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Sobiranies en acció: Democràcia front als autoritarismes

El nostre núm. 78 de L’Altra mirada coincideix amb el
40è aniversari de la Constitució Espanyola de 1978, i
amb la ressaca de les eleccions andaluses. Mentre les
oligarquies i els opinadors a sou canten les meravelles
del règim i atorguen un paper protagonista al monarca
Felip VI en les celebracions, com ja feren en el seu dia
amb Joan Carles I a pesar de la seva implicació en el cop
d’Estat de 1981, des de les Fundacions Darder-Mascaró
hem impulsat el manifest que trobareu en aquesta
revista, i hem defensat un debat seriós i serè sobre la
carta magna, que no deixa de ser un pacte social i polític
que s’ha trencat en els darrers anys i que té dos grans
perdedors: les classes populars i els pobles de l’Estat.
En aquests 40 anys de Constitució plens de llums i
ombres, una de les diferències en relació a la transició
política és la creixent presència de Felip VI a la vida
política, com a garant de la unitat d’Espanya i d’una idea
d’«ordre constitucional» que no té en compte per res les
aspiracions de la gent a una vida digna, ni l’esgotament
de l’Estat autonòmic, un «ordre» que no pot ser
sostingut amb solucions preconstitucionals, per no dir
franquistes. I aquesta presència de Felip VI (contestada
per cert per les universitats espanyoles en forma de
referèndum sobre el model d’Estat que també ha estat
denunciada als tribunals), juntament amb la irrupció
induïda de VOX a la vida política espanyola i a les
institucions andaluses -de moment-, són indicadors
d’una reacció profundament conservadora que cerca
mantenir un statu quo de les elits que perilla, des de la
darrera crisi econòmica i la «sortida» austericida i
centralista que només ha minat l’Estat del benestar,

l’Estat autonòmic i en definitiva, el mateix pacte
constitucional.
La pèrdua del govern andalús per primera vegada en
tota l’etapa democràtica és un cop dur a la
socialdemocràcia espanyola que pot fer trontollar el
govern Sánchez, però sobretot és l’anunci dels temps
foscos de reacció que ens esperen si no posam fil a
l’agulla. Si a la por i els discursos obertament feixistes,
xenòfobs, masclistes i autoritaris -compartits amb
diferents accents per PP i Cs, però que connecten amb
allò que les classes populars volen escoltar, de la mà
d’uns mitjans de comunicació que majoritàriament han
blanquejat l’extrema dreta i els seus valors, no som
capaços d’oferir respostes concretes de millora de les
condicions de vida de la gent, d’arguments que posin en
evidència qui hi guanya i qui hi perd, amb les polítiques i
consignes de la ultradreta, estam venuts.
És molt allò que ens hi jugam, no sols pel que fa a
resultats electorals -pensant ja en les pròximes eleccions
municipals, insulars, autonòmiques i europees, si és que
no s’avancen les generals-, sinó de projecte de
convivència social i ciutadana. Esperem que les
esquerres i les persones progressistes que encara
pensin en no anar a votar, en el seu dia, prenguin nota.
Com va dir el gran Joan Fuster: tota política que no
facem nosaltres serà feta contra nosaltres.

PEP OLIVER, IN MEMORIAM
Com assenyalava recentment Jaume Perelló, el lideratge
d’en Pep era sobretot el d’una persona que feia, i feia en
un sentit ample, des de l’impuls a la xarxa territorial del
GOB, a l’agricultura ecològica quan gairebé ningú no en
parlava, i amb ella de les iniciatives de consum
responsable com el grup la cooperativa de consum el
Lledoner o l’associació ciclista Pedal Verd.
Si algú feia lliçó cada dia del «pensa global, actua local»,
era Pep Oliver, qui també va impulsar amb altres
companys el «grup Rif», que va ser pioner en la feina de
cooperació en xarxa amb entitats mallorquines i del
Marroc durant anys. incansable tant a Mallorca com a
altres latituds era una metàfora del seu amor per la terra
i la vida. En els darrers temps aprenia a tocar les
xeremies, perquè en Pep estimava la música i admirava
la música de la nostra terra, i era fàcil trobar-se’l a
qualsevol concert, de la mateixa manera que era un
autèntic fan de na Maria del Mar Bonet.
I en Pep no sols estimava la nostra terra, la seva cultura i
la seva llengua. En Toni Pons, un dels seus amics, ens
recorda que «en Pep també cultivava la terra a la seva
finca a Llucmajor, amb la seva companya Núria. Les
tomàtigues, els pebres i els fruits de la terra també eren
part de la seva vida. I allà a més de cultivar la terra
gaudia de les amistats i l’alegria de les trobades».

El mes de novembre ens va deixar un company
infatigable de lluites socials i ecologistes, Pep Oliver
Vaquer. En Pep s’havia jubilat ja fa uns anys com a
treballador de banca on havia estat, durant anys,
sindicalista, de la mà de la CGT i el SABEI, del qual va ser
secretari d’organització. Però mai no se’n va
desentendre, del seu compromís personal i social per
una Mallorca i un món millors, a pesar d’una malaltia que
se’l va dur quan ja semblava que l’havia superada.

Un altre dels seus amics, l’activista Pep Juárez, afirmava
en el seu missatge de comiat que «en Pep posseïa una
capacitat inabastable d’estimar. Sense ell, el món és una
mica més petit, perquè la generositat i el suport,
permanent i incondicional que hem rebut d’ell han estat i
són imprescindibles per tirar endavant».

T’enyorarem, Pep Oliver. I seguirem lluitant, amb
compromís, amor i alegria, com tu ho hauries fet.
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2.1

Idus de maig

Joan Ribas
Portaveu de Guanyem Eivissa
L'any que ve, el 2019, els idus de maig no cauran en 15
sinó en 26. Pels romans els idus eren els dies centrals de
març, maig, juliol i octubre, i eren considerats dies de
bons auguris. Julio Cesar va ser assassinat als idus de
març del 44ac, el que va suposar el punt d'inflexió entre
la república i l'imperi. Però no es la meva intenció donarvos una lliçó d'història, però si que vull seguir utilitzant la
saviesa dels romans per introduir la reflexió d'avui.
L'historiador i polític romà Salusti, contemporani de
Cesar, va escriure en el seu relat de la guerra entre els
romans i els númides: concordia res parvae crescunt, les
coses petites floreixen en la concòrdia, la unió fa la força.
A Eivissa som varis els partits a l'esquerra del partit
socialista, i quasi tots som petits, o per dir-ho en positiu,
no som suficientment grans, o prou grans individualment
per fer front sols a les maquinàries polítiques de les
grans formacions que han dominat les administracions a
tots els nivells des de fa 40 anys; i caldrà la concòrdia
per florir i tenir força. Aprofundint en el pensament del
romà trobo que és de destacar també com atacava
sense pietat als demagogs, que exciten al poble amb
falses promeses, i als nobles, que es feien amb la
dignitat senatorial per consolidar i estendre riqueses i
dominis. Com sempre. Res sembla nou i tot sembla ja
viscut.
Quan ens plantejam com hem d'afrontar les eleccions el
2019 penso que hem de tenir clar que s'ha de fer valer
les nostres diferències, però s'ha de provar anar tots
junts perquè sens dubte serem molt més forts. Guanyem
Eivissa ho ha entès així, per això som els primers a
oferir-mos per ser el nus de la unió, i som els que ho hem
proposat a la resta, perquè creiem que és el camí que
s'ha de seguir. Hem de confluir, sense grans ni petits,
sense quotes ni personalismes. Sabem que la nostra
diversitat ens fa més rics, és part de la nostra força
ideològica, els principis que ens han portat a fer política i
que ens diferencien de la dreta i reforcen el nostre
discurs, però també sabem que anar dividits no ens dóna
el mateix pes electoral, i a llocs com Eivissa ens
penalitza molt.
Si agafem la preciosa metàfora de Tecumseh, el guerrer i
cabdill nadiu americà que va provar d'unir totes les
tribus de Nord-amèrica en una confederació i ens parlava
del feix de branques que unides no es podien trencar
però que soles eren febles, podem dir que cada partit és
una branca, cada una diferent de la resta. N'hi ha alguna
de més gruixuda, si es vol, i unes altres que són més
primes; és igual. Requerirà aplicar diferent grau de força,
però totes s'acabaran cruixint sobre el genoll amb el
grau de pressió adequada. Ara bé, si s'ajunten totes, ben

atapeïdes, no hi haurà qui les trenqui, és impossible i
frustrant per qui ho prova; tant li fa el pes individual de
cada branca, aquí l'important és la suma.
Tots sabem que el genoll que hem hagut de resistir ha
estat fins ara el del PP, però hem de ser molt conscients
que el 2019 els pactes postelectorals entre els diversos
actors de la dreta son mes que possibles, pel que el
genoll seguirà sent igual de resistent. Abans sabíem que
davant una dreta compacta i sense fractures no hi havia
més remei que entendres per sumar, guardar les
diferències per concentrar-se en els punts de
confluència, per presentar un feix sense escletxes, ara
estem en la mateixa situació. No m'agrada parlar de
moments històrics, cada cop que arribem a unes noves
eleccions es parla de moment històric, i moments
històrics ho són tots, i l'oportunitat sempre ha estat
present. Avui dia potser el PP en solitari no és tan fort,
però de ben segur que les dretes seguiran tenint la seva
habitual potencia amb els pactes. Ciudadanos i Proposta
per Eivissa són més que probables socis dels populars el
dia 27 de maig, pel que en el fons res canvia.
Tota l'esquerra i a qualsevol preu? Bé, la fórmula s'ha
anat perfeccionant, no sense sotracs per les experiències
de legislatures anteriors. Passat el temps, sabem que les
aliances s'han de fer entre iguals. La coalició ha de ser
un vehicle on tots vagin còmodes, es respectin les
sensibilitats, i ningú se senti oprimit pels companys de
viatge. Cada un aporta les seves fortaleses i en conjunt
sumem més que separats, és obvi i ho torno a repetir,
però cap plataforma que suposi que els germans més
petits ens hem d'esborrar, i si volem dir-ho així,
sacrificar-nos per la unitat, és inassumible. El que abans
succeïa amb els socialistes, on la seva militància sovint
pensava que cedien més pes a les llistes del que els
tocaria pels vots de cadascun, o el fet que les sigles han
de figurar per força i les primeres en qualsevol coalició,
sembla que ara ens pot passar amb Podemos, el que no
deixa de tenir lògica i fins i tot certa justificació vista la
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seva força mediàtica i estadística. Però això desagrada,
com és obvi, a la resta de partits illencs.
Tots hem de renunciar a alguna cosa per sumar, però
sembla que per alguns les línies roges inclouen també
posar al capdavant de les llistes als seus candidats
gairebé sempre i ocupar quasi tots els llocs amb
possibilitats de sortir, i com deia abans això suposa pels
més petits quasi desaparèixer, el que no té cap sentit.
Aquí la metàfora valida és la que si es vol mantenir certa
coherència ideològica i no trair principis ni canviar-los
per possibles cadires, més val ser cap de ratolí que cua
de lleó. Per naltros, per a la resta de forces que estem en
aquest procès, passa al davant l'obligació de buscar els
millors per a portar a terme el nostre programa social,
territorial i econòmic en què coincidim tots en un 90%, i
tenim clar que aquest cop al marge de militàncies i
quotes. Som conscients que potser el fet que no som tan
poderosos ens permet ser més generosos, però estem
convençuts que és el més positiu per la nostra illa.
Si no es pot pactar ser abans de les eleccions, per força
s'ha haurà de fer després, i aquí no tindrem cap pega
amb fer-ho ni amb uns ni amb els altres. Així ho vam fer
el 2015, el que va portar poder formar governs
progressistes a la majoria d'ajuntaments a més del
Consell. El risc és gran, però també té el seu avantatge
aliar-se després de les urnes. A les hores ens va
permetre estirar els socialistes cap a les nostres
polítiques i hem set un garant que les polítiques a les
institucions s'han fet amb un biaix progressista i
insularista, el que no sempre passa amb les majories
absolutes d'uns partits que tenen por a perdre la seva
anomenada 'centralitat' i que estan molt condicionats
per les seves estructures estatals. Som conscients que el

PSOE d'avui per naltros no és el PSOE amb què anys
enrere podíem pactar sense gaire dificultat. El que ha
passat a Catalunya, la seva posada de perfil davant els
presos polítics i el 155, fa impossible per naltros el pacte
preelectoral, però post electoralment segur que ens
arribarem a entendre si arriba el moment. Ara hem de
veure també el que pot succeir si les generals són el
mateix dia que les municipals, perquè sens dubte
l'escenari canvia, i si hi ha 'superdiumenge' ens
perjudica als insularistes, però com quan estic escriguen
aquestes línies encara no hi ha res clar, en aquest sentit
no penso preocupar-me gaire i seguirem fent el camí.
Sigui per l'autosuficiència dels actors o sigui pel que
sigui, no voldria ofendre a ningú, jo sóc polític, no
analista polític, la idea de mantenir els governs de
progrès d'aquesta legislatura està en perill. La irrupció
d'una dreta cada vegada més desacomplexada és una
amenaça tan greu com ho podia ser al passat amb un
partit hegemònic. El PP, amb les seves distintes
sensibilitats internes, ha estat el responsable de les
majors involucions de drets a les nostres illes, amb una
llista inacabable d'agressions al territori i el nostre
patrimoni cultural i natural. Què se'n pot esperar si es
veu en posició de governar amb algú encara més
conservador? O amb una fora encara més centralista? El
que s'ha aconseguit en recuperar el terreny perdut
aquests darrers anys està més amenaçat que mai. Per
això el feix de branques hauria de ser més estret;
l'aposta pels projectes, sense sigles ni personalismes,
encara més ferma. I el que debiliti l'opció de seguir
avançant pel bé comú haurà d'explicar a la societat
eivissenca perquè anteposa estratègies i interessos
partidistes i personalistes a l'interès general.

2.2

MANIFEST
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L’Aliança de les Illes de la Mediterrània:
una gran oportunitat de futur
2.3

Antoni Vicens Vicens
Responsable de l'Oficina de Brussel·les
Centre Balears Europa
Les Illes Balears es troben en una situació
perifèrica des del punt de vista geogràfic, polític i
econòmic al si de la Unió Europea. Aquest fet,
conformat per elements tan immutables (com la
realitat insular) com mutables (la història del
nostre arxipèlag al llarg dels segles fins avui);
provoca que l’Acció Exterior del nostre territori
cobri
una
importància
cabdal
pel
desenvolupament sostenible del nostre territori i
la defensa dels drets i interessos dels nostres
ciutadans.
No obstant això, l’articulació d’una bona Acció
Exterior en un territori autònom i insular com
Balears és complicada. I no ho és tant pel marc
competencial (el nostre Estatut d’Autonomia
contempla la nostra capacitat d’Acció Exterior)
sinó per la dificultat intrínseca de la mateixa
activitat exterior. Fa uns mesos, i en resposta a
una pregunta formulada per la vicepresidenta de
Govern, vaig definir el que, al meu entendre,
fonamenta l’Acció Exterior de qualsevol territori:
tot instrument o activitat exterior ha d’anar
encaminada a mantenir en bon estat el tauler i les
peces d’una gran partida d’escacs. Una base
estable i duradora sobre la qual, una direcció
política determinada, intenta treure el màxim
benefici per als interessos dels ciutadans que
governa. Un tauler i unes peces que, m’agrada
recordar-ho una vegada i una altra, costen de
mantenir i necessiten temps, estabilitat i
constància per desenvolupar-se.
Per construir les peces i el tauler d’aquest joc, i
veure'n la necessitat real, el primer que s’ha de
fer és veure quins són els nostres condicionants
geopolítics i geogràfics. Així, si observam el
nostre territori insular des d’un punt d’un punt de
vista geopolític i geogràfic, les Illes Balears
s’ubiquen en els contorns d’un Estat eminentment
continental que s’insereix, alhora, a la perifèria
del bloc de països que formen la Unió Europea. A
més a més, des del punt de vista geopolític cal
sumar-hi que les Illes Canàries -l’altre arxipèlag
amb el qual compartim Estat- té una geopolítica
completament diferent com a arxipèlag atlàntic i
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que compta amb un tractament especial al si de
la UE (forma part de les regions ultra-perifèriques,
juntament amb altres territoris com ara la
Guaiana francesa o l’ illa de La Réunion, tot
comptant amb una sèrie de reconeixements i
avantatges concrets per la seva realitat
geogràfica).
Per altra banda, a aquests condicionants derivats
de la nostra pertinença al Regne d’Espanya i al
bloc supraestatal de la Unió Europea, s’hi suma el
fet que estam ubicats en un espai de mancances
relatives des del punt de vista social i econòmic, i
que suposen un fre al nostre desenvolupament i
competitivitat. Així, els territoris insulars de la
Mediterrània figuren entre els territoris més
desfavorits de la Unió Europea -amb nivells de
renda per càpita més baixos i taxes d’atur més
elevades respecte a altres territoris del mateix
context estatal- que s’expliquen, en bona mesura,
pel fet insular i la nostra realitat juridicopolítica.
Així doncs, amb la resta d’illes de la Mediterrània
compartim uns condicionants geopolítics i
geogràfics molt similars: Còrsega i Sardenya, per
exemple,
també
formen
part
d’Estats
eminentment continentals, estan aïllats dels
principals centres d’activitat econòmica i de presa
de decisions polítiques dels seus Estats, compten
amb pitjors infraestructures en situar-se els seus
territoris en els punts externs a les seves xarxes
estatals de transport, tenen una manca de
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recursos naturals, i es desenvolupen en un
context ambiental molt fràgil i molt agreujat pel
canvi climàtic.
En aquest marc, la capacitat d’influència que un
territori és capaç d’establir més enllà de les
fronteres del seu propi territori insular esdevé
cabdal per fer a desplegar una defensa efectiva i
eficaç dels interessos de la seva ciutadania, i és
per aquest motiu que bona part dels territoris
insulars de la Mediterrània compten amb oficines
de representació davant la UE. Entre ells es
troben Estats (Malta i Xipre) i territoris
pertanyents a altres Estats (com ara Còrsega,
Sardenya, Creta o les Illes Balears; entre d’altres).
Independentment del seu estatus jurídic-polític,
cal observar que l’únic espai físic on tots els
territoris insulars de la conca Mediterrània poden
treballar conjuntament i exercir pressió per
defensar els seus interessos comuns davant la
UE, és Brussel·les.
Per aquest motiu, l’Aliança d’Illes de la
Mediterrània, una plataforma de treball comuna
davant la UE de les diferents illes de la
Mediterrània -que la vicepresidenta del Govern de
les Illes Balears va presentar formalment en una
reunió davant els presidents de Còrsega i
Sardenya el proppassat 16 de novembre en una
cimera a Càller- és un instrument de futur per a
les Illes Balears. Un mecanisme de col·laboració,
flexible i permanent, que permetrà compartir
informació sobre les millors pràctiques en cada
territori, contribuir al debat de la insularitat
mediterrània amb una única veu, alimentar el
procés legislatiu europeu amb accions unificades
davant les institucions europees i els diferents
stakeholders, i defensar l’especial atenció que les
illes mediterrànies tenen reconegudes en dret

