències Socials
CLACSO, reunit la setmana del 21 al 25 de Maig a
Barcelona, a més de condemnar-ho, «manifesta
que la destitució de Dilma Rousseff violenta els
principis de l'estat de dret i ha empès la
democràcia brasilera a un abisme de barbàrie i
impunitat… Lula ha estat condemnat sense
proves… Un poder judicial que actua sota la
pressió dels monopolis mediàtics, de l'exèrcit
colpista i del poder polític financer».
El cop va ser la sortida que van tenir per avortar
la volta de Lula a les eleccions presidencials
brasileres del pròxim mes d'octubre 2018. La
prova d'això és l'exclusió de Lula. Per què
solament ell està exclòs? Per què cap altre acusat
“de corrupció”? Els processos contra els polítics

Tots els demòcrates hem de denunciar l'exclusió
de Lula.
Lula va publicar un article en periòdic francès Le
Monde (17 de Maig 2018) en el qual entre altres
coses deia:
«Sóc candidat a president de Brasil, en les
eleccions d'octubre, perquè no vaig cometre cap
crim i perquè sé que puc fer que el país reprengui
el camí de la democràcia i del desenvolupament…
Sóc candidat per retornar als pobres i als exclosos
la seva dignitat, la garantia dels seus drets i
l'esperança d'una vida millor…
Lidero les enquestes fins i tot després d'haver
estat detingut a conseqüència d'una persecució
judicial que va registrar la meva casa i la dels
meus fills, els meus comptes personals i les de
l'Institut Lula, i no va trobar cap prova o crim
contra mi. Un jutge, notòriament parcial, em va
condemnar a 12 anys de presó per “actes
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indeterminats”. Al·lega, falsament, que jo sóc
amo d'un apartament en el qual mai vaig dormir,
del qual mai vaig tenir ni la propietat, ni la
possessió, ni tan sols les claus. Per detenir-me,
intentant evitar que disputi les eleccions o faci
campanya a favor del meu partit, van haver
d'ignorar la lletra expressa de la Constitució
brasilera en una decisió provisional per només un
únic vot de diferència dels onze que componen el
Suprem Tribunal Federal».
El Comitè de Drets Humans de l'Organització de
les Nacions Unides (ONU) va decidir jutjar una
denúncia de violacions al Pacte Internacional de
Drets Polítics i Civils, suposadament practicades
pel jutge de la primera instància, de Curitiba,
Sergio Moro, i pels fiscals de la Lava Jato en el cas
involucrant l'expresident, Luiz Inacio Lula da Silva.

El govern brasiler tindrà sis mesos per presentar
una defensa a l'òrgan multilateral. L'anunci del
judici va ser fet aquest dimarts per la mateixa
defensa de l'expresident Lula.
L'actuació del Ministeri Públic, de la Policia
Federal i de sectors del Poder Judicial estan, amb
el pretext de combatre la corrupció, violant
preceptes i garanties constitucionals, i van
prenent poder polític de l'Executiu i del Legislatiu.
El Suprem ha pres decisions que usurpen poders
de l'Executiu i Legislatiu…

6.2

40 Anys de la UIB:

més llums que ombres
Antoni Marimon Riutort
Professor titular d’història de la UIB
Enguany la UIB fa quaranta anys. Si hi afegim els
anys en què ja hi havia estudis universitaris a
Palma però depenien de la Universitat de
Barcelona ja arribaríem al mig segle. Tant des
d’un punt de vista estrictament acadèmic, com
des d’una òptica més social, resulta evident la
necessitat de disposar d’universitat en un país
insular que té la seva pròpia cultura i els seus
propis problemes. Des del 1978 fins ara
l’empenta de la UIB ha estat molt important.
S’han multiplicat els estudis, s’han creat
nombrosos grups investigadors i s’han publicat
una enorme quantitat de treballs acadèmics. La
recent creació de la Facultat de Medicina és tot
un símbol d’aquesta expansió i encara es parla
d’implantar nous estudis. Però pot esser encara
sigui més important recordar que han passat per
la UIB desenes de milers d’alumnes que s’han
distribuït per tots els racons de les Illes Balears i
per gairebé tots els estrats de la nostra societat.
Aquesta potent difusió ha tengut enormes
repercussions socials i evidentment culturals, que
algunes enquestes comencen a detectar.
El fet d’haver perdut l’antiga Universitat Literària
de Mallorca, el 1835, va empobrir terriblement les
societats insulars. Tot i que hi havia d’altres
factors, resulta ben significatiu que durant bona
part dels segles XIX i XX, quasi tots els factors de
progrés fossin positius a les Illes Balears menys el
grau d’educació. A la segona meitat del segle XX,
l’arribada massiva d’immigrants encara va
complicar més la qüestió del desenvolupament
educatiu i cultural. El paper de la UIB també ha
estat fonamental com a cohesionador de
poblacions d’origen diferents, però que ara
conformen la realitat demogràfica i cívica de les
Illes Balears.
Evidentment, no tot ha estat positiu. L’elecció
d’un campus a 7,5 km del centre de Palma és
molt qüestionable i ara ja és irreversible.

S’haurien pogut aprofitar molts dels edificis del
centre, que en els anys seixanta i setanta estaven
quasi abandonats, com La Misericòrdia. També ha
estat complexa la implantació a Eivissa i Menorca,
dues illes amb una forta tradició d’anar a cursar
els estudis universitaris a la Península, sobretot a
Barcelona. Més recentment, el Pla Bolonya ha
suposat una millora en els aspectes pedagògics,
però en fer les assignatures semestrals tot s’ha
accelerat i la resposta dels alumnes ha estat una
certa inhibició en les activitats culturals que no
són estrictament acadèmiques, però que
tradicionalment havien enriquit la vida dels
universitaris arreu del món. Paral·lelament, la
implantació de les anomenades agències de
qualitat, a més de suposar una nova forma de
centralisme, també ha menat el professorat cap a
una
mena
d’especialització
radical
que,
precisament, pot xocar amb la voluntat de
difondre el coneixement universitari en el si de la
societat. Així mateix, la substitució de fet de les
antigues llicenciatures per un grau més un
màster, ha suposat un encariment notable dels
estudis per als estudiants.
De totes maneres, en conjunt, l’existència i el
desenvolupament de la UIB ha estat un factor
molt positiu no tan sols pel desenvolupament de
les ciències i les humanitats a les Illes Balears,
sinó també per a la cohesió social i territorial així
com per la pervivència de la llengua catalana.
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El dolorós retorn a Senegal

Mahécor Mbengue
"La unitat de valor de l'èxit no és ni el franc ni
el dòlar. És una relació entre la satisfacció i el
projecte "
(Joseph-Antoine Bell, futbolista
camerunès)
Després d'anys passats lluny de ca seva, molts
d’immigrants somien en tornar. Aquest retorn
generalment depèn de l'assoliment de tots o part
dels objectius que s’ havien establert en el
moment de la seva sortida. Tant com ha estat de
difícil sortir de la seva terra natal, deixant enrere
quasi sempre familiars i amics, molt sovint és un
plaer tornar a estar entre ells anys més tard. No
obstant això, cal assenyalar que no tots tornaran
a casa; per diversos motius: vida familiar estable
al país de acollida, por de tornar al país d'origen,
etc..
Després d'una llarga estada en un país diferent
del seu, el retorn a casa, per a un immigrant, pot
arribar a ser com "una segona emigració". Això no
sempre facilita la seva "reinserció" en la seva
societat d’origen . Aquesta "reintegració" sovint
depèn del seu perfil. D'aquesta manera,
l'emigrant que torna definitivament al seu país
per continuar les seves activitats professionals o
per passar la seva merescuda jubilació
generalment és ben rebut i ben acceptat per la
societat si havia conservat i mantingut relacions
amb els seus familiars i amics. No obstant això, a
més d'haver de fer front als canvis socials,
culturals, polítics ... que podrien haver ocorregut
en la seva absència, haurà de tornar a aprendre
alguns hàbits que ha perdut i abandonar els altres
que havia après durant la seva llarga estada a
l'estranger.
Per als immigrants indocumentats
repatriats
sense doblers i els que, tot i haver estat en
situació regular al país de acollida, han tornat
amb les mans buides, la benvinguda que rebran i
la seva reintegració serà més difícil i els judicis
fets sobre ells per la societat seran més greus.
Aquestes situacions són molt mal viscudes per la
seva família, ja que les esperances posades en
ells s'han dissipat i la seva imatge pot prendre un
cop dur. Per això, els antics emigrants
necessitaran molt de coratge i resistència per
reintegrar-se a la societat.
Per a moltes persones, al Senegal, l’emigració
generalment és sinònim d'èxit. Llavors, és gairebé
imperdonable que els antics emigrants tornin a