primari -Tractat de Funcionament de la UE, Art.
174- però rarament desenvolupat.
L’Aliança d’Illes de la Mediterrània, llançada i
liderada per les Illes Balears, és una plataforma
que permet avançar en dos eixos fonamentals de
l’Acció Exterior dels nostres territoris. D’una
banda, avançam en una unitat d’acció amb altres
illes mediterrànies que ens fa més forts davant
els respectius estats de pertinença i altres xarxes
de cooperació territorial -com ara la Conferència
de Regions Marítimes Perifèriques, on podrem
generar un subgrup insular mediterrani i tenir-hi
més influència. D’altra banda, avançam en la
innovació de la defensa dels interessos dels
nostres ciutadans per mitjà de noves fórmules de
concentració de posicions. És a dir, tot aprofitant
al màxim la liquiditat de la sobirania al segle XXI,
desenvolupam mecanismes per a concentrar
posicions comunes amb els estats insulars amb
els quals compartim conca i que tenen,
evidentment, una veu al Consell de la Unió
Europea diferent dels nostres estats.
En conclusió, cal tenir en consideració que un dels
pilars bàsics del projecte europeu és la
construcció d’un espai comú de mobilitat en el
qual puguin circular lliurement mercaderies,
serveis, treballadors i capital; però també les
idees i la defensa democràtica dels nostres
interessos per mitjà d’una governança multinivell,
àgil i innovadora. Per això, és l’hora de la veu
insular mediterrània, ja que la cooperació
interinsular resulta clau no només per a defensar
els interessos dels nostres territoris, sinó per a la
consecució de la mateixa idea de l’Europa unida,
cohesionada, sostenible i igualitària que dóna
sentit a la Unió Europea.
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2.4

Constitució, autodeterminació
i PSM-Més
(1978-2018): Indesinenter

Antoni Llabrés Fuster
I. El 21 de juliol de 1978 el senador basc Francisco
Letamendía Ortzi (Euskadiko Ezkerra) defensava en el
ple del Congrés dels diputats una esmena al projecte de
Constitució, aleshores en tramitació, per la qual
s’introduïa un nou títol VIII bis, titulat ‘De l’exercici del
dret d’autodeterminació’ (amb un nous articles 149 bis,
ter i quater) 1. Només hi votaren a favor, a més d’ell
mateix, tres diputats del grup de minoria catalana 2 i un
diputat d'UCD per Valladolid, probablement per
equivocació.
L’esmena pretenia que els ‘pobles de l’Estat espanyol’
poguessin establir lliurement ‘la seva condició política’,
podent en conseqüència optar entre seguir formant part
de l’Estat o separar-se’n pacíficament i constituir un
estat independent. I representava una proposta
articulada de regulació de l’exercici del dret
d’autodeterminació a través del procediment següent: la
iniciativa l’havia de prendre una quarta part dels
membres
de
l’assemblea
legislativa
territorial
corresponent; havia de ser aprovada per la majoria
absoluta dels seus membres, i en el referèndum
convocat
subsegüentment
hi
havia
de
votar
afirmativament la majoria absoluta del cens electoral de
cada una de les províncies o, si fos el cas,
circumscripcions electorals afectades. Si l’intent
fracassava, no se’n podia tornar a plantejar un altre en la
mateixa legislatura i en cap cas abans que haguessin
transcorregut dos anys.
L’arquitectura resultant de l’estructura territorial de
l’Estat, derivada de la derrota d’aquesta esmena, va ser
un dels motius principals pel qual el Partit Socialista de
Mallorca (PSM, encara amb l’afegit de PSI) va demanar
l’abstenció en el referèndum sobre la Constitució
celebrat el 6 de desembre de 1978 3. Una abstenció que
pretenia expressar en tot cas un rebuig: aleshores era
políticament arriscat fer-ne campanya directament en
contra quan l’alternativa eren les Lleis fonamentals del
franquisme 4. El PSM considerava “antidemocràtic que la
Constitució no prevegi una estructuració de l’Estat
d’acord amb el lliure joc de les voluntats dels diferents
pobles que el componen”5. El partit organitzà diversos
actes públics, com mítings a Palma, Manacor i Inca (17,
18 i 19 de novembre), en què participà el senador català
Lluís Maria Xirinacs. La incidència sobre els resultats va
ser més aviat minsa: l’abstenció a Mallorca quedà més
de tres punts per davall de la mitjana estatal i amb prou
feines es deixà conèixer cap variació fins i tot en
municipis en què el PSM tenia una implantació major.
II. Una estació intermèdia: a principis dels noranta
s’escampa per Mallorca el que es batejà encertadament
com a ‘virus bàltic’ (pel procés d’independència de les
repúbliques bàltiques que precipità la desintegració
soviètica). L’esquerra sobiranista no en fou immune i

protagonitzà un cicle reivindicatiu sensacional que tenia
com a eix vertebrador la reivindicació del dret
d’autodeterminació. S’inicià amb un debat promogut pel
grup parlamentari Nacionalista i d’Esquerres (integrat pel
PSM-Esquerra Nacionalista i Entesa de l’Esquerra de
Menorca) a les acaballes de la legislatura 1987-1991, a
través d’una proposició no de llei presentada al
Parlament de les Illes Balears 6. I adquirí el seu punt
àlgid en els primers mesos de la nova legislatura (19911995), que s’encetava amb la presa de possessió dels
nous càrrecs electes d’aquesta formació amb una
fórmula inèdita aleshores i que s’ha mantingut amb
poques variacions fins ara: s’afegia al jurament o
promesa corresponent la fórmula ‘sense renunciar al dret
d’autodeterminació del nostre poble’ 7.
El gran moment va arribar amb l’aprovació per part d’un
grapat d’ajuntaments governats pel PSM i candidatures
independents afins d’una moció favorable al dret
d’autodeterminació. El text finalitzava declarant que la
institució corresponent “declara que Mallorca fa part,
juntament amb les altres illes Balears i Pitiüses,
Catalunya, el País Valencià i el Rosselló, d’una realitat
nacional que es denomina Països Catalans, que
conformen una identitat pròpia diferenciada, no tan sols
cultural o lingüística, sinó també històrica, geogràfica,
social i econòmica, i que tenen tot el dret a
l’autodeterminació per poder aconseguir, si el poble així
ho vol, les màximes quotes d’autogovern i la plena
sobirania”. El primer consistori que aprovà la moció fou
Llubí, el 21 de setembre de 1991, i en ocasió de
l’efemèride –que ha esdevingut un punt de referència en
la crònica sentimental “pessemera”-, la diada del 31 de
desembre aquell any se celebrà a aquesta localitat8.
A més, el ja en aquell moment denominat PSMNacionalistes de Mallorca, aprovava i divulgava un
manifest titulat “Per l’autodeterminació” 9, organitzava
actes arreu del territori o s’hi dedicava un especial de

2
Mallorca Socialista (amb la paraula “Autodeterminació!!!”
sobreimpressionada sobre una fotografia de la plaça de
l’església de Llubí)10.
III. Avui, una quarantena d’anys després de l’aprovació
de la Constitució i d’aquella campanya per l’abstenciórebuig, i gairebé una trentena d’ençà de la primavera
bàltica, tornam a ser interpel·lats. L’embranzida del
moviment independentista català, que ha exercit
efectivament el dret d’autodeterminació en dos ocasions
els darrers anys (2014-2017), ha precipitat la fallida de
l’estructuració territorial autonòmica dissenyada per la
Constitució. Quin paper ha de protagonitzar l’esquerra
sobiranista mallorquina en aquest context? Actualment, i
des de fa cinc anys, el PSM-Entesa Nacionalista s’integra
en Més per Mallorca, una organització que s’autodefineix
com “un projecte polític plural, ampli, que representa
l’espai polític d’esquerres, sobiranista i ecologista de
Mallorca”.
I Més per Mallorca, en continuïtat històrica amb la
reivindicació del dret d’autodeterminació per part de la
representació política de l’esquerra sobiranista, defensa
“la plena sobirania dels pobles de les Illes Balears,
expressada en el dret a decidir sobre el marc polític propi

de convivència, tot apostant pel desplegament
progressiu de les estructures que caracteritzen un Estat
propi, modern i basat en els valors republicans de
solidaritat, igualtat i fraternitat. Així mateix, proposem
aprofundir en els vincles d'identitat i nacionalitat
comunes, des d'una visió lliure i confederal, amb la resta
de territoris que conformen els Països Catalans”11.
L’autodeterminació i la reivindicació del seu exercici han
constituït el mínim denominador comú de les persones
que s’agrupen en torn de les sigles que han identificat
l’espai de l’esquerra sobiranista en cada moment
històric. Un trespol coincident des del qual cadascú ha
pogut fixar l’horitzó amb què millor s’ha identificat: des
de la consecució de majors cotes d’autogovern dins
d’una estructura d’estat federalitzant fins a l’assoliment
sense embuts de l’estat propi. Més per Mallorca només
serà una eina útil, en aquest context, mentre pugui
agombolar amb comoditat tots aquells que es reconeixen
en aquests coordenades polítiques. La propera pàgina,
en aquest llarg i feixuc camí cap a l’autodeterminació del
nostre poble, encara està per escriure i aquesta és una
tasca que ara correspon a Més per Mallorca.
Indesinenter.

1. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados núm. 116, 1978, p. 4.564-4.572
2 Heribert Barrera, d'ERC, que s’havia hagut de presentar dins la coalició Front democràtic d'esquerres, perquè encara no havia estat
legalitzada, i dos diputats del PSC-Reagrupament, que havia concorregut en la candidatura de Pacte democràtic per Catalunya
(conjuntament amb CDC i EDC). Hi va haver onze abstencions (la resta d’integrants de minoria catalana: altres dos congressistes del
PSC-R, i els cinc de CDC, els dos d’EDC i l’únic diputat d’UDC) i dos-cents seixanta-vuit vots en contra (d’entre els quals, els dels
grups socialista i comunista, i els vuit del PNB).
3 Vid. Antoni Marimon Riutort, Entre la realitat i la utopia. Història del PSM, Palma, 1998 (2a ed. 2002), p. 51-52, i així mateix, Maties
Garcias Salvà al capítol “1978. Contra la Constitució Espanyola”, a Els primers 30 anys. PSM 1976-2006, Palma, 2006, p. 20, o a 40
anys. La llavor que germina. PSM 1976-2016, Palma, 2016, p. 13.
4 “Sabem que aquesta [l’abstenció] és una opció dura per a tots aquells que, com nosaltres, han estat tant d’anys anhelants –i
mancats- de les mínimes parcel·les de llibertat. Però creim que la importància del problema exigeix una resposta meditada i
reflexiva que valori les greus limitacions que l’aprovació d’aquesta Constitució podria comportar per al normal desenvolupament
polític del nostre poble”. A “Les raons de l’abstenció”, Mallorca Socialista núm. 7, novembre de 1978, p. 12
5 Ibid.
6 Vid. Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, II Legislatura, núm. 78, 19 d’abril de 1990, p. 6.578-6.593
7 Vid. Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, III Legislatura, núm. 1, 19 de juny de 1991 (el primer en ser cridat
va ser el menorquí López Casasnovas). Vid., així mateix, Frederic Melis i Fullana, “I la cariàtide va somriure (una miqueta) sense
renunciar al dret de l’autodeterminació del nostre poble”, Mallorca Socialista núm. 67, Estiu 1991, p. 29-30.
8 Llubí va reincidir el 27 de setembre de 2017, a pocs dies del referèndum del primer d’octubre, aprovant una moció de Més per
Llubí “a favor de la democràcia i el dret d’autodeterminació davant la greu situació de repressió i autoritarisme que el Govern
espanyol està desplegant a Catalunya”. Va ser aprovada amb els vots de Més per Llubí, el PI i Feina per Llubí.
9 “No hi pot haver cap poder estatal que mereixi el nom de democràtic que estigui legitimat per a negar les aspiracions de
sobirania d’un poble nacionalment diferenciat (...). El principi d’autodeterminació és consubstancial a la democràcia política i la seva
negació atempta contra els drets democràtics bàsics (...).” Per això “El PSM-Nacionalistes de Mallorca, en aquesta hora d’acceleració
de la història europea, es compromet a augmentar la seva tasca política amb l’objectiu d’aconseguir que les Balears també puguin
accelerar el seu procés d’alliberament nacional”.
10 Mallorca Socialista núm. 68, Hivern 1991.
11Més per Mallorca, Assemblea Constituent: Document de proposta política, p. 3.

3.1

Tots feim poble

Josep de Lluís
President de l’OCB

Hom identifica l’Obra Cultural Balear com a l’entitat
degana en la promoció de l’autoestima col·lectiva, la
cohesió social, la cultura i la llengua catalana. Aquest
reconeixement és fruit de les innombrables iniciatives i
campanyes que, durant els seus ja 56 anys d’història,
l’entitat ha anat impulsant en favor de la cohesió
societat mallorquina.
Durant els anys 90 del segle passat, l’OCB va iniciar
grans mobilitzacions com les «Diades per la Llengua, la
Cultura i el País». Podríem fixar al zenit d’aquest quefer
a la primera dècada del segle XXI, moment de les grans
campanyes de participació popular.
«Cafè per la
Llengua», «Sus Mallorca», «la Llengua és la clau» i
«Mallorca, m’agrada!» formen part destacada de la
nostra millor tradició reivindicativa com a poble.
Recuperant l’esperit d’aquestes anteriors fites ara posam
en marxa, amb el nom de «Tots feim poble», un nou
procés participatiu. L’actuació, emmarcada a l’illa de
Mallorca, va dirigida al conjunt dels seus habitants.
Esperam la participació directa de milers de persones i el
compromís de centenars d’entitats, associacions i
col·lectius.
Per tal d’acuitar als ciutadans, assolir
l’àmplia implicació pretesa i crear les comissions

organitzadores, amb el concert còmplice de la
insubornable dedicació i lideratge de les delegacions de
l’OCB i la xarxa territorial per la Llengua, la Cultura i el
País, es promouran diverses reunions a cada poble
Mallorca o barriada de Palma amb totes les entitats
socials, culturals i esportives.
Des de l’OCB es vol, una vegada més, contribuir a fer
poble. Enfortir decididament la cohesió social i ampliar
la consciència col·lectiva.
«Tots feim poble» s’ha
dissenyat per estimular la participació ciutadana a través
d’organismes col·lectius i, en el seu marc, prepararem
accions i campanyes a desenvolupar durant els mesos
vinents o anys amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social.
Esperam fomentar una major consciència col·lectiva de
la realitat social, cultural i associativa de Mallorca.
A través del reconeixement a la tasca de les persones
que treballen pels col·lectius des de diversos espais de
participació, pretenem fer valdre iniciatives culturals i
associatives de cada poble o barriada, dinamitzant la
interrelació entre les entitats de cada territori.
Atents idò! Ben aviat llançarem la crida i de ben
segur comptarem amb tu.
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Uneix-te per un bon
finançament!