casa per sempre amb les mans buides; d'aquí els
greus judicis contra ells.
Aquests judicis solen ser molt subjectius, ja que
les persones que les emeten, sovint, ignoren
totalment
les condicions de vida d’aquests
emigrants.
També és habitual veure que alguns prefereixen
quedar-se al seu país de residència i morir-hi dins
l'anonimat en comptes de tornar al seu país
d'origen.
De cara a la complexitat de la qüestió de la
"reintegració" a la societat senegalesa, on la
frontera entre l'espai públic i l'espai privat és molt
tènue, tenim el dret de demanar-nos si el fet de
tornar a la seva pàtria sense doblers, després
d'anys d'emigració, és un fracàs.
Per respondre a aquesta pregunta, és necessari
definir les paraules fracàs i èxit, que no és una
tasca fàcil, donada la seva pluralitat de sentits i la
seva relativitat. Per exemple: el que és una
emigració exitosa per a un estudiant, no ho és
necessàriament per a un refugiat polític, i molt
menys per a algú que ha abandonat el seu país
per a fugir de la pobresa.
.
No obstant això, ens podem preguntar si es pot
considerar haver fracassat la vida d’immigrant
de qualcú, no ric en el seu retorn, sinó que ha
millorat amb els anys passats a l'estranger, amb
una gran experiència, molta saviesa i millors
habilitats, un millor saber fer i saber ser .
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El fet d’haver tengut l'oportunitat de viatjar molt,
de descobrir altres cultures, altres realitats, altres
maneres de pensar, haver freqüentat i
intercanviat amb altres persones li han permès
descobrir, llegir i conèixer altres pàgines del gran
llibre que és el món, com va afirmar Sant Agustí:
"El món és un llibre i els que no viatgen només en
llegeixen una pàgina".
A més, no seria un error, o potser una gran
pèrdua per a un país, una ciutat, un barri,
prescindir de l'experiència i de les habilitats
d'aquest individu? Sobretot perquè la immigració,
per a alguns, només és un aprenentatge de la
vida.
Però el fet de no considerar més que la part
financera de l'èxit és un dels majors mals que
actualment afecta la societat senegalesa. És
comuna la idea de l’obligació d'èxit financer pels
emigrants.
La pressió que sorgeix d'aquesta situació pot ser
positiva, ja que a vegades és un factor de
motivació encoratjador perquè els emigrants
proporcionin els esforços que condueixen a l'èxit.
Però sovint és negatiu. Impulsa a molts joves a
pensar que l’important és enriquir-se, no importa
com. Això els condueix a rutes d'enriquiments
il·lícites: drogues, prostitució i altres tipus de
crims per guanyar diners fàcilment i tornar a casa
amb els caps alts.
Saben que, en general, seran jutjats per la
mesura dels seus bens; poques vegades sobre el
seu comportament o sobre la seva personalitat.
La injustícia d'aquesta pressió social és tal que

arriba a fer que un home honest, que ha passat
tota la seva vida treballant amb dignitat a
l'estranger, i que no ha tingut l'oportunitat de
guanyar molt diners, sigui condemnat i jutjat
injustament per una societat materialista, mentre
que un altre que s'ha enriquit per mitjans il·legals,
en poc temps, se'l porti al cim. Si només és el
resultat que es jutja, molts de joves no veuran
l'interès de tenir raó, si aquesta justícia no els pot
enriquir.
La ironia en aquest tipus de situacions és que
alguns emigrants, quan tornen a casa, són
criticats i culpats per alguns familiars i amics amb
els quals compartien tot el que tenien mentre
estaven a l'estranger i encara tenien molts de
mitjans materials i financers.
Aquells que han tret els ulls a la gent quan eren
rics, ara que són pobres els culpen de la seva
ceguesa, parafrasejant a John Milton. Havent
viscut aquest tipus de situacions, alguns
emigrants de vegades abandonen el seu país per
no tornar-hi pus. Fins i tot tallen tots els llaços
amb la seva família.
"L'obligació d'èxit financer", ordenat als
emigrants com una espasa de Dàmocles suspesa
sobre ells és un signe, entre molts d’altres, de les
nostres societats actuals que buiden la seva
substància virtuosa per omplir-se de la creença en
el bé material, a diferència de les societats
tradicionals que tenien una definició més àmplia
de l'home i el seu èxit.