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró

A finals de l’any passat CCOO, el Col·lectiu Aurora
Picornell, la Federació AAVV de Palma, FAPAMallorca, Fundacions Darder Mascaró, Fundació
Gabriel Alomar, OCB, PIMEM, STEI, UGT, Unió de
Pagesos i USO decidiren impulsar la campanya
“Uneix-te per un bon finançament”. Des de llavors
més de 30 Ajuntaments de les Illes han donat
suport al manifest fundacional de la campanya
que es va presentar a l’acte inicial de la mateixa
el passat febrer a Inca. Compten amb el suport
dels quatre Consells Insulars i del Govern de les
Illes Balears. Moltes d’aquestes institucions han
penjat la pancarta de la campanya a les seves
balconades. També, a part de les 12 entitats que
formen el grup promotor d’aquesta campanya
tenim el suport de més de 20 entitats.
Així mateix hem fet molts d’actes de
sensibilització als distints municipis i ens hem
entrevistat amb els companys de la plataforma
Per un Finançament just del País Valencià amb els
que ens hem compromès a coordinar les nostres
lluites, entre nosaltres i altres territoris de l’Estat.

Precisament el passat dia 29 entregarem a les
tres delegacions del Govern Central a les Illes el
manifest signat conjuntament pels valencians i
nosaltres.
Vàrem posar en marxa aquesta campanya, igual
que feren els companys valencians perquè l’any
passat el Govern del Sr. Rajoy va anunciar que el
2018 seria l’any de negociar el nou model de
finançament autonòmic, que estava pendent des
del 2014 i també assegurà que es negociaria el
Règim Especial per les Illes Balears. Pensàrem
doncs que era molt important que arribassin al
govern central les peticions unànimes de la
societat civil i les institucions del nostre País.
I efectivament el Govern Rajoy va iniciar la
tramitació d’un nou model de finançament posant
en marxa una Comissió Tècnica formada per
especialistes de totes les comunitats autònomes,
el passat estiu. A la qual, i en representació del
Govern de les Illes hi assistí el prestigiós
economista
ciutadellenc,
Guillem
López
Casasnovas.
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Mesos després la comissió va concloure el seu
treball sense recollir cap de les propostes que li
férem des de les Illes, malgrat ser una de les
comunitats més mal tractades pel model existent.
Som la segona comunitat a l’hora d’aportar al
sistema i la novena en rebre. La comissió no va
acceptar el principi d’ordinalitat, és a dir, que no
hi pugui haver comunitats que aportant molt
manco de la mitja rebin més que les que més
aporten. Ni tampoc la proposta d’incrementar la
capacitat recaptatòria de les comunitats
autònomes, o dit d’una altra forma, incrementar
la sobirania fiscal. El resultat dels treballs
d’aquesta comissió foren tan decebedors que el
mateix Guillem López Casasnovas no volgué
estampar la seva signatura al document final.
Després d’aquesta primera passa havien de
començar les negociacions polítiques pròpiament
dites, que el Ministre Montoro va anar posposant i
així arribàrem al canvi de Govern. I una de les
primeres declaracions sobre el tema del nou
President, Sr. Sánchez fou que dins el que
quedava de legislatura no hi havia temps ni
condicions per afrontar un canvi del model de
finançament.
Una altra reivindicació de la campanya és que
deixem d’estar a la cua de les inversions dels
pressuposts de l’estat, com així ha passat els deu
darrers anys. Idò bé, ingènuament alguns
pensàvem que el primer pressupost que es feia
després d’anunciar a bombo i plateret que el
2018 era l’any de un nou model de finançament,
es notaria en el pressupost d’aquest any. Doncs
no, les Illes tornen a quedar a la cua del darrer
pressupost del Govern Rajoy.
De les altres reivindicacions que surten al nostre
manifest com la cogestió aeroportuària, la
derogació de la llei Montoro, la corresponsabilitat
de l’Estat amb el deute autonòmic que arriba
quasi als nou mil milions d’euros com a
conseqüència de l’infrafinançament que patim fa
anys i panys, o d’acabar de pagar el deute que té
l’Estat amb la comunitat per compte de les
inversions estatutàries durant aquest 2018 que ja
està acabant ni se n’ha parlat.
Per últim el Règim Especial que té la funció de
compensar els costos de la nostra insularitat i
pluri-insularitat. El nostre Estatut d’autonomia
deixa clar que fins l’any 2014 l’Estat abonaria
unes quantitats cada any per suplir les
deficiències del nostre infrafinançament, que no

ha arribat a pagar ni la meitat i que aquell any
s’aprovaria el REB, que encara està pendent. I no
em puc reprimir a l'hora de recordar que l’Estatut
d’autonomia és una llei orgànica de l ‘Estat que el
Govern Central està incomplint reiteradament.
Doncs que ha passat amb el REB. Comencem per
l’anterior govern a on el Ministre Montoro va
posar en marxa unes negociacions amb el govern
de les Illes que s’anaren allargant en el temps fins
que va arribar el canvi de govern i tot quedà en
no res. Amb el nou govern la ministra Montero va
començar unes noves negociacions que tampoc
anaven molt bé. La reunió entre el President
Sánchez i la Presidenta Armengol donaren una
empenta a les negociacions i el President es va
comprometre a què tiràs endavant el REB dins el
2019, encara que fos per decret llei.
No som qui per dubtar de les bones intencions del
Sr. Sánchez però si que vull fer notar les
dificultats que té la proposta dins el clima
d’inestabilitat parlamentaria que vivim. Caldria
que les Càmeres acceptassin per majoria tramitar
el REB per decret llei i que el calendari polític no
es veiés sorprès amb unes eleccions anticipades.
A més a falta de conèixer la lletra petita del
possible acord sobre el REB, sí que voldria deixar
clar que aquest hauria de contemplar els tres
eixos de la proposta que el Govern de les Illes
amb el suport de la societat civil presentà al
govern central fa uns mesos, és a dir suport
suficient al transport de passatgers i de
mercaderies, mesures fiscals per facilitar les
exportacions i importacions, i un fons d’insularitat
que no suplís la manca d’inversions estatals sinó
que servís per combatre el dèficit que ens
provoquen els costos d’insularitat.
Si aconseguim això,
tendrem una cosa a
celebrar, però tant si ho aconseguim com si no,
ens queda molt de camí a recórrer per tenir un
bon finançament que faciliti un nivell de vida
digna per la ciutadania d’aquestes Illes.

Per més informació www.bonfinançament.com
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CEMEX, un tancament i un
Nimby?

Miquel Gallardo
Diputat de MÉS per Mallorca
La cimentera de Lloseta, propietat de la
multinacional CEMEX, tancarà les portes davant la
impotència de les autoritats locals, autonòmiques
i estatals que veuen com no poden fer res davant
la decisió presa per una empresa sense tenir en
compte els efectes col·laterals de la decisió:
pèrdua de llocs de feina, empobriment de la
comarca i centenars de proveïdors afectats. Un
drama per a moltes famílies que veuen com
perden el seu mitjà de subsistència sense una
explicació més enllà del compte de beneficis
global d’una multinacional mexicana. Davant la
presentació de l’Expedient de Regulació
d’Ocupació, el Govern de les Illes Balears no ha
pogut ni tan sols intervenir emetent un informe
administratiu de viabilitat: la reforma laboral del
PP va eliminar aquest tràmit i avui en dia encara
no s’ha derogat.
Els efectes de la globalització i el neoliberalisme
els pagam arreu. La indústria genera riquesa, i
cada dia hi ha menys indústria a Mallorca,
augmentant la dependència del sector serveis.
Ara bé, la indústria també té inconvenients que
s’han de tenir en compte, especialment
mediambientals.
En l’àmbit de la sociologia i la ciència política
existeix una definició per a referir-se a aquells
casos en què un grup de veïnats s’organitza
contra una instal·lació necessària però al mateix
temps perjudicial, sigui ambientalment o pel que
fa a salut o perillositat: Not In My Back Yard (no al
pati de casa).
És a dir, necessitam una presó al país, però que
no la posin al meu poble. O la depuradora que la
posin lluny de casa. O s’ha de fer un nou traçat de
ferrocarril però que no passi per devora el meu
terreny. O determinades indústries contaminants,
millor ben enfora.
A la comarca del Raiguer, en concret a Lloseta,
els hi ha tocat tenir la cimentera de CEMEX,
coneguda familiarment com “es portland”. Durant
molts anys, la cimentera ha estat en el punt de
mira dels moviments ecologistes atès que el grau
d’emissions dels seus forns eren altíssims, a més
dels problemes de circulació dels camions que

carregaven els materials i l’ús de pedreres que es
mengen grans extensions de terreny. Durant
anys, els camps d’ametlers que rodegen la planta
eren absolutament grisos, generant problemes de
salut pública als veïnats més propers, tot i que
actualment la contaminació generada per la
planta s’ha reduït moltíssim i és equiparable a la
de qualsevol altra indústria. Amb totes aquestes,
al municipi veïnat d’Alaró, CEMEX hi disposa
d’una pedrera que genera un impacte brutal en
l’entorn on s’ha ubicat.
CEMEX dóna feina directament a 105 persones i a
més de 400 de forma indirecta, essent una de les
principals indústries d’aquesta zona del Raiguer.
Amb la proposta de tancament de la planta de
Lloseta, un anunci inesperat atès que la planta
donava beneficis, però pres de manera conscient
des de la seu de la multinacional mexicana, una
part dels veïnats del Raiguer i una part de
l’ecologisme han respirat alleujats atès que un
focus de contaminació s’eliminava de Mallorca.
Ara bé, el drama social a Lloseta i pobles del
voltant és evident: gent que pràcticament només
ha fet feina allà ara quedarà a l’atur sense
possibilitats de reincorporar-se a un lloc de feina
semblant, persones de més de 45 anys i menys
de 55 que difícilment es podran reincorporar al
mercat laboral i es perden llocs de feina de
qualitat, perquè la indústria, malgrat que tingui
els seus emperons, genera feina ben remunerada
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i amb una estabilitat molt superior a la precarietat
de l'hoteleria i dels serveis en general.
Davant d’això, el posicionament que caldria
adoptar des de posicions polítiques progressistes i
d’esquerres no pot ser equidistant davant un
tancament unilateral on no s’han donat
alternatives. Cal posicionar-se a favor del
manteniment dels llocs de feina i de la riquesa
generada a la comarca en forma de
contractacions i feines auxiliars. I en cas de no ser
possible, cal que des de les administracions
públiques es faci feina de valent per tal que
s’ofereixin sortides i facilitats per tal de reubicar
els treballadors afectats.
La lluita ecologista s’ha de continuar, criticant la
destrucció de muntanyes i oferint alternatives
menys impactants, fent pressió perquè cada
vegada les normatives de reducció d’emissions
siguin més severes, denunciant emissions que
superin els màxims permesos i controlant que les
mesures mediambientals es compleixin, però no

hauria d’anar en perjudici dels llocs de feina d’una
indústria que seguirà existint, sigui a Mallorca o a
fora, ja que el ciment i el formigó són
imprescindibles
per
a
la
construcció
d’infraestructures, sobretot públiques. Si no es
fabrica el material aquí, s’haurà d’exportar de
fora, amb tots els problemes que això comporta,
especialment el consegüent consum extra de
combustible dels vaixells i els camions que
voltaran per Mallorca repartint-lo.

4.1

L’Atles del canvi

MÉS per Palma al mapa
Neus Truyol Caimari
Regidora de MÉS per Palma
Les ciutats i els municipis són la palanca de canvi
i transformació social més importants. El paper
dels Ajuntaments és clau en la lluita contra la
pobresa i la desigualtat, la turistització i l’estafa
de la crisi. Són baldes imprescindibles en el
foment de l’economia de proximitat, l’habitatge
digne, la mobilitat sostenible, la conservació del
territori, la lluita per l’aigua pública i la solidaritat
internacional.
Les eleccions municipals del 2015 conformaren
un mapa electoral mai vist a l’Estat espanyol. Les
candidatures municipalistes i de caràcter ciutadà
tengueren un ampli suport social, assolint el
poder a municipis com Madrid, Barcelona,
València, Oviedo, Cadis, Saragossa… A ca nostra,
el canvi també es donà. MÉS es consolidà com la
primera força municipalista d’esquerres de l’illa,
governant a més d’una vintena de municipis.
Els pobles i ciutats han d’afrontar reptes similars
arreu de l’Estat i Europa. Davant els processos de
globalització dominants i re-centralitzadors a
escala estatal i internacional, el terreny local
esdevé espai de resistència i sororitat. Així,
sorgeix la necessitat imperiosa de sumar
projectes per multiplicar transformacions, fent-se
necessari un front comú entre ens locals per
avançar, seguir impulsant les polítiques del canvi i
aturar l’extrema dreta que guaita arreu.
MÉS per Palma forma part d’aquesta xarxa estatal
de candidatures municipalistes de l’esquerra
transformadora:
les
ciutats
del
canvi.
Organitzacions polítiques diverses que treballam
conjuntament
per
facilitar
ciutats
més
democràtiques,
habitables,
valentes,
que
col·laboren i cuiden. Aquests són objectius
comuns als quals volem contribuir amb fermesa i
determinació, sempre amb l’aliança dels
moviments socials i la ciutadania.
Després de diverses jornades d’intercanvi
d’experiències, idees i propostes, les ciutats del
canvi consideràrem de vital importància
visibilitzar la nostra tasca, situant-nos en el mapa.

MÉS per Palma i altres organitzacions polítiques
som agents actius de transformació social i
volíem compartir i mostrar a tothom les polítiques
locals capdavanteres que estam desenvolupant,
com
l’oficina
anti-desnonaments,
la
municipalització de serveis públics, les polítiques
anti-masclistes i feministes, la participació social,
les polítiques de residus i reciclatge, la
recuperació dels espais públics i el foment de la
cultura com a eix transformador... en són alguns
exemples.
D’aquí la creació de l’”Atles del canvi”, un mapa
web interactiu on trobam iniciatives municipals
amb algunes de les polítiques concretes que
s’estan realitzant aquesta legislatura. Aquesta
xarxa està oberta a altres organitzacions amb els
mateixos objectius i mètodes de treball. Aquí
trobareu
tota
la
informació
http://ciudadesdelcambio.org/

Però sabem que una legislatura no basta, n’hem
de tenir MÉS. Per tant, és imprescindible fomentar
més iniciatives municipalistes arreu de l’Estat, per
teixir una xarxa cada vegada més gran i més
sòlida, per reforçar el poder local d’esquerres per
combatre la globalització capitalista i heteropatriarcal que ens vol ofegar.

4.2

Fent camí

Miquel Rosselló
Fundacions Darder Mascaró
El desembre del 2016 es va celebrar a Barcelona
per primer cop una trobada de Fundacions i
entitats sobiranistes de distints Països que
componen l’Estat espanyol. Aquesta primera
iniciativa va respondre a la proposta feta per
Iratzar Fundazioa, Fundacions Darder Mascaró i el
CIEMEN, que exercí d’amfitrió.
Era la primera vegada que fundacions amb
vinculacions polítiques i sindicals que es mouen a
l'espai l'esquerra sobiranista (amb tradicions molt
diverses que van des de l'anticapitalisme a la
socialdemocràcia progressista passant per
l'ecosocialisme o el republicanisme) i de distints
Països de l’Estat espanyol es trobaven per
intercanviar impressions. Assistiren representants
de Catalunya, Mallorca, País Valencià, País Basc,
Galícia, Aragó, mentre els companys de Canàries
excusaren la seva assistència.
Les sinergies sorgides de la trobada foren
valorades
molt
positivament
per
les
organitzacions participants. Es va mostrar
clarament la voluntat de seguir compartint
reflexions i idees i es va fer un emplaçament
concret a continuar en contacte i a preparar una
nova reunió abans de l'estiu, demanant al CIEMEN
que coordinés la preparació d'aquesta.
Així fou com es va reunir la segona trobada,
també a Barcelona, a l’any següent. I aquest cop,
a més d’intercanviar experiències i opinions sobre
els processos de lluita dels respectius territoris
s’organitzaren tres debats, amb participació de
destacats experts acadèmics sobre el paper del
sobiranisme avui, sobiranisme i feminisme i
l’auge de les posicions d’extrema dreta a Europa.
Encara tinguérem temps de participar en un
sopar-tertúlia amb representants significatius del
procés català. Així com de visitar a aleshores
Presidenta del Parlament Català Carme Forcadell
per expressar-li la nostra solidaritat a la lluita del
seu poble.
El debat col·lectiu d’aquesta intensa trobada fou
prou enriquidor i una fefaent demostració de la
importància i necessitat d’anar construint espais
de debat entre sobiranismes de distints Països. I
una vegada més es va decidir continuar amb les
trobades i els companys bascs s’oferiren per
organitzar el proper a Bilbao.
El mes de maig d’enguany es va fer aquesta
tercera trobada, que comptà amb una primera

part dedicada a l'intercanvi d’experiències,
donant molt d’espai a l’evolució del procés català
i una segona part a profunditzar sobre el futur
d’aquestes trobades. Es considerà imprescindible
seguir treballant per construir i consolidar un
espai estable i permanent de reflexió, debat,
formació i coordinació de fundacions i entitats
que es reclamen del sobiranisme d’esquerres.
Així mateix es varen prendre dues decisions molt
importants per la continuïtat d’aquest projecte
comú, que cada cop prem més potència. Es va
elegir un Secretariat Tècnic format per les
Fundacions Darder Mascaró, CIEMEN, Iratzar i
Galiza Sempre encarregat d’una primera
coordinació fins a la trobada següent. I alhora
treballar per fer la IV trobada, que en aquest cas
es faria a Mallorca, els dies 28 i 29 de desembre,
coincidint amb la festa nacional mallorquina del
31 de desembre. Fundacions Darder Mascaró
exerciria d’amfitrió.
El Secretariat Tècnic ha participat en la
preparació d’aquesta pròxima trobada a la qual es
presentarà un llibre en català que recopila les
ponències i conclusions de la II trobada i es farà
una taula rodona i debat sobre “Sobiranies en
acció: Democràcia enfront dels autoritarismes.
Així mateix es debatrà i aprovarà la Declaració
Política de Mallorca sobre la caducitat del règim
del 78 i la necessitat de combatre totes les
formes d’autoritarisme i el document «Reflexions
sobre el futur del Fòrum de Fundacions
Sobiranistes» que contindrà propostes de
consolidació de l’espai i un primer full de ruta
d'aquest.
A la contraportada de l’Altra Mirada podeu trobar
el programa d’aquesta IV trobada, que si em
permeteu, representa un orgull que es faci a
Mallorca i una gran satisfacció pels companys i
companyes de Fundacions Darder Mascaró que
des del principi treballem per consolidar aquest
Fòrum de Fundacions Sobiranistes.
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4.3

Molt MÉS

que un punt i seguit
Joanaina Campomar
Diputada, Secretària primera de la Mesa del
Parlament de les Illes Balears

Foto: Parlament Illes Balears

Fa tres anys i sis mesos començàvem la
legislatura dels AcordsxCanvi després de quatre
anys de retallades marcats per una política
absolutista, antisocial i especuladora derivada de
la majoria absoluta del PP i aplicada a tots els
àmbits, llengua, cultura, educació, medi ambient,
territori, serveis socials i sanitat. L’excusa de la
crisi econòmica va ser utilitzada per a prendre
mesures per a retallar els serveis públics en
general i, per tant, malbaratar els drets
econòmics i socials dels illencs i illenques.
La ciutadania va castigar amb contundència al PP
a les eleccions del maig del 2015 i els
Acordsxcanvi han marcat la ruta dels governs del
canvi des del primer dia per a revertir
progressivament els efectes negatius del govern
del PP i, a la vegada, anar més enllà.
La derogació de la Llei de Símbols va ser la
primera mostra simbòlica de la ruta que ens
havíem marcat. I vam seguir reaccionant amb
contundència aprovant mesures urgents per a
frenar la implantació de grans establiments
comercials i la suspensió de les lleis més
depredadores del PP com la d’urbanisme, l’agrària
i la turística.
Des de MÉS per Mallorca, tant al Govern com al
Parlament, hem impulsat i donat suport a les
mesures restauradores i també més innovadores

aprovant la Renda Social Garantida, mesures per
a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la
funció pública, mesures de transparència i
participació en els ens locals, regulació més
assequible la iniciativa legislativa popular,
l’Impost de Turisme Sostenible, la Llei de Fosses,
la regulació de les corregudes de toros, la
regulació de drets LGTBI, el Parc Natural d’es
Trenc, la regulació de la comercialització
d’estades turístiques a habitatges, la Llei
d’Urbanisme, la regulació dels Party boats a les
zones protegides, la Llei d’Igualtat, la Llei de
Famílies, la protecció de la maternitat, la Llei de
Serveis Socials, la Llei d’Indústria, la Llei
d’Habitatge, la gratuïtat dels aparcaments dels
hospitals de son Espases i can Misses i la Llei de
Concertació del Tercer Sector .
No podem deixar d’incidir en algunes iniciatives
com les proposicions de llei pendents de
tramitació al Congrés dels Diputats com per
exemple la coneguda com de prospeccions, de
protecció de la Mediterrània, que malgrat ser
aprovada per unanimitat al parlament de les Illes
Balears, ha requerit la seva aprovació dos cops
davant el vet de C’s i PP a la Mesa del Congrés la
primera vegada. Esperam que la seva reiteració
no sigui rebutjada i se respecti la voluntat de la
nostra Cambra parlamentària.
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També són institucionalment rellevants la
iniciativa de permetre que Formentera triï un
senador propi al marge del que tria Eivissa en
compliment del que estableix la Constitució i la de
supressió dels aforaments dels diputats i
diputades del parlament de les Illes i de membres
del Govern de les Illes Balears.
Ara ens trobam en la recta final parlamentària
continuant fent feina de forma intensa en
iniciatives que són imprescindibles en el marc de
la voluntat de transitar cap a un model econòmic
més diversificat i sostenible per a les generacions
futures des del punt de vista local i també global.
La Llei de Camins Públics, la primera iniciativa del
Consell Insular de Mallorca, serà molt prest una
realitat , donant resposta a una demanda social
de fa molt de temps .
Al projecte de Llei Agrària s’han presentat quasi
400 esmenes la qual cosa ha provocat un debat
intens i un intens exercici de consens entre els
diferents grups parlamentaris. En unes setmanes
tendrem un text per aprovació al Ple i s’
acomplirà una llei pels pagesos i no afavoridora
de l’urbanisme com era l’anterior del PP.
La Llei de pressupostos del 2019 ocuparà gran
part d’aquest final de període de sessions del
2018 però els projectes de Llei del Govern i micro

cooperatives, també han quasi finalitzat la seva
tramitació, i pretenen la primera millorar la
transparència i el bon govern i la segona facilitar
la creació de cooperatives a les illes, considerant
el perfil de petites i mitjanes empreses
característic de les illes.
Després de les festes de Nadal iniciarem el darrer
període de sessions i la importància dels projectes
de Llei previstos per aprovar continuen sent dels
més innovadors en l’àmbit mediambiental com
són el de Residus i el de Canvi Climàtic, posats
d’exemple a escala de l’Estat espanyol i en
l'àmbit internacional i la de sostenibilitat
ambiental de l’Illa de Formentera que per primera
vegada regula la restricció d’entrada de vehicles
a l’illa.
Tot i això els projectes de Llei de voluntarietat, de
consultes, de creació del col·legi professional de
docents, de la infància i adolescència.
Com diu l’inici aquesta legislatura ha de ser Molt
MÉS que un punt i seguit, no podem permetre que
tot l’esforç, tota la feina de canvi, d’innovació i de
sostenibilitat ambiental un govern de dretes la
pugui convertir el 27 de maig del 2019 en un punt
i a part.

4.4

L’impost de turisme com a
mesura per al canvi de model

Bel Busquets
Vicepresidenta i consellera d’Innovació,
Recerca i Turisme de les Illes Balears
L’any 2015, després d’anys de retallades socials,
accions contra el territori i urbanisme excessiu, era
necessari que des del nou Govern d’esquerres a
Balears ens plantejàssim quines Illes volíem, i una
qüestió que sens dubte havíem de treballar era el
model turístic. Hem pres decisions valentes en l’àrea
de turisme (la regulació del lloguer turístic i
l’establiment d’un sostre de places turístiques en són
només dos exemples), i ho hem fet amb l’objectiu
d’encaminar la principal activitat econòmica de les
nostres Illes cap a un model sostenible. Sostenible
per al medi ambient, però també per a la societat, el
patrimoni històric i l’economia, amb la finalitat
d’aconseguir un benestar global per a la ciutadania
de les Illes.
Així, una de les primeres mesures preses pel Govern
va ser la implantació d’un impost sobre les estades
turístiques amb caràcter finalista. Es va decidir
dedicar la recaptació del que anomenam Impost de
Turisme Sostenible o ITS a pal·liar els efectes
negatius que pot provocar el turisme al

El model econòmic que volem per a les Illes és un
model més diversificat i, per tant, més fort i
competitiu. Hem de confiar en aquelles àrees en què
som fortes, com clarament ho som en el turisme,
però hem d’apostar per àrees com la innovació i la
recerca per diversificar el model econòmic. Un model
dependent del turisme de masses i centrat en
temporada alta té conseqüències socials, laborals i
mediambientals nefastes. En aquesta línia, l’ITS
també té entre les seves finalitats la diversificació
del model econòmic, la formació dels treballadors i
treballadores i la desestacionalització turística. A
aquests objectius s’hi destina el 20% de la recaptació
total de l’impost, uns 41 milions d’euros.
Un 16% de l’ITS és per a la conservació del patrimoni
cultural. Així, 32 milions d’euros faran possible
projectes com la construcció del centre de recerca i
documentació del patrimoni arqueològic de Son
Fornés a Montuïri i la compra de la finca de la Tanca
de Can Domènech per protegir l’àrea arqueològica
de la ciutat romana de Pollentia.

nostre territori i, alhora, a redistribuir una part dels
beneficis econòmics del turisme en el conjunt de la
societat.
Gràcies a l’ITS, s’han recaptat 200 milions d’euros
des del 2016. Els fons de l’ITS financen 150
projectes, que són molt diversos i que donen
resposta a necessitats també molt diverses. Així, 100
milions d’euros són per a iniciatives en preservació i
conservació del medi ambient. Amb aquesta finalitat,
s’ha adquirit la finca Es Canons d’Artà, que permetrà
l'ampliació del Parc Natural de Llevant, i s’han
projectat 38 iniciatives relacionades amb la millora
de la gestió de l’aigua a les Balears.

El model turístic que s’ha promogut durant dècades
ha creat desigualtats en la possibilitat d’accés a
l’habitatge. La temporalitat i la precarietat contra les
quals lluitam dia a dia han dificultat l’accés a un
habitatge i, per això, des del 2018 part de l’impost
turístic es destina a facilitar l’accés a una llar.
Concretament, la partida provinent de l’ITS per a
habitatge representa un 13% de la recaptació total,
percentatge que suposa 26 milions d’euros.
A banda, hi ha uns 2 milions d’euros que
corresponen a projectes que compleixen diferents
objectius a la vegada i, per tant, es classifiquen com
una categoria a part. Es poden consultar totes les
iniciatives de les tres convocatòries ITS al portal web
http://illessostenibles.travel
La ciutadania mallorquina tenim la sort de viure en
un petit paradís, un paradís que institucions, societat
i visitants volen que perduri. Per això, mesures com
l’Impost de Turisme Sostenible són necessàries a illes
com la nostra i han vengut per quedar-s’hi.
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MIQUEL ROSSELLÓ DEL ROSAL

Biel Pérez i
Pep Valero

Aquesta vegada giram la mirada cap a dedins. A
la redacció de “L’altra mirada” vàrem trobar que
ja ens podíem permetre donar a conèixer una
mica més el motor, junt amb na Lila, d’aquesta
publicació.
Amb l’inevitable i característic capell posat,
acudeix a la cita; tot disposat a fer una entrevista
curta, tal com ens sol demanar a cada més als
entrevistadors. Precisament per aquesta causa
ens centrarem en algun aspecte concret de la
personalitat i activitats d’En Miquel deixant altres
aspectes per a noves entrevistes, ja que el
desitjam llarga vida per a la nostra revista.
Encara que la majoria dels lectors el coneixeu
prou bé, hem de fer un breu repàs biogràfic.
Tenc 67 anys, m’agafau en un moment molt
oportú, perquè si fos la setmana que ve ja en
tindria 68...
Pel que fa als estudis, només tenc el batxillerat, el
preuniversitari. També vaig fer tres cursos
d’Econòmiques, fins que em varen expedientar...
Això són els estudis oficials, però l’autoformació...
Bé, autoformació moltíssima! Si comptes el que
he llegit... La meva vida és molt llarga, per tant hi
ha fases. De jovenet, marxisme a tope; tot el que

queia a les meves mans; els Pulitzer... I assaig en
general. Durant la meva estada a la presó,
curiosament, vaig llegir poesia; vaig descobrir en
García Lorca i també vaig descobrir els clàssics
dels segles catorze i quinze. Després, durant
molts d’anys, vaig seguir llegint assaig. Ara, ja fa
bastant d’anys, que, sobretot, llegesc novel·la
negra i novel·la històrica. Ja en tenc prou de llegir
informes i coses d’aquestes, el que no em queda
més remei. La novel·la és pels moments
d’esbarjo.
I la teva trajectòria política?
A finals del 1969 em vaig afiliar per primera
vegada a un partit clandestí de Barcelona que es
deia Comité de Huelga Estudiantil “els Chechos” i
Comité de Huelga Obrera. Era allò més extrem
que hi havia a la Facultat... La seva consigna era:
abolició de la Universitat, per acabar amb el
treball manual i el treball intel·lectual, que deia en
Marx. Em varen detenir essent d’aquest partit, el
maig del setanta. Aquest partit era tan minoritari i
tan estrafolari que, quan vaig sortir de la presó,
em varen detenir, em varen torturar, i tot allò que
va passar... vaig estar dos mesos a la presó
Modelo i, quan vaig sortir amb llibertat provisional
i vaig tornar a Barcelona, després d’una gran
disputa amb la família (i totes les coses pròpies
d’aquella època), vaig trobar que el partit s’havia
dissolt. Ja no existia! Però, el mateix company que
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m’havia ficat en el primer ja en tenia un altre de
preparat, que es deia Estudiantes Marxistas
Leninistas, pro xinesos. Aquests era un partit que,
des del punt de vista ideològic i teòric era ultra
esquerrà, es basava en les teories maoistes
d’aquella època. Era divertit intentar aplicar les
teories maoistes a Barcelona! Però tenia una
pràctica que avui diríem sindical, molt d’anar pel
carrer, reivindicativa... Denunciàvem un professor
perquè no en sabia, o perquè arribava tard, o
perquè era un fatxa; denunciàvem les deficiències
en materials acadèmics... Denunciàvem el més
quotidià. És clar, la revolució ja quedava molt
enfora.
A través d’aquest partit vaig anar evolucionant;
el 1971 vaig coincidir en una gran mobilització, a
Barcelona, de la SEAT; els treballadors varen
ocupar la nau, la guàrdia civil hi va entrar, va
haver-hi tirs i varen matar un obrer. Vàrem
muntar una gran resposta a la Universitat. I aquí
vaig viure la gran contradicció d’esser membre
d’un partit exclusivament d’estudiants; esser un
dels líders destacats (perquè jo era un líder a
Econòmiques; em deien “el mallorquí”), era el que
feia els mítins “relàmpago”; i, jo i el meu
company, no sabíem què fer davant un
esdeveniment obrer. Vàrem haver d’anar a
demanar al representant del PSUC a la
Universitat, que en aquell moment era minoritari
dins la universitat. Nosaltres el criticàvem de
reformista i tal, però a l’hora de la veritat eren els
únics que en sabien. I ells ens anaven dient:
convocau manifestacions a la plaça X, feis això,
feis allò... i nosaltres ho fèiem. I, a la pràctica,
xerrant (cosa que en política se fa poc), vàrem
descobrir, que no eren tant desastre com ens
pensàvem. I ells també varen descobrir que
nosaltres no érem tan locos... i ens varen
proposar participar en un seminari; d’aquells que
fèiem a una església (la de davant la Facultat) i el
vàrem fer amb Paco Fernández Buey, un PNN
d’Econòmiques en aquell moment, deixeble d’En
Sacristán. Ens va convèncer que ens féssim del
PSUC.
Això és una vida política intensa...
A partir d’aquell moment vaig esser militant del
PSUC. Després vaig venir a Mallorca per anar a
complir condemna. A Mallorca no hi havia el
PSUC, hi havia el PCE i ens passaven l’afiliació.
Això era l’estiu del 72 i estic a Mallorca fins al
febrer de l’any següent. En vàrem encarregar que
estructuràs
una
organització
d’estudiants
universitaris, que el PCE no en tenia en aquells
moments, i ho vaig aconseguir. Entre altres coses,