Jornades d’ Història
Contemporània a la UIB

7.1

Matías Mendoza i Benjamí Serra
Estudiants d’Història de la UIB

Entre el 16 i el 17 d’abril tingueren lloc, un cop
més, a la Universitat de les Illes Balears les
Jornades d’Història Contemporània. Es trata d’una
activitat acadèmica organitzada per l’àrea
d’Història Contemporània des del 1986. Sebastià
Serra Busquets i Elisabeth Ripoll foren els
encarregats d’obrir aquesta nova edició, molt
atapeïda quant a continguts i novetats.
Comentarem, a manera d’exemple, algunes de
les aportacions presentades.
Diverses ponències realitzades a la sessió del 16
d’abril inicidiren a matisar alguns tòpics sobre la
societat illenca; en definitiva, Mallorca no era ni
tan conservadora ni estava tan aïllada del món.
Així, el professor D. Ginard va desenvolupar
l’anticlericalisme a la Mallorca de finals del segle
XIX fins 1936, concretat en la figura d’Ateu Martí.
Partint d’orígens humils i polèmics per la seva
possible ascendència jueva, va deixar una clara
petjada a la societat de Mallorca, especialment
amb les seves publicacions a revistes com Sotana
Roja. Com a conseqüència de la seva activitat
reivindicativa i la militància al comunisme, va ser
assassinat poc després del cop d’Estat de 1936.
Més tard Antoni Marimon, en la mateixa tònica, va
introduir la figura de Manuel Jiménez Moya, un
republicà lerrouxista que intentà introduir els seus
plantejaments polítics a Manacor mitjançant un
setmanari anomenat Justícia. La professora
Manuela Aroca va elaborar un estudi pioner
respecte al sindicalisme hoteler a Balears. La seva
investigació parteix de l’anàlisi de les
organitzacions sindicals com ASUTH, UGT, USO
etc. Així doncs, el sindicalisme va tenir una gran
rellevància a tota la transició i al temps present a
les Illes. José María Gago ens parlà del paper de
les llibreries mallorquines com a espais de
sociabilitat. Si bé desenvolupà la seva temàtica,
l’autor es centrà en la metodologia de la seva
obra,

incidint especialment en la dura tasca de la
construcció de la memòria oral.
Obrint el segon dia de jornades, varem tenir el
privilegi de contar amb Michel Llompart,
descendent d’un supervivent del camp de
concentració de Buchenwald. Joan Llompart va
estar vinculat amb el moviment antifeixista dels
Maquis francesos y després va ser víctima de
l’horror nazi. Michel, va poder transmetre
l’experiència del seu pare. Tot i ser una ponència
d’una experiència personal, es va fer referència
també a d’altres companys de Joan Llompart, que
donaren la vida al camp.
Miguel Aguilera i Elisabeth Ripoll desenvoluparen
el projecte ‘’Espais de la Batalla de Mallorca 20172022’’. El principal objectiu és el de investigar a la
zona de Son Servera les restes de la batalla entre
els rebels i les forçes republicanes de Bayo durant
la Guerra Civil. Aquest projecte d’alguna manera
posa de relleu la importància de la arqueologia,
també en la Contemporaneïtat. Així mateix, es
varen presentar alguns llibres recents.
Per destacar-ne un d’ells, el Llibre d’Exilis del
menorquí Josep Portella. L’autor posà l’èmfasi en
el procés metodològic, de nou fonamentat
principalment amb la entrevista oral. Com a
cloenda de les jornades, cal destacar l’aportació
de Juan Ignacio Codina. A la seva ponència es va
parlar de com el moviment contrari a la
tauromàquia va determinar el moviment obrer a
Espanya. Una vegada analitzades les postures
socialistes de principis del XX, va analitzar les del
mateix partit a l’actualitat, ben distintes.
Protegida amb l’actual constitució, l’espectacle
dels toros constitueix un element clau per
determinar l’evolució ideològica del moviment
obrer.

7.2

Presentació del llibre
¿Reforma o ruptura?

per González de Andrés
Benjamí Serra Montes i Matías Mendoza Marin
El 18 d’Abril a la llibreria Embat el Dr. David Ginard,
professor de la Universitat de les Illes Balears ens
presentà el Dr. Enrique González de Andrés, on
introduí la seva nova publicació titulada ¿Reforma o
ruptura?: Una aproximación crítica a las políticas del
Partido Comunista de España entre 1973 y 1977.
González ens donà una nova imatge respecte a
l’actuació del PCE envers la transició. Així doncs, ens
va transmetre la idea següent; per entendre la
transformació de la dictadura de Franco cap a un nou
règim democràtic, hem de posar en valor els
nombrosos acords polítics que es varen formalitzar
per part de les formacions que volien un continuisme
consensuat, reformant les institucions amb un
caràcter gradual. Per tant, identificam dos grans
blocs: Els reformistes i els rupturistes. Segons ell és
imprescindible entendre l’anàlisi que fa el PCE durant
la transició per entendre el procés polític. Així i tot, si
bé contà amb analistes molt destacats, el PCE
arribarà a qualificar de l’Estat espanyol un país
feudal i endarrerit. Cal tenir en compte que això no
és pas cert, pel fet de que Espanya entrà en una
dinàmica de crisi al 1973, com la resta de països
d’occident. Segons l’autor no es pas una crisi
energètica sinó la fi d’un procés de creixement
econòmic, després del 1945.
L’autor vol explicar també que cal una revisió
respecte a les principals línies d’investigació, les
quals han caigut en una explicació bipolar respecte
a la transició. La primera dona més importància a les
accions desenvolupades per l’elit política, la qual
provindria de les institucions i del propi estat
autoritari. En aquesta línia, el seu objectiu seria
projectar una homologació democràtica en un marc
occidental europeu, comportant una innovació de la
economia. Aquesta projecció econòmica seria un clar
reflex de tots el plans de desenvolupament, que
varen marcar l’evolució del panorama espanyol als
anys posteriors. La segona postura respecte als
models polítics antagònics de la transició, aniria
enfocada a un crítica als sectors de l’esquerra, on el
PCE tindria un paper important per entendre el

revisionisme que va plantejar.
Enrique González vol posar en valor que el partit
comunista va optar per una línia d’acció que no
estava en consonància
amb els sectors prosoviètics, sinó que es situava al moderantisme
fomentat per l’eurocomunisme on el partit comunista
italià o francès eren els principals exponents. En
suma, la crítica al PCE es fonamentaria en haver
optat un full de ruta no gaire revolucionària, si més
pactista, la qual cosa va suposar un gran desencant
per par de la militància, que no va poder fer-ne un
anàlisi en consonància amb el partit, potser per la
manca de comunicació de projecte respecte als
dirigents.
Enrique González, per donar una mostra de l’anàlisi
que fa del PCE, ens diu que durant els anys de la
transició Espanya fou uns dels països amb més
mobilitzacions i vagues. Per contra, el PCE intentà
atenuar totes aquestes d’elements radicals, que
fossin més curtes, entre altres mesures que donen a
entendre una postura més aviat moderada.
Seguidament, l’autor esmentà que durant poques
etapes de tota la història del PCE, mai es presentà la
revolució com una opció viable. No existien les
condicions? No interessava? Al final de la seva
intervenció, es produí un intens i emocional debat
entre l’autor i diversos militants històrics del PCE.
Sense dubte l’objectiu de l’historiador es complí,
conscient de que la seva intervenció produiria una
certa polèmica.