afiliant en Pep Valero, a n’Eusebi Riera i a en Pep
Vilchez entre d’altres. La resta del 73 el vaig
passar a la presó. I dins la presó vaig seguir
militant, perquè el PCE també estava molt
organitzat dins la presó. I quan en vaig sortir, un
parell de dies abans que volassin en Carrero
Blanco (vaig tenir molta sort, perquè no hauria
sortit en cinc mesos més), ja em vaig incorporar
al Partit aquí, a Mallorca. Na Francisca Bosch em
va destinar a no sé què... Les mesures d’estricta
clandestinitat s’havien afluixat una mica... Jo
sortia en llibertat condicional; havia d’anar a
firmar, cada setmana o cada quinze dies, a la
Plaça d’Es Mercat, on ara hi ha l’Audiència.
Endemés, estava pendent de què, quan acabàs la
llibertat condicional, m’havia d’incorporar a fer la
mili. En altres èpoques m’haurien dit que em
quedàs, que no m’aficàs, però en la nova situació
em vaig dedicar a crear organització del Partit a
pobles. Després vaig fer la mili i vaig seguir
militant durant la mili; això sí que ja era una
responsabilitat grossa pels riscs de major
repressió que comportava si t’agafaven. Quan
vaig acabar la mili, que va coincidir amb els cinc
assassinats del setembre del 75 (m’enviaren a
Cabrera precisament per això), en sortir d’una
reunió de la Direcció del Partit que es va fer a la
Casa de l’Església, el Seminari Vell (un dels llocs
on fèiem reunions), em nomenaren Secretari
d’Organització.
La carrera segueix...
Vaig seguir militant en el PCE, la legalització, les
primeres eleccions... El 84 vaig participar en la
crisi que va tenir el partit en aquell moment i vaig
evolucionar cap a posicions més radicals, “pro
soviètiques” que deien en aquells moments. Vaig
formar part del “Partit dels Comunistes de les
Balears”, crec que es deia, el PCB. Curiosament
aquesta experiència meva és un exemple de la

3
inutilitat d'emmirallar-se sols en les bregues
internes. Perquè deu anys després ens tornàrem
a ajuntar perquè vàrem descobrir tots dos que
cada un per separat no fèiem res. Ens va costar
deu anys, així mateix, entendre que la divisió i les
bregues eren negatives. Ara ja em costa menys
entendre-ho...!! Em posa molt nerviós. Ens vàrem
tornar a incorporar al Partit Comunista i ja vaig
empalmar amb la creació de “Izquierda Unida”.

pels pèls i, sobretot, perquè hi va haver
l’atemptat d’Atocha i tornà a funcionar el vot
«útil».
Una nova etapa.

“Izquierda Unida”
Vaig participar en Izquierda Unida i vaig sortir
elegit regidor de Marratxí el 1995. A la segona
legislatura, el 99, ja vaig participar en el primer
Govern de Progrés. Inicialment com a Cap de
Gabinet de la Consellera Nanda Caro, a Benestar
Social i, a finals de legislatura, com a Conseller de
Treball, substituint a n’Eberhard Grosske. A la
vegada m’elegiren Coordinador d’Esquerra Unida;
n’Eberhard es va dedicar a la candidatura a la
batlia de Palma. Jo vaig compatibilitzar la
Conselleria de Treball amb la tasca de
Coordinador. Després que el Pacte de Progrés
perdés les eleccions, vaig presentar la meva
dimissió, vaig esser l’únic líder de tots els partits
del Pacte que va assumir en roda de premsa que
havíem fracassat (no ho podíem amagar) i vaig
anunciar que no em tornaria presentat a
Coordinador. I ho vaig complir!

Però la història no acaba aquí...
Des de la coordinació d’Esquerra Unida a fer el
primer projecte unitari que vàrem fer amb el PSM;
que va esser la Candidatura Progressista per a les
Eleccions Generals, on na Nanda Ramón va esser
cap de llista i En Manolo Cámara el segon.
Aquesta idea va sorgir dins el despatx de la
Conselleria quan ja havíem perdut les eleccions i
encara no havíem fet el traspàs. En una reunió on
hi era en Pere Mascaró amb tot l’equip, en Pere
va dir: vénen les Eleccions Generals d’aquí a un
parell de mesos... què feim, què no feim...? Fixa’t
tu, després d’haver perdut les eleccions el Pacte!
Esquerra Unida tota sola... per anar un diputat a
Madrid. En Pere Mascaró va dir: l’única solució és
que arribem a un acord amb el PSM. Jo vaig dir:
però això...! Diu: mem, telefona a En Mateu
Morro. Li vaig telefonar i em va rebre a la
Conselleria d’Agricultura (ell encara era el
Conseller). Li vaig contar la història i em va dir
que no veia fàcil que la gent seva acceptàs anar
amb un partit d’obediència estatal, però que ho
intentaria i em diria coses. Ho varen discutir i em
va dir: ho acceptam! No vàrem treure el diputat

Vaig continuar essent regidor de Marratxí, ho he
estat deu anys. Vingué la legislatura d’En Matas,
la de les autopistes, catastròfica. Vàrem constituir
el Bloc per Mallorca, amb el PSM, jo també hi vaig
participar molt activament. Havia estat abans
diputat de la coalició d’Esquerra Unida els Verds;
que va esser una altra història que demostra que
havia assumit les lliçons del passat; cosa que no
tothom havia après...! Els Verds posaren
condicions i jo vaig arribar a la conclusió que valia
més anar al segon, que no anar el primer i rompre
la coalició. Tots sols, cadascú pel seu compte, no
hagueren sortit ni ells ni nosaltres. Els històrics
deien que jo estava loco, que nosaltres érem més
forts, però vaig acceptar esser el segon de la
llista. Encara era el coordinador. Si sortia, jo seria
el portaveu del grup. Na Margalida Rosselló va
esser cap de llista tres setmanes i jo vaig esser
portaveu quatre anys... Després va venir el Bloc
per Mallorca, ja no em vaig presentar. Jo mai he
tingut una actitud de forçar per esser el que a mi
m’hauria agradat. Si veia que la cosa portaria
polèmica; sempre em retirava.
T’has sentit manipulat moltes vegades?
Bé... manipulat... no, però era conscient que
estava dins un joc de forces. Per exemple, jo
presentar-me de cap de llista, lluitar per esser cap
de llista en una coalició on hi havia el PSM... Ni
tan sols de cap de llista, sinó de la llista del
Parlament; hi havia altra gent que hi volia esser.
Per això mateix, i perquè ja feia molts d' anys que
hi era, me varen presentar pel Consell.
Al llarg de tot aquest temps, has tingut algun
moment en què has estat temptat d’enviar-ho tot
a fer punyetes?
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No! Això no m’ha passat mai; el que sí he tingut
ha estat la crisi de dir: això és un desastre! Que
les coses anaven molt malament, sí. Moltes
decepcions. La primera va esser a les eleccions
del 77, després d’haver lluitat...
Decepció de les persones o de les estructures?
De les dues coses. Decebut de les persones
moltes vegades i de les estructures també i de la
situació política. Per exemple, que els comunistes
haguéssim estat els que havíem lluitat durant
quaranta anys, jo vaig estar a la presó durant un
any (no vaig veure cap socialista enlloc, a cap
presó d’Espanya), i després, a les primeres
eleccions, el Partit Comunista tragués 18 diputats
i el PSOE 120... era molt desagradable.
També hem de parlar d’Iniciativa.
A partir del Bloc es produeix la divisió dins
Esquerra Unida. Ja es demostra dins Esquerra
Unida que l’estructura de poder interna no és
l’organització, sinó que són els nuclis de govern.
En definitiva, la conselleria de na Fina Santiago en
el Govern, la Conselleria de Cooperació Local del
Consell on hi era jo, i la regidoria de Palma per a
n’Eberhard. Va haver-hi problemes interns des del
primer moment. Jo no vaig tenir cap problema
amb na Joana Lluïsa Mascaró durant els quatre
anys. Fins a tal punt que, quan na Joana Lluïsa va
dimitir de Vicepresidenta per esser la portaveu,
perquè vàrem descobrir que tots érem en el
Govern, per tant, qui parlava en nom del Bloc?
Ella va decidir que seria la portaveu, no va haverhi cap dubte per part del PSM de què jo fos el
Vicepresident. El tercer era el d’Esquerra
Republicana, En Joan Lladó. Ni na Fina ni jo no
vàrem tenir cap problema, per la qual cosa
vàrem muntar Iniciativa. El que nosaltres volíem
era donar continuïtat al Bloc i una part d’Esquerra
Unida posava molts d’emperons a això. No volien
apostar per construir una força d’obediència
estrictament illenca. Nosaltres pensàvem que
tornar a retrocedir i trencar el projecte unitari que
s’havia creat no era adequat, sinó que en tot cas
s’havia de seguir avançant.
Primer vàrem constituir Iniciativa d’Esquerres, i
després Iniciativa-Verds. De fet dúiem tres o
quatre anys intentant fer aquesta operació entre
Esquerra Unida i els Verds i, quan ens vàrem
separar nosaltres, amb tres mesos va estar feta
aquesta unió, aquest projecte unitari. Encara no
era MÉS. Jo ja no em vaig tornar a presentar a cap
institució, sinó que em vaig “retirar” a
l’Ajuntament de Marratxí. He de reconèixer que
de tota la meva activitat política, a part de la

lluita clandestina (que és un element molt èpic i
que sempre m’ha emocionat molt), el que més
m’ha agradat ha estat la feina municipal. I això
que no he estat mai en el govern; sempre a
l’oposició municipal. Pens que estar en el govern
d’un municipi ja deu esser el cel...!! Així i tot te
venia a veure la gent, encara que estiguessis a
l’oposició, i et comentava...
Vàrem aconseguir que el PSM, que no es va voler
ajuntar al primer Bloc de Marratxí, aquesta
vegada ho fes. Vàrem tenir dificultats perquè el
PSM volia que Iniciativa fossim el número tres,
però finalment proposam que fossin el cap de
llista i que jo sigui el segon. El resultat va esser
que l’any següent, quan vàrem presentar MÉS,
vàrem passar de dos a cinc i ara tenim el batle de
Marratxí.
Passem al tema de les Fundacions (Emili Darder i
Ateneu Pere Mascaró). Què és, o què hauria
d’esser una fundació d’esquerres, transformadora
i sobiranista?
El que pretenem que sigui, i treballam per
construir-ho, és un espai de reflexió i de debat; de
confrontació d’idees, d’elaboració de propostes...
Aquesta elaboració es fa pel camí del consens i
del debat. A la vegada, un organisme que pugui
dedicar esforços a la formació de futurs quadres
de projectes transformadors. No sols partidaris
(d’un sol partit), sinó també d’organitzacions
sindicals o d’altres formacions. També un
instrument d’acció des de la societat civil. És el
que feim, participar en plataformes d’això o
d’allò...
La teva evolució, des d’un internacionalisme
comunista a un sobiranisme independentista, en
aliança amb el PSM... com ho agomboles?
Mirau, jo ho agombol molt bé. Jo em consider
sobiranista, no independentista. Entre altres
coses perquè no sabria quina nació s’ha
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d’independitzar, si fos català, probablement seria
independentista; però un mallorquí, no sabria
dir... Consider que dins el nacionalisme s’ha
produït una evolució històrica molt important.
Entre el nacionalisme del segle denou, que
propugnava la creació d’estats nació i que, per
tant, era l’expressió política de les burgesies
nacionals confrontades a una classe obrera que
teoritzava la necessitat de la internacional (els
obrers són iguals aquí que a qualsevol altra part),
a una evolució on es mantén una rama, que seria
la dreta (representada pel que a Catalunya era
Convergència; o el PNB basc; i a molts d’altres
països) molt unida a un territori, i el nacionalisme
d’esquerres, que va assumint reivindicacions
socials, mediambientals ecològiques... I que situa
el debat, no tant entorn de la reivindicació d’un
estat, com a la reivindicació d’un projecte de país.
Això ve acompanyat de què no és el mateix parlar
de nacionalisme o d’internacionalisme dels segles
denou o vint, que a l’època de la globalització. Jo
consider que el sobiranisme a l’època de la
globalització
és
una
senya
d’identitat
imprescindible des d’una opció de canvi
rupturista; de canvi de sistema. La forma d’atacar
el sistema és, no sols la lluita global, sinó la lluita
local. La defensa dels valors locals, dels productes
locals, de la ideologia i de la idiosincràsia dels
pobles...
Una passa més que la confederació?
Sí. Això no ho sé; el que jo defens és que les
decisions màximes d’un poble s’han de definir des
de baix a dalt. Aquest poble pot decidir
confederar-se, federar-se o el que consideri
oportú.
Això és un gir total del teu plantejament
ideològic. Això és girar el calcetí!
Exacte! Jo reconec que, avui en dia, no se m’ocorr
començar una anàlisi política o una intervenció
sobre la situació d’aquí, pel que passa a escala
d'Estat.; o en l'àmbit d'Europa. I, abans,
començava gairebé per l’internacional per,
finalment, acabar aquí. Convenia fer aquí en
coherència amb l’estatal, o mundial, i no a
l'inrevés, que és el que pens ara. Decidir el que
convé des d’aquí i en funció d’això actuar.
És el mateix un discurs teòric que un discurs
ideològic? A les esquerres de les Illes què creus
que hi predomina? El teòric és una hipòtesi sobre
on vols anar; l’has de contrastar amb la realitat i
has de corregir. El plantejament ideològic és,
d’alguna forma, com una veritat indiscutible.

És una pregunta molt difícil; no sé què vos he de
respondre, la veritat, però el que jo diria és que a
les esquerres de les Illes no hi ha ni l’ideològic ni
el teòric, sinó que predomina el tacticista i el
pragmàtic. El que crec és que manca reflexió
teòrica i ideològica. Dins les esquerres de les Illes
i dins les mundials.
Tu creus que les esquerres trepitgen el carrer o
es dediquen a fer debats en els seus cercles,
entre els seus?
Jo crec que sí que trepitgen el carrer. Es més,
crec que és impossible fer política municipal
sense trepitjar el carrer. Si no fas això, ja no t’has
de presentar. Jo crec que qualsevol regidor del
PSOE, de MÉS, de Podemos, sobretot si parlam
dels pobles petits, però també a Palma (Toni
Noguera, Hila...), trepitgen carrer. En el Consell de
Mallorca, per exemple, jo vaig trepitjar més carrer
que a la Conselleria de Treball i a l’Ajuntament no
en parlem. També existeix l’empremta personal;
hi ha gent que es tanca i gent que tot el contrari,
pensa que el fet fonamental de la gestió és tenir
contactes amb la gent.
Quan vaig estar a la Conselleria de Treball el
primer que vaig fer va esser anar a visitar els
sindicats i les patronals, i, després, els municipis.
Quan era Conseller de Cooperació Local vaig
visitar quatre vegades tots els municipis de les
Illes. Vaig esser el primer conseller de Cooperació
Local en què els batles no venien a la conselleria,
sinó que jo anava a visitar-los. És molt distint, la
primera
vegada
al·lucinaven.
Que
els
telefonassin: eh, demà vindrà el Conseller perquè
vol saber què penses del Pla d’Obres i Serveis...
En un món capitalista, cada cop més globalitzat,
el sobiranisme d’esquerres és una opció
transformadora o, al contrari, seria afeblidora
d’una opció transformadora que hauria d’esser
cada cop més global?
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aïllament. No és possible sense aliances i sense
fer-ho conjuntament.
Tu creus que coneixem a fons la nostra realitat,
com a societat contradictòria? Sabem realment a
què i a qui ens enfrontam quan deim que volem
transformar la nostra societat?