El franquisme a través dels
testimonis: Magdalena Nebot i Lila Thomàs
7.3

Benjamí Serra Montes
Matias Mendoza Marin
El passat 20 d’Abril tingué lloc a la Universitat de les
Illes Balears una experiència didàctica força
interessant. Es tractà d’una sessió de reflexió sobre
l’època franquista adreçada a estudiants de Batxillerat
dels IES Antoni Maura i Son Pacs, partir de dos
testimonis directes de l’època pertanyents a diferents
generacions. Es tractava de Magdalena Nebot Vaquer
-nascuda al 1933 a Capdepera, filla de reprssaliats i
exiliada a la postguerra- i Lila Thomàs -nascuda a
Palma el 1951, lluitadora antifranquista i activista
feminista en els darrers temps de la dictadura i la
transició. L’acte va ser organitzat per l’àrea d’Història
Contemporània de la UIB com a part del Programa
d’Orientació i Transició a la Universitat.
Per començar, ambdues ponents relataren a grans
trets els seus orígens familiars i primers compromisos
polítics i socials. Magdalena ens va oferir un testimoni
de primera mà del que va significar la repressió
franquista. Filla d’una família implicada amb el
socialisme va sofrir l’empresonament del seu pare a
centres de reclusió de Menorca i Formentera. La mare
fou presonera a Can Salas, fins i tot condemnada a
mort. A la fi, després de 6 anys a la presó, acabà
alliberada per un canvi de llei que limità l’execució de
dones. El seu pare va fugir cap a Menorca al
començament de la guerra, aprofitant l’arribada del
capità Bayo a les costes de Manacor. Mentrestant, ella
quedà amb la seva padrina mentre persistia la
repressió, que malauradament arribà al seu padrí,
apallissat i mort per un botxí feixista. A més dels actes
repressius, va relatar els diversos intents per reunir-se
amb el seu pare, que va fugir cap a Algèria l’any 1947.
Amb l’ajuda d’un vaixell dels contrabandistes,
Magdalena va aconseguir arribar a les costes d’Algèria
el 1951, on la família es va reunir a la fi. A causa dels
seus coneixements de la llengua francesa, va poder
comunicar-se amb les autoritats franceses per
romandre una temporada fins que esclatà la guerra
d’independència algerina. Així doncs, el 1958
Magdalena i la seva família partiren cap a França on
residiren fins a 1964. No hi ha dubte que l’experiència
de Magdalena Nebot i altres activistes de la seva
generació varen ser de gran importància, perquè

esdevingueren referents per als joves antifranquistes
dels anys setanta, com és el cas de Lila.
Lila Thomàs oferí un testimoni corresponent a la fase
final de la dictadura. Pertanyent a una família de
classe mitjana-benestant, en part vinculada al
franquisme, la memòria de la Guerra Civil va passar
molt més desapercebuda per a aquesta generació. No
fou pas un impediment, però, perquè des de molt jove
na Lila prengués consciència de la situació dictatorial i
reflexionàs sobre les qüestions de gènere, ja que per
la seva condició de dona en una família d’onze
germans hagué de compaginar feina i estudis.
Mentrestant, en part gràcies a un dels seus germans,
el debat polític fou present en l'àmbit domèstic. Lila,
per tant, es vinculà a partir de 1972 al moviment
comunista i feminista. Avui en dia, a part de tenir una
llarga experiència militant, té l’honor de ser part de la
primera promoció de llicenciades en Filologia Catalana
a les Illes Balears.
Al final de les seves intervencions els alumnes dels IES
Antoni Maura i Son Pacs tengueren l’oportunitat de fer
preguntes a les nostres protagonistes. Aquestes es
formularen en tres grans direccions: la curiositat de
les al·lotes envers el paper feminista de Lila, les
característiques de la dictadura de Franco a Mallorca i
la vida dels exiliats a Algèria. També hi hagué espai
per rememorar episodis de la transició, com el cop
d’Estat del 23-F. Tot plegat, estam segur que
l’experiència fou molt profitosa per a aquests futurs
universitaris, que pogueren prendre consciència de la
importància dels testimonis orals per recuperar la
memòria col·lectiva.
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Bicentenari: una
nova lectura de Marx

Josep M. Traverso

2018. Any del bicentenari del naixement de Karl
Marx, les Fundacions Darder-Mascaró han volgut
commemorar aquest fet amb un parell d’actes:

El passat dia 10 de maig, a CC.OO., vàrem projectar la
pel·lícula El joven Karl Marx (2017) del director haitià
Raoul Peck, autor d’una filmografia llarga i compromesa;
recordem a tall d’exemples, Lumumba (2000) sobre el
líder africà assassinat, Fatal Assistance (2012), sobre les
ajudes a Haití després del terratrèmol del 2010 o la més
recent I am not your Negro (2016) sobre James Baldwin,
escriptor i activista en la lluita pels drets civils als EUA.
A l’hora d’enfrontar-se a la figura de Marx, Peck ha triat
el període que va des dels escrits a la Rheinische
Zeitung sobre les lleis que castigaven el robatori de
llenya fins a la redacció del Manifest Comunista a
començaments de 1848. Un període ben intens a la vida
del jove revolucionari on trobem la seva marxa a Paris, la
trobada amb Engels, les disputes amb Proudhon o la
seva participació en la Lliga dels Justos que es
transformarà en la Lliga dels Comunistes.
Un treball molt ben documentat, un repte difícil del qual
Peck surt molt ben parat. Acabada la projecció hi va
haver un interessant col·loqui amb el públic assistent.
El segon acte va ser una setmana més tard a l’Arxiu del
Regne, una conferència del filòleg i membre d'Espai
Marx Joaquín Miras sobre Quin Marx llegim/llegirem al
segle XXI? Miras va començar definint els trets
fonamentals del marxisme que s’havia imposat al llarg
del segle XX, un pensament marcat per una cientificitat
positivista que volia dibuixar una determinada marxa de
la història amb oblit del paper central de la formació de
consciència.