Consider que és imprescindible una concepció
sobiranista dins la identitat revolucionària avui en
dia.
Totes les revolucions sempre han tingut un
component de defensa de la identitat nacional
(Vietnam, Rússia, França, Cuba...). Com es
connecta aquest pensament amb la resta de
pensaments que pot haver-hi a l’Estat, a la Unió
Europea o en el món?
Bé, això és un tema, primer, de concepció. Jo
consider que voler afrontar un procés d’alliberació
nacional d’un territori sense cercar aliats a
l’exterior d’aquest territori és senzillament, i amb
llenguatge un poc grosser, pixar fora de test. Els
vietnamites dedicaven ingents quantitats a influir
en les mobilitzacions del poble nord-americà. La
guerra no consistia sols a pegar tirs en el
Vietnam... Tu no pots tirar endavant un procés
d’alliberació d’un territori, com poden esser el
País Basc o Catalunya, sense comptar amb aliats
a la resta de l’Estat i a la resta de la Unió
Europea. La qual cosa no vol dir que no s’hagi fet
habitualment. Jo crec que aquest és un error del
nacionalisme: el tancament dins ells i no cercar
obertures. Crec que en aquests moments hi ha
un canvi substancial dins el món del sobiranisme;
amb diverses experiències interessants. Per
exemple, en el País Basc, Bildu està teoritzant fins
i tot sobre la creació d’un sol front electoral a
escala estatal. Cosa impensable fa cinc anys per
Batasuna o qualsevol altra formació nacionalista.
Esquerra Republicana de Catalunya no té la
mateixa posició ara que abans de l’estancament
del Procés.
El poble Kurd, a l’hora d’intervenir a Turquia, no
munta un partit kurd, sinó que munta un partit
democràtic a tota Turquia que aglutina els kurds
com a força fonamental i les distintes minories
que hi ha i les distintes opcions verdes
d’esquerres. Per tant, no es pot concebre un
procés d’alliberació tancat. Sobiranisme no vol dir

Home, mai es coneix tot. Jo consider que
qualsevol plantejament marxista (jo em consider
marxista) comença per analitzar, per fer el
diagnòstic de la realitat; i després elaborar
propostes de transformació. El diagnòstic de la
realitat és fonamental; si el diagnòstic està mal
fet... això és com la medicina. Si hi ha un mal
diagnòstic, en lloc de curar-te et pot matar. Per
tant, tot el que sigui dedicar esforços al
coneixement de la realitat... aquesta és una de
les funcions de les fundacions. L’anàlisi dels
canvis que es produeixen; la dreta ho fa a això.
Per què s’estan produint tots aquests canvis cap a
l’extrema dreta en aquests moments, qui els
estudia, qui els analitza... Nosaltres hi hem de
dedicar esforços. I quan jo parl de l’esquerra, no
estic parlant dels partits d’esquerra, sinó de
l’esquerra social i política actual. Si hagués de
concretar, et podries trobar que moltes forces
polítiques o sindicals d’esquerres no analitzen
gaire el que fan, però això ja seria entrar dins una
crítica de què no ho fan com toca. I, en l'àmbit de
coneixement, els canvis que s’estan produint a
escala mundial són molt ràpids i d’una enorme
profunditat. També s’ha de dir que els mitjans
que té l’esquerra, en general, per a aprofundir
sobre aquestes coses no són excessius... La FAES
té molts d’euos per fer tots els estudis que facin
falta; nosaltres no tenim ni on caure morts...
La gent que vota MÉS, creus que vol canviar la
societat o tan sols vol bon gestors que resolguin
els problemes del dia a dia?
MÉS és molt plural. Hi ha un sector important que
vol canviar la societat; sense poder especificar
què vol dir això. I d’altre que es conforma amb
una bona gestió, però no vol dir que sigui
contradictori. Situat a un Ajuntament, la gent vol
que canviï el model d’ajuntament i tal, però vol
que li arreglis el carrer. Que, si no... Si la pregunta
la feim al revés, tu no pots esser una força
política transformadora si no tens un projecte
ideològic de canvi i si no saps gestionar bé. Si
resulta que ets un mangante o un venedor de
fum..el votant pren nota.
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visitar la gent a ca seva; les dues coses. Però,
sense això, no haguéssim arribat, com ho vàrem
fer.
Referent als partits que es consideren
d’esquerres a les Illes. Se suposa que cadascú té
un discurs teòric que l’identifica. Té aquest
pensament suficients elements de transversalitat
per a poder pensar en possibles aliances
estratègiques, o només podem pensar en acords
de l’esquerra per a acords tàctics?

La banalització del discurs polític dóna
rendiments electorals a la dreta i a l’extrema
dreta i provoca emocions irracionals de por. I la
por comporta vots de gent que intenta comprar
seguretats. A l’esquerra, hem d’esser menys
racionalistes i entrar a la confrontació d’emocions
alternatives per intentar combatre aquesta
estratègia?
Jo som partidari de no afluixar en la línia del
raonament; sens dubte. La frivolització, la
banalització, pretendre fer una tesi doctoral amb
un twit,amb una piulada, totes aquestes coses
crec que són una catàstrofe de la intel·ligència.
Ara, una altra cosa és que s’ha de diferenciar
entre elaborar un projecte de canvi, assentar
unes teories, un plantejament, i després saber
com l’expliques. Si vols que la gent et voti, és
important que et preocupis de què t’entenguin el
que els estàs proposant. Si no t’entenen, no
serveix de res! Ara, si tu no saps el que vols
proposar, tampoc et serveix de res.
Quan deim que ens falla la comunicació, és
veritat, o el que ens falla també és el discurs?
M’estau fent una pregunta categòrica. A vegades
sí, i a vegades no. Sense discurs no hi ha
comunicació possible, però acomodar-se a les
tècniques modernes o no, pot dur-te a fer els ous
en terra. A Marratxí, gran part de l’èxit de la
campanya es deu a la frescor amb què vàrem
saber utilitzar les xarxes socials. Varen saber,
perquè jo ni ho entenia... Però, també, anar a

Jo estic convençut de què tenen elements comuns
per elaborar un discurs estratègic, sense cap
dubte. Endemés, crec que la pluralitat de
l’esquerra en aquest moment respon a la
pluralitat de la societat. No és comparable a quan
les ciutats estaven perfectament distribuïdes per
classes socials i, a certs barris, si en sortia un de
dretes, era mal vist per tothom. Tots eren de la
cooperativa, tots eren de la Casa del Poble... això
ha passat a la història. La pluralitat social és un
fet real que influeix en la pluralitat política. Però,
no solament dels tres partits, sinó entre la
mateixa militància de cada un dels partits! Per
exemple, el tema dels habitatges vacacionals; no
vull parlar del desdoblament!... La pluralitat és
enorme i aquesta pluralitat també es trasllada als
partits. Però, també és cert que hi ha un cos
comú, un “mínim comú denominador” que
possibilita estratègies. Però hi ha una cosa més
important, encara: sense aquestes estratègies
comunes no arribarem mai enlloc. No és que hi
hagi condicions; és que s'ha de cercar-les. O que
surti qualcú i aconsegueixi un partit de majoria
absoluta. Amb el que ens ve damunt, del que es
tracta ja no és de constituir un front d’esquerres,
sinó un front democràtic davant els perills de
l’autoritarisme.
I jo que pensava que em parlaríeu de la
Constitució...!!!
Moltes gràcies, Miquel, no sols per l’enorme
feina que fas, sinó també per la que fas fer i
que els déus en que tu no creus et
conservin molts d’anys tanta vitalitat.
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XVIII Simposi
Xarxa Renda Bàsica

La renovada força emancipadora de la Renda
Bàsica
Rafel Borràs
Membre del Grup Renda Bàsica Illes Balears
en representació del Col·lectiu Alternatives

El Simposi de la Xarxa Renda Bàsica d'aquest any
2018 tenia el risc de caure en la
institucionalització. Se celebrava a Barcelona, en
dependències municipals –concretament, a la seu
central de Barcelona Activa-, estava anunciada la
inauguració a càrrec de l'alcaldessa Ada Colau, i
la clausura estava reservada pel 1r. Tinent
Alcalde, Gerardo Pisarelo. A més, se celebrava en
un context en el qual la Renda Bàsica (RB) està
més present que mai en l'escenari mediàtic, i el
debat econòmic, social, i polític global, i, alhora,
han proliferat, impulsades fonamentalment per
institucions governamentals i municipals de
gairebé arreu, proves pilot de diferent naturalesa i
contingut per testar resultats en diversos
aspectes de l'aplicació de la RB. Però no. Els dies
26 i 27 d'octubre es van succeir tot un seguit
d'intervencions, presentacions d'estudis empírics,
i debats gens institucionals. Més aviat, tot el
contrari. A parer meu, aquest XVIII Simposi ha
estat el de la renovada força emancipadora de la
Renda Bàsica.

Una força emancipadora enfortida des de la
constatació de la seva viabilitat tècnica i
econòmica, i amb la convicció que és urgent que
els moviments polítics i socials veritablement
emancipadors liderin la proposta de RB, doncs, en
cas contrari, ho faran les forces reaccionàries,
amb la seva proposta d'una RB com a part de
l'agenda neoliberal de desigualtat creixent i
perpètua. Hi ha, almenys, una tercera raó perquè
la RB emancipadora prengui una definitiva
embranzida: o fem, ara sí, cas a Shakespeare,
quan en El Rei Lear va escriure que "la distribució
hauria de desfer l'excés, i cada home tenir prou",
o el que corre perill ja no és només la democràcia
amb impuls igualitari, sinó la democràcia en si
mateixa. Sense embuts: la incompatibilitat del
turbo-capitalisme desfermat i la democràcia és
més que evident, però en el context actual de,
parafrasejant Warren Buffett, "lluita de classes
guanyada [de moment] pels rics", democràcia
sense RB és un oxímoron.

2
La força emancipadora d'una assignació pública
monetària,
que
rep
periòdicament
i
indefinidament
tota
la
població,
incondicionalment i individualment, suficient i
complementària, i compatible amb el que
coneixem com a Estat del Benestar, va estar
present des de la conferència inaugural, a càrrec
de Sara Berbel, que ens va oferir un al·legat, amb
mirada violeta, a favor de la RB. La gerent de
política econòmica i desenvolupament local de
l'Ajuntament de Barcelona, i directora general de
Barcelona Activa, va articular un impecable
discurs d'economia feminista, de compromís
contra la precarietat laboral i vital, i la desigualtat
de gènere. Va sostenir que una RB, combinada
amb altres polítiques d'igualtat, és fonamental
per acabar amb la posició devaluada del que és
femení, que algunes feministes han denominat
"l'efecte anti Rei Mides", que provoca el sistema
patriarcal. Molt interessant va ser escoltar a Sara
Berbel argumentar com la RB és una peça clau
per anar acabant amb la injustícia de les tres R
descrites per Nancy Fraser (redistribució,
reconeixement, i representació) que pateixen les
dones.

Però, la incorporació del feminisme als debats
entorn de la RB no va acabar amb la conferència
inaugural. No debades, la segona taula del
simposi tenia com a títol "Dones, llibertat,
democràcia, i renda bàsica. Què pot aportar la RB
a la llibertat, a la lluita contra la discriminació de
les dones, i a la democràcia?". Hi van participar
Carme Valls (metgessa i membre de la Xarxa de
Científiques Comunicadores), Paula Moreno
(economista i feminista), Nuria Alabao (periodista
i doctora en antropologia, membre de la
Fundación de los Comunes), i David Casassas. Es
va debatre sobre com veu el feminisme la RB, fins
a quin punt és escaient plantejar-se com la RB pot
ajudar a les "noves masculinitats", i a
problematitzar les concepcions masculines
"ocupació-cèntriques". Per la seva banda, David
Casassas (professor de teoria social i política a la
Universitat de Barcelona, Vicepresident de la

Xarxa Renda Bàsica, i membre del Consell de
Redacció de la revista SinPermiso) va sostenir
que, ara mateix, la "Democràcia Econòmica" ha
de significar, entre altres coses, poder dir
lliurement no (o si), capacitat de fer sentir de
debò la veu de les persones no poderoses,
llibertat de sortir dels treballs, capacitat de
reiniciar
vides
laborals
i/o
professionals
plenament volgudes, i d'emprendre més enllà de
la buidor i les enganyifes del discurs neoliberal de
l'emprenedoria. I, és clar, per a això es
requereixen "matalassos per caure vives", és a
dir, recursos incondicionals, com ara la RB.
La taula en què van participar Lluís Torrens
(economista, director de serveis de planificació i
innovació a l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona, i membre de la Xarxa
Renda Bàsica), Jordi Arcarons (catedràtic
d'Economia Aplicada de la Facultat d'Economia i
Empresa de la Universitat de Barcelona, i membre
de la Xarxa Renda Bàsica), i Bru Laín (doctor i
professor en sociologia a la Universitat de
Barcelona, i assessor de la Direcció de Planificació
i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de
l'Ajuntament de Barcelona) va ser l'espai per
tractar sobre "Projectes i experiments de RB i
finançament". Sens dubte, la sessió del seminari
més intensa en informacions, i, alhora, densa en
dades econòmiques. A força de resumir molt, diria
que el més rellevant va ser la constatació que les
proves pilot de RB, des dels molt interessants
programes que es desenvolupen a Barcelona, fins
als de qualsevol altre lloc de món, per definició,
no són una RB, i, per tant, els seus resultats
sempre estaran condicionats per les limitacions
de base de les dites proves pilot.
I, tanmateix, l'estella d'aquesta taula va ser la
presentació del nou model –o simulació- de
finançament de la RB, realitzat amb dades molt
més precises dels que s'havien disposat fins ara.
Val a dir que ara s'ha pogut treballar una mostra
amb dades del 2015, facilitada per l'Ajuntament
de Barcelona i per l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (AEAT), individualitzada
(1.600.000 persones), i per llars (640.000) de
Barcelona. Aquest nou càlcul permet, encara que
sigui per a l'àmbit barceloní, extrapolar nous i
més precisos resultats dels exposats en el llibre
signat per Jordi Arcarons, Daniel Raventós, i Lluís
Torrens, i titulat "Renda Bàsica Incondicional. Una
proposta de finançament racional i justa"
(Editorial Serbal, 2017). D'aquest nou model
segur que s'escriurà suficientment i amb tot luxe
de detalls en les setmanes vinents (els interessats
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i interessades estigueu atents i atentes a
SinPermiso -www.sinpermiso.info. No obstant
això, no puc deixar de dir que, a més de viable i
justa, una RB és emancipadora en la mesura que
posi fi a les polítiques fiscals anti-distributives.

provinents del feminisme, la teoria econòmica, i
l'ecologisme.
Es convindrà, emperò, que una renda bàsica i una
renda màxima conformarien una societat que, per
a la immensa majoria de la població, seria més
lliure.
Aquesta és la raó per la qual moltes persones
creuen que val la pena l'esforç de lluitar per això".
Acab amb un advertiment amb el qual, potser,
hauria d'haver començat: les línies precedents no
pretenen ser una crònica descriptiva del XVIII
Simposi de la Xarxa Renda Bàsica. Són, això sí, la
crònica de com jo ho vaig veure. En el bus cap a
l'aeroport no deixava de pensar en la celebèrrima
frase de Gandhi que algú havia citat en el
Seminari: "Primer t'ignoraran, després se'n riuran,
per últim t'atacaran. Aleshores hauràs guanyat".

La tercera i última taula del simposi portava per
títol "Política econòmica, treball(s) i RB: Reptes de
futur" i comptava amb la participació de Leire
Rincón (Investigadora Ramón Cajal a l'Institut
Barcelona d'Estudis Internacionals, i Investigadora
associada a l'Institute of Political Economy and
Governance), l'economista Santiago Niño Becerra,
Sònia Fuertes (vicepresidenta de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya),
Pere Rossinyol (director de la revista Alternativas
Económicas), i Daniel Raventós (professor de la
Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona, president de la Xarxa Renda Bàsica,
editor de SinPermiso, i membre del comitè
científic d'ATTAC). Anot una idea respectivament
de cadascuna de les persones intervinents: 1. La
discussió ni és si hi haurà o no RB, sinó quin tipus
de RB (neoliberal o emancipadora). 2. Hi haurà RB
per inevitabilitat sistèmica. 3. L'absència de debat
sobre la RB en el tercer sector social denota falta
d'intel·ligència col·lectiva sobre l'assumpte. 4.
Malgrat la mutació del treball, el treball no
mancarà. Però, servirà per viure dignament i per
pagar l'Estat de Benestar? Fa falta un nou
"contracte social" entorn de la RB. 5. "Del que es
tracta és de garantir l'existència material de tota
la població, condició per exercir la llibertat,
impedir que els grans poders privats siguin
capaços d'imposar al seu arbitri les decisions
públiques, condició també per exercir la llibertat, i
dues mesures per a això: la renda bàsica
incondicional i la renda màxima. No són les
úniques mesures per combatre el dominium i
l'imperium, perquè algunes més haurien
d'acompanyar-les,
com,
per
exemple,
determinades propostes realitzades amb encert i

Al debat de la RB emancipadora ja ens han
ignorat, s'han rigut, i cada vegada ens ataquen
més...

5.2

La Fundació Ibn Battuta
Joventut Balear

Ouissam ElHoummani

La Fundació Ibn Battuta Joventut Balear va sorgir
arran d'una trobada de la presentació del llibre
‘’Mira’m als ulls’’ escrit per la portaveu de la
nostra entitat Miram Hatibi, allà observàrem que
som un grup molt homogeni i amb molt potencial.
Després d’una posada en comú de les nostres
idees, ens adonàrem que som un col·lectiu de
joves ambiciosos i preparats i sentíem la
necessitat de crear un espai comú on poder
ajuntar-nos per a debatre i reflexionar sobre el
paper que desenvolupam en la nostra societat i, a
més, començar a plantejar futures participacions.
La nostra seu es troba a Barcelona, nosaltres
som una delegació a Balears formada per un
col·lectiu de joves que tenim com a objectiu: la
inclusió social, facilitar el diàleg intercultural i la

interacció ciutadana.
L’objectiu és organitzar activitats socials, cultural
i fins i tot oferir suport socioeducatiu tant a les
persones procedents d’altres països i d’altres
cultures com a les persones natives.
La nostra finalitat és garantir que tots els
col·lectius que conviuen en la societat tinguin les
mateixes oportunitats de participació social i
cultural.
Per tant, és una oportunitat per treure profit a la
diversitat de la qual gaudeix les Illes Balears i
apostar per la inclusió social de tots els col·lectius
que hi conviuen.

MÉS per Mallorca està
preparada per afrontar les eleccions del maig
del 2019
5.3

Joanaina Campomar
Responsable d’Organització de MÉS per Mallorca
MÉS per Mallorca sorgeix de la voluntat política
d’ampliar l’abast de l’esquerra eco sobiranista
prioritzant objectius de transformació de la nostra
societat des de l’ecologisme polític, des de la
inclusió social i des del feminisme i la igualtat.
La suma inicial ha anat creixent dia a dia amb
gent i persones d’àmbits molt diferents que
comparteixen les ganes de fer feina de forma
col·laborativa des de diverses sensibilitats.
El 2014 els carrers eren un clam d’indignació en
contra del Govern del PP amb formes de governar
autoritàries i absolutistes. Aquesta força es va
transmetre a les primeres primàries de MÉS per
Mallorca el 2014 amb molta participació i molta
il·lusió.
El 2018 MÉS per Mallorca forma part del govern
de les principals institucions, Parlament, Consell
Insular de Mallorca i Ajuntament de Palma, a
molts municipis de l’àrea metropolitana, Marratxí i
Llucmajor, i molts municipis de tot Mallorca amb
més de 160 regidors i regidores i 18 batllies de
MÉS per Mallorca, 14, o coalicions on hi forma
part. Una fita històrica i encoratjadora que crea
una xarxa de municipis del canvi com mai s’ havia
vist a la nostra illa.
S’han revertit retallades,, retornat drets
econòmics, socials i civils. S’ha fet una política
mediambiental, cultural, territorial, social i
econòmica encaminada a una major diversificació
del model econòmic per fer-lo més sostenible,
amb una ocupació més estable i amb més llocs de
feina qualificats.
Ara ens preparam per a la propera fita electoral
del maig del 2019. Ens hi hem posat amb temps.
El juny del 2018, un any abans, hem fet unes
primàries per elegir les dues persones que
encapçalaran les llistes del Parlament i les dues
persones que encapçalaran la llista al Consell
Insular de Mallorca.
Una experiència amb la voluntat expressa
d’implicar a la participació al màxim de dones i
homes amb afinitat amb el projecte de MÉS per
Mallorca. A la vegada afavorint i millorant les
eines de participació i votació telemàtica

prioritzant proximitat,
claredat i seguretat.

transparència,

agilitat,

El novembre del 2018 hem fet una passa més
endavant amb unes altres primàries per elegir la
resta de les llistes al parlament i al Consell Insular
de Mallorca. S’hi han sumat MÉS per Palma, MÉS
per Inca, PAS-MÉS per Esporles i Independents
d’Artà que han fet les seves pròpies primàries
locals.
Molts altres municipis van proclamant candidates
i candidats als seus municipis amb participació i
molta il·lusió.
El resultat és que MÉS per Mallorca està
preparada per afrontar les eleccions del maig del
2019 pel que fa a les persones que ens
representaran i també de les propostes polítiques
que ens identificaran, les sectorials ja han iniciat
l’elaboració de les propostes del programa
electoral.
És cert que les primàries o qualsevol altra fórmula
que s’utilitza per elaborar llistes electorals té
també un vessant de decepcions personals o
grupals. Els mecanismes de participació de
primàries no són senzills ni mai obtenen el cent
per cent de satisfacció perquè són sempre són
mecanismes competitius. L’important però és la
participació sana, lliure i transparent guiada per
uns objectius compartits.
L’èxit de les primàries de MÉS per Mallorca és
possible gràcies a les més de dues-centes
persones que generosament i activament
participen en la logística i control, com són la
Comissió de Primàries i els membres de les meses
electorals, i gràcies a les quasi quatre mil
persones que en un dissabte solejat han dedicat
un temps del seu oci a l’exercici de la participació
política.

Cada experiència MÉS ens motiva a avaluar els
nostres mecanismes interns per a la propera fita,
per a millorar el procés participatiu mantenint la
convicció que és l’instrument que nosaltres
mateixos hem triat en coherència amb la vocació
democràtica, participativa i de proximitat amb la
gent que caracteritza el projecte plural de MÉS
per Mallorca.

MÉS per Mallorca és un projecte polític plural,
ampli, que representa l’espai polític d’esquerres,
sobiranista i ecologista de Mallorca.
Un espai de trobada, proposta i acció de tota
aquella gent que pensa que cal transformar la
indignació en un canvi real, que posi la política al
servei de les persones i del territori, i no dels
interessos d’uns pocs.
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MÉS per Palma

encara les eleccions del 2019
amb una llista oberta, plural i paritària
Miquel Àngel Contreras
Coordinador MÉS per Palma

El

passat 10 de novembre MÉS per Palma va
celebrar les seves primàries per triar la persona
candidata a la batlia a l’Ajuntament de Palma i
l’equip que l’acompanyarà a la resta de la llista.
Així, aquest procés proclamà a Antoni Noguera
com a candidat a revalidar la batlia a
l’Ajuntament i seguir impulsant el projecte
transformador que just acaba de començar a
Ciutat amb un ample suport de tots els
participants (un 92,5%).
A més, l’assemblea local ha escollit una llista amb
gent diversa i amb persones independents de
diversos orígens i provinents de diferents
moviments socials. Una llista que representa la
pluralitat i la diversitat mateixa de la nostra
ciutat, fet pel qual des de MÉS per Palma hem
donat l’oportunitat a què persones que no són
afiliades al partit però que comparteixen els
principis ideològics puguin presentar-se i formar
part del projecte transformador que tenim en
marxa de cara a les eleccions.
A la vegada, l’assemblea de MÉS per Palma i la
secció local de Palma d’Esquerra Republicana han
arribat a un acord per unanimitat de les dues
assemblees on Esquerra ocuparà el lloc 10è o 11è

(depenent de si és home o dona) de la llista
electoral de MÉS per Palma. Es tracta d’un acord
que, juntament amb la diversitat de candidatures
elegides a les primàries fan, de la llista electoral
de MÉS per Palma, una llista diversa, plural,
oberta i paritària. Una llista que aposta per a la
continuació de les polítiques progressistes i
transformadores que s’han iniciat a l’Ajuntament
de Palma.
Al capdavant d’aquesta llista, per tant, Antoni
Noguera continuarà el seu projecte transformador
per fer una Palma verda, justa, creativa i moderna
amb l’actual portaveu de MÉS per Palma i tinenta
de batlessa, Neus Truyol i amb la resta de
persones amb la qual es presentarà per guanyar
les eleccions el 2019.

“És un equip que ve avalat per la força de la
gent”, va assenyalar Noguera el passat 11 de
novembre durant la proclamació dels resultats.
L’actual batle de Palma també va destacar que
“MÉS és una cooperativa política amb molta gent
compromesa amb aquest projecte obert i
transformador”.
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LLOSETA

Joan Servera Coll i Angelina Pérez Sánchez

Ara fa poc més de 18 mesos que els dos regidors
de MÉS per Lloseta vàrem entrar a formar part de
l’equip de govern del nostre Ajuntament. Aquesta
decisió va ser presa després que es desfés el
pacte que es va signar a principi de legislatura
entre els tres regidors del PI i els quatre regidors
del PSIB. També va ser després de la negativa
d’aquest partit a la nostra proposta de formar un
govern d’esquerres fort i en majoria tenint en
compte els dos regidors del grup Socialistes
Independents. Va ser una decisió que ens va
costar molt i molt valenta, però així és com vam
formar l’actual equip de govern entre MÉS per
Lloseta i PSIB Lloseta en minoria.
Precisament, governar en pacte i en minoria té,
com podeu imaginar, les seves dificultats, però en
trets generals estam contents de la feina que
hem pogut fer conjuntament i sobretot en
cadascuna de les nostres àrees. De fet, si tenim
en compte que durant els primers 17 mesos de la
legislatura hi va haver un pacte diferent que
governava, podem distingir un canvi de model i
formes de govern que està clarament marcat per
la nostra entrada a l’equip de govern. Una de les
marques claus de MÉS és sempre la participació, i
és el primer que hem promocionat al nostre
poble. Hem creat per primera vegada una
Comissió Municipal de Festes on es decideixen

totes i cada una de les qüestions que tenen a
veure amb les fires i festes del nostre poble, amb
representants de les associacions del poble i gent
a títol personal. Aquesta creació ha estat una
empenta per a un augment considerable de la
participació ciutadana en molts aspectes: en
l’interès per les qüestions que es tracten, en la
participació interna de les mateixes associacions,
en la millora de les festes quant a la qualitat com
pel que fa a la participació i inclusió, en l’augment
de propostes de la gent, etc. Tot això és una clara
conseqüència de demostrar a la gent que
l’escoltam i tenim en compte les seves propostes.
A la vegada, hem impulsat altres projectes de
tota la ciutadania com és el cas de la creació
d’una parella de gegants, una moció que havíem
presentat feia anys, que s’havia aprovat i que ara
finalment s’està duent a terme. També queda
palès que des de la nostra entrada s’han impulsat
activitats que van estar aturades durant un
temps, com és el cas dels actes culturals que feim
durant l’estiu, certamen d’arts plàstiques, premis
literaris, etc. De nou, intentant que la participació
de la gent sigui la màxima, que tot hi tengui
cabuda. A la vegada ha millorat el manteniment
d’una manera molt substancial, tant als carrers
com als edificis públics, i hem treballat en la
rehabilitació de patrimoni històric.

Tota aquesta feina que hem duit a terme és la
mostra de què vàrem fer una passa valenta per a
reforçar l’equip de govern en minoria format
simplement pel PSIB Lloseta. Les ganes i la
valentia han estat la peça clau que ens ha permès
fer totes i cadascuna d’aquestes millores pel
nostre poble. Feia deu anys que estàvem a
l’oposició i l’experiència de formar part d’un equip
de govern és molt gratificant, ja que el rol que
jugues és diferent en aquest cas. Ara podem
gestionar i dur a terme totes aquelles propostes
que durant molts anys hem defensat des de
l’altra banda. Això sí, tenint en compte que
governam en pacte minoritari, a vegades dificulta
aquesta gestió que ens agradaria fer. Simplement
perquè les decisions s’han d’acordar i consolidar
entre tots, s’han de parlar de totes les decisions
que es prenen i sempre s’ha d’arribar a un acord.
La clau de governar en pacte és la comunicació: si
hi ha comunicació, significa que tots feim feina en
la mateixa direcció. Però, quan la comunicació
falla, que falla moltes vegades, és més difícil
sentir-se part d’un conjunt, i el que és pitjor,
també és més difícil que la feina que es faci sigui
conjunta i en benefici del poble.

Ara que se’ns acurça el temps que queda de
legislatura i que s’acosten les pròximes eleccions
anem veient que cada vegada és més difícil.
Sempre que duim a terme alguna proposta o
decisió, la feim pensant en el màxim benefici de
la gent, i ens preocupa no ser capaços de fer
arribar a la ciutadania aquest missatge, de fer-los
veure i entendre que cada una de les decisions
que prenem són precisament per això.
A la vegada, la gestió d’un regidor sempre té uns
límits i hi ha moltes coses que ens agradaria
haver fet o poder fer però per diferents motius, ja
sigui pel pressupost, el temps, la legislació etc. no
les podem fer.

Ens presentam a les eleccions que vénen amb
ganes de continuar amb la feina que hem
començat i d’afrontar la pròxima legislatura.
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Els capellans de Mallorca
durant els anys de la transició
6.1

Sebastià Salom Mas

Sortíem de la bombolla del Seminari on havíem
respirat les esplendors del nacionalcatolicisme. És
ver que durant els darrers anys de formació ja
ensumàvem la contestació dels estudiants
universitaris i dels capellans tancats a la presó.
L’any 1967, als meus 23 anys, m’enviaren a
pasturar tot sol la cristiandat d’Es Port d’Andratx.
Em vaig negar a dir l’afegit obligat anomenat “Et
famulos” a l’oració de la missa: “Pels vostres
servents, el papa Pius, el bisbe Rafel, el Cap
d’Estat Francesc amb el seu poble i l’exèrcit”. A
mi no em va passar res, però a un company
capellà que per sorteig li havia tocat fer el servei
militar el desterraren uns mesos a Cabrera per
haver-se negat a resar aquella oració.
Dos anys després vaig anar a Burundi, on vaig
viure una repressió brutal dels governants de
l’ètnia tutsi contra les elits emergents de l’ètnia
hutu. I els bisbes locals, tutsis i hutus, guardaren
un silenci còmplice, semblant al silenci dels
bisbes espanyols (que no tots) durant la nostra
guerra incivil.
Cinc anys després, des de l’any 1974 fins a l’any
1980, vaig viure l’anomenada transició espanyola
estant a Sa Pobla, el primer any com a vicari i
després com a rector de la parròquia. I els tres
darrers anys també com a vicari episcopal amb el
bisbe Teodor Úbeda.
M’heu demanat que vos digui com vaig viure
aquells anys de la transició. Record que en el
funeral d’en Franco, que estic segur que no vaig
malparlar d’ell, però que tampoc no el vaig omplir
d’elogis, la meva actuació no va ser del gust de
les forces vives del poble. Algun temps després
uns simpatitzants dels antics republicans em
demanaren un funeral per un amic seu afusellat
en temps de la guerra i que no havia pogut tenir

mai un funeral. Vaig celebrar una missa per ell, i
els seus camarades esperaven que a ell sí que
l’ompliria d’elogis, però també varen quedar
decebuts. Consideraven que, si no eres d’un
bàndol, eres de l’altre.
El nostre bisbe pertanyia a un grup minoritari de
bisbes, que havien estat nomenats burlant les
ternes de candidats que havien de passar
necessàriament pel vistiplau d’en Franco. En
Teodor pertanyia a la camarilla del cardenal
Tarancón, amb qui molts de capellans ens
sentíem identificats per l’homilia que havia
pronunciat dia 27 de novembre de 1975 una
setmana després de la mort d’en Franco a la
missa de Coronació del rei Joan Carles.
Va venir el temps de posar en mara la democràcia
i començar a organitzar els partits polítics, que
haurien de votar els diputats del Parlament. El
batle de Sa Pobla, que també era el president de
la Cooperativa Agrícola, no deixava utilitzar els
locals de l’Ajuntament ni de la Cooperativa per a
fer-hi reunions dels partits que no fossin de
l’Aliança Popular, que era el seu, ni tampoc
reunions de la Unió de Pagesos. Si anaven a
demanar altres locals a un bar o a un restaurant o
a una sala de festes i el primer dia els havien dit
que sí, l’endemà els mateixos propietaris els
avisaven que per motius diversos els era
impossible cedir-los el local. D’aquesta manera,
els grups rebutjats pel batle o el seu entorn
acabaven reunint-se en els locals parroquials.
Un grup de capellans de per tota Mallorca, que
s’anomenaven del “Primer dimarts”, ens reuníem
per parlar de la democràcia, de la constitució,
dels partits polítics, i convidàvem persones que
ens explicassin els seus objectius, els seus
programes i les seves opinions. Ens reuníem en el
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Seminari Nou i semblaven reunions clandestines,
perquè teníem la consigna que si a mitjan reunió
entrava
una
persona
desconeguda,
immediatament havíem de canviar de tema i
parlar de la catequesi, o dels batejos, o de les
primeres comunions.
Durant aquells anys hi va haver uns quants
capellans mallorquins que s’implicaren molt
directament amb la lluita obrera, fent un treball
civil, o amb els sindicats, i donant suport a partits
polítics, no centralistes, que defensaven la
llengua i l’autonomia de les Balears. Alguns d’ells
arribaren a haver de patir la presó durant algun
temps.
Va ser un temps d’una gran allau de
secularitzacions de capellans per motius molt
diversos, que no és ara el cas d’analitzar. El bisbe,
sense fer costat directament o públicament als
capellans que no encaixaven amb els esquemes
habituals del món eclesiàstic, personalment es
feia molt proper a ells i els respectava les seves
decisions.
Els tres anys que vaig ser vicari episcopal (19771980) record que ajudàrem el bisbe a redactar
una normativa diocesana sobre si els locals
parroquials es podien cedir per a fer-hi reunions
de caràcter polític. Record que el criteri era que
no, que no els podíem deixar utilitzar per a fer
campanyes d’un partit polític determinat, tret del
cas que en el poble no hi hagués altres locals
disponibles o amb la cabuda suficient, i en
aquests casos els locals de les parròquies
s’havien de posar a disponibilitat de tots els
partits polítics, els demanassin o no, i fossin del
color que fossin.
Record també que es va publicar una normativa
sobre la creu i la inscripció dels “Caídos por Dios
y por la Patria” que hi havia a les façanes de les
esglésies o al costat dels portals d’entrada. El
criteri era que s’havia de llevar la llista dels
morts, però que es podia quedar la creu amb una
inscripció que digués les paraules següents, o
unes altres de semblants: “En record de totes les