El segon i segurament més important dels exemples; ara
ja és possible contemplar el monumental projecte de
Marx de Crítica de l’Economia Política en tota la seva
extensió des dels Grundisse de 1857/58 fins als seus
últims escrits de principis dels 80. La MEGA2 permet ja
als estudiosos llegir els documents en el nivell de
concreció que Marx els va deixar. Així els llibres II i III de
El Capital, editats, composts per Engels apareixeran no
com a llibres sinó com a una muntanya ordenada de
manuscrits en diferents estats d’elaboració seguint un
estricte ordre històric.

Va explicar “el gir copernicà” que ha suposat l’edició de
les obres completes de Marx/Engels, allò que s’anomena
MEGA2, un projecte que es troba en marxa des de fa
més de quaranta anys, una edició crítica, històrica, sense
afegitons polítics exteriors i que pot arribar a tenir uns
114 volums dobles.

Impossible i inconvenient estendre's aquí sobre aquestes
qüestions però sembla tenir raó Roberto Fineschi quan
afirma que el Marx que ens apareix a la MEGA és un
objecte d’estudi nou en relació al que hem llegit
històricament. Les conseqüències filosòfiques i teòriques
d’aquest fet són immenses.

Només dos exemples del que pot suposar aquesta
“revolució teòrica”, la famosa Ideologia Alemanya, obra
publicada per l’IME de Moscú l’any 1932, l’obra que ha
estat considerada tradicionalment com el lloc on es troba
expressat de forma clara l’anomenat materialisme
històric, no existeix com a tal, i a MEGA 2 els seus texts
apareixen com allò que realment són, una col·lecció
d’articles, esborranys, texts que ara són publicats a la
seva forma original i segons la seva data de producció.

Finalment -a la seva intervenció- Miras va esbossar
alguns trets del Marx que apareix davant els nostres ulls,
dins d’aquest període que anomenem de nova lectura.
La consideració de la seva obra fonamental com una
crítica de l’economia política, del funcionament de
l’economia i la societat capitalista; una crítica que fuig
de l’empirisme per articular-se a partir de la categoria
de la mercaderia dins un projecte teòric molt complex i
molt hegelià desplegat i reformulat al llarg de gairebé
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vint-i-cinc anys de dur treball teòric. Un Marx crític amb
el substantivisme antropològic, negant que hi hagi
substància humana més enllà d’un període històric
concret, un Marx, en definitiva, amb una obra oberta,
inacabada, engrescadora, encara per descobrir...
Acabem amb unes paraules d'en Miras amarades d’una
certa tristor, resum, potser, de la seva experiència vital
“Contràriament a allò que passa amb aquells que
s’adscriuen a altres filosofies, en allò que s’ha denominat
el marxisme, és freqüent la no lectura de l’obra de Marx i
la crítica d’aquells que no dediquen el seu temps a
l’activisme. Hores de permanència a locals, sales i
despatxos d’organitzacions on es debat i es delibera
amb altres persones, de forma quotidiana al marge de
què existeixi o no mobilització organitzada.”
P.S.1: Sobre el títol d’aquest article. En sentit estricte
“con el término de H. G. Backhaus Neue Marx-Lektüre,
“nueva lectura de Marx”, se designan las corrientes de

lectura de Marx surgidas en la Alemania Occidental a
mediados de los sesenta a partir de los trabajos de H
Reichelt y Backhaus” Aquests amplis corrents segueixen
vius i donant fruits molt potents, n’és un exemple el
llibre de la jove doctora Clara Ramas, Fetiche y
Mistificación capitalistas. La crítica de la economía
política de Marx, S. XXI, 2018. Llibre del qual hem pres la
cita, llibre que ens atrevim a qualificar d’imprescindible
dins d’aquest àmbit que repetidament hem denominat
una nova lectura de Marx.
P.S.2: Per a aquells que es vulguin aproximar a l’obra de
Joaquín Miras recomanem l’entrevista que al programa
L’Àgora de Can Alcover li va fer en Miquel Àngel
Ballester. Aquí teniu el link: https://www.ivoox.com/lagora-can-alcover-18-05-18-audiosmp3_rf_26053110_1.html

7.5

Marina Garcés
Ciutat Princesa

Maties Garcias
Literatura del jo i retrat social. Assaig filosòfic i
testimoni històric. Memòries i pensament.
Reflexió i acció. Tot això és el darrer llibre de
Marina Garcés, professora de Filosofia de la
Universitat de Saragossa.
Al llarg de les 249 pàgines de l’obra, Garcés
desgrana les reflexions que ha fet després de
girar la vista cap enrere i repassar la trajectòria
viscuda des d’aquell octubre de 1996 en què va
participar en l’okupació del cinema Princesa de
Barcelona i va “néixer per segona vegada”.
D’aleshores ençà, el seu aprenentatge ha estat
vinculat “a la política com a transformació, el
saber com a descobriment i la relació amb els
altres com a compromís”. Això l’ha duita no tan
sols a reflexionar, sinó també a “posar el cos” en
les lluites del moviment okupa, anticapitalista,
antibel·licista i feminista de Barcelona.
Vinculada a aquests corrents i al 15M, Marina
Garcés es rebel·la contra la “condició pòstuma”
que és la vida d’avui per a molta gent, quan s’ha
esbocinat el somni del progrés i els anhels de
transformació del món són campanyes urgents de
reparació de danys ecològics, humanitaris,
igualitaris i democràtics.
La Barcelona viscuda i pensada per l’autora en el
llibre és la que deixa enrere els fastos olímpics del
92 i el fracassat Fòrum de les Cultures mentre
acull onades migratòries que demanen papers; és
la ciutat que mira cap al zapatisme que arriba de
Mèxic i a la revolta antiglobalització de Seattle; és
la Barcelona que esdevé ciutat-marca, que oblida
els barris i que es lliura al turisme, “la indústria
legal més depredadora del món”; és la ciutat que
veu com els activistes radicals o es
professionalitzen o es desencisen i cauen en el
desànim.
Aquesta “ciutat dolguda” que cerca “les maneres
de vendre’s millor al capital turístic internacional”
forma part d’una Europa que esdevé “trinxera i
frontera”. Una Europa irrenunciable però que ha
d’aprendre a “escoltar d’una altra manera el que
som i el que no som, per rebre l’altre de nosaltres
mateixos i acollir aquells altres amb qui
compartim, actualment, aquest món sol”.
Les reflexions de Marina Garcés –pròdigues també
en confessions personals i familiars– arriben fins a
1d’octubre del 2017 i als fets polítics posteriors,

amb el referèndum independentista brutalment
reprimit i la frustrada proclamació de la república
catalana: “L’Estat també té el monopoli de la
força. Aquesta és la seva raó de ser, en això
consisteix la raó d’estat”. Però “l’1 d’octubre ens
ha regalat una paraula a la qual ara ens
correspon omplir de sentit: República.” Es tracta
d’una república que Garcés voldria sense Estat
propi perquè, al cap i a la fi, “tot Estat és impropi
en la mesura que es construeix sobre
l’expropiació del que ens és comú (llengües,
cultures, institucions populars, territoris, recursos,
etc.)”. D’aquí que la consigna «els carrers seran
sempre nostres» no expressi conquesta ni
propietat, sinó la reinvenció d’un nosaltres lligat
als “presents insubmisos de l’autodeterminació
col·lectiva”.
Enmig de tots aquests reptes i circumstàncies hi
sura una idea optimista a favor de la
intel·ligència, ja que l’esforç de comprendre “és
l’única via per sostenir una actitud crítica i
transformadora respecte a la nostra pròpia
història”. I com diu l’àvia materna de Marina
Garcés, amb 98 anys i somriure trapella: «Ja ho
farem. I si no tenim temps, buscarem l’ocasió».
Marina Garcés. Ciutat Princesa. Barcelona: 2018.
Galaxia Gutemberg
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