víctimes de la guerra civil”. I en el cas que es
mantingués la llista dels morts del bàndol
franquista, també s’hi havien d’afegir els noms
dels morts del bàndol republicà.
També es va publicar una normativa sobre la
presència de les autoritats civils en els actes de
culte, que deia així: “Els responsables de
l’Església no convidaran oficialment les autoritats
civils,
socials
o
polítiques
a
assistir
corporativament als actes de culte. Si
voluntàriament s’hi volen fer presents, se’ls podrà
reservar un primer lloc en el temple, evitant tot
signe d’ostentació i de presidència de
l’assemblea. Ningú, revestit d’autoritat cívica, se
sentirà obligat pel seu càrrec a participar en els
actes de culte”.
La realitat que es vivia en aquells moments (i que
encara ara perdura en alguns llocs o
circumstàncies) és que hi havia capellans,
sobretot de les promocions anteriors a les
nostres, que havien viscut tant de temps
identificats amb el nacionalcatolicisme, que els
resultava difícil entendre que ésser cristià o
catòlic no coincideix necessàriament amb ser de
“dretes”.
L’any 1978 es va votar la Constitució Espanyola, i
el mateix any acabava de ser elegit el papa Joan
Pau II. Els papes anteriors Joan XXIII i Pau VI
havien estat els papes del Concili Vaticà II i de la
renovació de l’Església. Però el seu successor Joan
Pau II, que va ser papa durant més de vint-i-sis
anys i que venia de Polònia, segurament pel fet
d’haver viscut l’opressió del comunisme contra la
religió cristiana, semblava identificar el socialisme
amb l’ateisme i somiava reinstaurar la cristiandat
del nacionalcatolicisme.
Molts de capellans actuals són hereus de la
mentalitat de Joan Pau II, mentre que molts dels
qui ja hem arribat -o els qui estan a punt
d’arribar- a l’edat de la jubilació ens sentim
hereus del Concili Vaticà II.

Les raons d’un atur general a
les Illes Balears de fa 35 anys
6.2

Pep Vilchez i Carreras

El 2018 es compleixen 35 anys de la primera, de
la primera, i per ara única, vaga general
convocada exclusivament en el marc territorial de
les Illes Balears. Efectivament, el 22 de setembre
de 1983, amb una ampla participació, propera a
Mallorca al 80%, els treballadors i treballadores
seguiren la convocatòria de les centrals sindicals
majoritàries Comissions Obreres i UGT. Aquest no
va esser l’únic atur general en el qual participaren
els assalariats illencs, emperò sí l’únic que va
afectar només aquest territori.
Les raons de la vaga? Cal esmentar que encara
no feia un any de la rotunda victòria del PSOE,
amb majoria absoluta, l’octubre de 1982. Amb
anterioritat, el 1980 s’havia aprovat pel govern
d’UCD, l’Estatut dels Treballadors que establia
una jornada laboral de 42 o 43 hores setmanals
segons la jornada fos partida o continuada.
El Partit Socialista s’havia compromès en facilitar
la implantació de la jornada laboral de 40 hores.
El 30 de juny de 1983 el Butlletí Oficial publicà la
modificació de la Llei impulsada pel nou govern
de Felipe González que recollia formalment la
reducció de jornada. Emperò una disposició
transitòria de l’esmentada Llei establia que la
seva aplicació hauria d’esser negociada
mitjançant els convenis col·lectius. Així una
reivindicació molt sentida pels treballadors i
treballadores, especialment a l’hostaleria en
plena temporada turística, es veia frustrada per la
negativa patronal a aplicar-la.

Com a element de protesta, les centrals sindicals
majoritàries convocaren un atur general de 24
hores per exigir a les patronals el compliment
immediat de la rebaixa de la jornada laboral a 40
hores a la qual cosa s’oposaven. Entre les
demandes dels convocats també hi havia la
petició de creació de llocs de treball estables, la
defensa dels llocs de treball i contra
l’acomiadament lliure així com una major
protecció per als aturats..
35 anys després cal recordar els fets succeïts. Així
ho han fet els sindicats que convocaren l’atur
general per explicar i rememorar la mobilització
de 1983 i evidenciar que bona part dels
problemes
i
mancances
que
aleshores
denunciaren són, encara avui, desgraciadament,
molt presents en el món laboral de les nostres
illes.

7.1

Vicenç M. Rosselló i Verger
Mallorca. El sud i el sud-est

Maties Garcias
L’any 1964, el geògraf Vicenç M. Rosselló Verger
(Palma, 1931 ) publicava, el resultat de la seva
tesi doctoral titulada Mallorca. El sur y el sur-este,
una edició de la Cambra de Comerç, Indústria i
Navegació de Palma, gràcies a l’impuls de
Bartomeu Barceló, un dels cappares de la
Geografia contemporània a Mallorca. Passats 54
anys, torna a aparèixer el mateix llibre, però ara
en català i coeditat per l’Institut d’Estudis
Catalans i l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Mallorca. El sud i el sud-est és un profund estudi
de geografia física i humana que abraça els
municipis de Llucmajor, Campos, Ses Salines,
Santanyí, Felanitx i Manacor, considerats una
unitat que comparteix no solament un territori
amb semblances físiques, sinó també amb força
elements comuns pel que fa als aspectes humans.
Aquest tipus d’estudi territorial integrador de la
geografia física i humana aplicat a un espai
comarcal molt concret està inspirat en models
francesos que avui dia, a causa de l’
especialització més gran dels objectius i els
mètodes de treball, ja no es practiquen.
No s’ha d’entendre, però, que l’estudi de Rosselló
Verger avui dia sigui una obra depassada i
mancada d’interès. Al contrari, el pas del temps li
ha donat un gran valor com a obra de referència
encara útil per conèixer aquestes contrades del
migdia i el xaloc insulars, i li han atorgat el
caràcter de llibre clàssic sempre atractiu de
consultar.
Aquest viatge cap a la Mallorca de més de 50
anys enrere ens permet conèixer la comarca
estudiada, l’illa sencera i les contrades

mediterrànies. Escriu Rosselló Verger: “Geografia,
història i ecologia rivalitzen en remarcar perfils
d’insularitat d’aquesta terra, però Mallorca no és
una illa qualsevol: els seus problemes de
microcosmos tenen una eficàcia de síntesi per a
totes les ribes de la mar nostra. L’illa és una
espècie de museu mediterrani d’una varietat que
afecta tant els seus paisatges com les formes de
vida, els habitatges i els productes”.
És per tot això que l’edició en català d’aquest
llibre monumental de 547 pàgines escrites en una
prosa atractiva, il·lustrades amb fotografies de
l’època i acompanyades de mapes elaborats per
l’autor mateix, cobra ple sentit avui dia. Al cap i a
la fi, Mallorca. El sud i el sud-est és un llibre
clàssic que encara ens permet conèixer millor el
país i la nostra gent.

Vicenç M. Rosselló i Verger.
Mallorca. El sud i el sud-est (Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx i Manacor).
Palma: 2018.
Institut d’Estudis Catalans-Institut d’Estudis Baleàrics.
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7.2

Algunes recomanacions…

…per a la darrera revista d’aquest any; en això pensava,
potser algunes recomanacions, alguns dels llibres que
m’han acompanyat aquesta tardor. Després vaig pensar
que qui era jo per recomanar lectures si tothom té les seves i això de les lectures és un tema com molt personal;

però després m’he dit que sigui com sigui aquestes propostes podrien ser d’utilitat perquè en aquest món de les
literatures alguns ens obrim pas a cop de recomanació i
pal de cec, així que…anem allà:

El contrari de la mort és el desig, afirma Blanche, una de
les protagonistes d’Un Tramvia anomenat Desig i aquesta idea és una de les línies de força que atravessa l’obra
de Tennessee Williams. La realitat indefugible del desig a
les nostres vides, l’honradesa, el compromís amb el desig, les seves conseqüències, la lluita per l’estima… i a
l’altre costat la hipocresia, el menyspreu, la superficialitat i el xafardeig implacable fins enfonsar l’altre.
L’hem llegida en la proposta editorial d’Adesiara de desembre de l’any passat i en una més que excel·lent traducció de Joan Sallent.
Literatura en estat pur; capbussada a les profunditats de
l’ànima humana i de la societat nordamericana de l’època (l’obra és de 1947). Segurament l’haureu vist a la
pantalla però jo recomanaria llegir-la o tornar-la a llegir

perquè acabant de fer-ho un se n’adona que això és literatura d’altíssima qualitat/densitat i al cap et ve la idea segurament absurda- de què una obra així és impossible
de representar, que a l’escenari es perdrien intensitats,
modulacions, emocions…mirades. És com si la realitat literària, impressa fos superior a l’encarnació dels personatges damunt d’un escenari o davant d’una pantalla.

La Vida Material de Marguerite Duras (1914-1996),
aquesta és la proposta de lectura que Club Editor ens ha
fet el setembre d’enguany. L’obra va ser escrita de “principis de tardor a finals d’hivern” de 1986 i publicada durant 1987.
Diu l’autora que “el llibre només representa a tot estirar
el que penso algunes vegades, alguns dies, d’algunes coses […] En aquesta espècie de llibre que no és un llibre
m’hauria agradat parlar de qualsevol cosa, com un dia
qualsevol, banal. Agafar la gran autopista, el carrer ample de la paraula, no entretenir-me en res de particular.
És impossible, abandonar el sentit, no anar enlloc, parlar
sense partir d’un punt concret de coneixement o d’ignorància i arribar on digui l’atzar dins l’esvalot de les paraules. No es pot. No es pot saber i no saber a la vegada.
Per tant aquest llibre, que m’hauria agradat que fos com
una autopista en entredit, que hauria hagut d’anar a tot
arreu alhora, no passarà de ser un llibre que vol anar a
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tot arreu i només va a un lloc cada
vegada i tornarà a marxar, com tothom, com tots els llibres…”
Una escriptura densa, profunda, serena. Tot un conjunt de reflexions
sobre la seva obra, sobre la seva
vida i els seus amors, el seu alcoholisme, sobre el fet d’escriure, els
seus personatges, les seves cases…
Aquest llibre que no és un llibre deixa en el lector un profund efecte
evocador, el commou. Molt recomanable en ell mateix i com a provocació per tornar a llegir alguns dels
seus títols més emblemàtics.
La Jaima de Mohamed Chukri (19352003). Diu Bernardo Atxaga, ho va
dir fa ja alguns anys que molts escriptors han escrit i continuen escrivint sobre la pobresa
però que Mohamed Chukri escriu des de la pobresa. Des
de la pobresa, la fam, el maltractament familiar escrivia
M. Chukri de qui Cabaret Voltaire acaba de treure un
conjunt de relats amb el títol de La Jaima. Aquesta editorial ha publicat un bon grapat dels seus llibres, destacarem especialmente la seva trilogia autobiogràfica: El Pan
a Secas, Tiempo de Errores i Rostros, Amores, Maldiciones, escrits entre el 1973 i 1996.
Chukri és un escriptor marroquí però la ciutat que apareix al fons de la seva narrativa és Tànger, hi va arribar
fugint d’una situació familiar insostenible quan encara
era un nin i va sobreviure en condicions de pobresa extrema. Chukri va aprendre a llegir i escriure quan ja tenia
vint anys. Va conèixer la Tànger internacional i cosmopolita, la Tànger espanyola i la marroquina després de la
independència; allà es va trobar amb Jean Genet, Paul
Bowles o Tennessee Williams, entre altres.
A Tiempo de Errores, l’autor parla del sentit de la seva literatura: “Mohamed Sebagh […] me corrige mis textos;
sus expresiones son esculpidas y límpidas. Pero no estamos hechos del mismo barro. Él no se ha alimentado de
las basuras de los afortunados, no ha tenido piojos ni grietas sangrantes en los talones. ¡Yo no sé escribir sobre
la leche de los pájaros, ni sobre el delicado abrazo de la
belleza angelical, los racimos de rocío, las manadas de
leones y los cantos del ruiseñor! no sé escribir teniendo
en la mente un pincel de cristal. El pincel ha de ser protesta y no adorno.”
La traductora d’aquest recull de contes és Rajae Boumediane El Metni, excel·lent coneixedora de l’obra de Chukri i guanyadora el 2016 del Premi Nacional del Marroc a
la millor traducció de l’àrab a una llengua estrangera
amb un altre llibre de Chukri, El Loco de las Rosas també
editat a Cabaret Voltaire.

La Ciudad Latente de Shaun Tan, 2018, Barbara Fiore
Editora. Visc a un barri de Palma habitat també per molts
gats. Els moixos malviuen entre els cotxes, sota els cotxes, refugiats en alguns solars sense edificar -ja en queden ben pocs- i és un miracle la seva supervivència a la
qual contribueix alguna que altra ànima caritativa. Quan
passes caminant, la majoria de vegades et miren amb
por i acaben fugint però a voltes no ho fan i et contemplen des de la seva indolència i el seu orgull. D’alguna
manera, d’això i de molt més que això va el darrer llibre
de l’escriptor i artista australià Shaun Tan; d’animals i
d’humans…i de la ciutat. D’allò que els humans -és un
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dir- estem fent amb els animals, metàfora macabre del
que fem amb tres quartes parts de la humanitat. Tota
una sèrie d’històries sobre els rinoceronts, els taurons,
les guineus, els coloms, els gats…els homes i la ciutat.
Magnífiques les il·lustracions i els texts, Si d’un cas trobo
a faltar una traducció com més plena, com més rodona i
poètica que arribi al mateix nivell de la part gràfica.
El llibre acaba amb aquestes paraules: ”Sólo ahora, cuando es demasiado tarde, recordamos en silencio las cosas que unen a todos los hermanos y hermanas en el sedimento, cada esqueleto y huesos con el mismo carbono
que cualquier otro: tiburón, oso, cocodrilo, búho, cerdo,
dipnoos, pez luna, loro, mariposa, abeja, hipopótamo, tigre, perro, caracol, gato, oveja, caballo, yak, orca, rinoceronte, zorro…Al menos les dimos nuestras palabras
más hermosas.”

Roxana i Fedora són les amants boreals, filles de l’alta
burgesia russa, expulsades de l’Escola Imperial de Ballet
de San Petesburg, són enviades per les seves families a
l’internat de Palastnovo, cap al Nord, al llac Ladoga, a les
Illes Valaam.
Al seu voltant s’anirà desplegant tot un estrany univers.
Els boscos, determinats personatges misteriosos que habiten prop de l’internat, el monestir amb les seves cúpules blaves. La vida a l’internat s’anirà conformant en un

doble pla, el superficial amb la rigidesa i la disciplina pròpia de la institució i un altre, del tot secret, on habiten
els camins més foscos del desig, la prostitució i la dominació de les joves alumnes, també la mort.
De fons, la lluita de Roxana i Fedora per ser el que volen
ser i per escapar a les exigències dels altres sobre les seves vides: “…y me doy cuenta de que en mi vida no ha
habido destino personal. Sólo he sido el dibujo que trazaban los otros; sólo he sido una vaga sombra de mí misma.”
Quan el camí que altres ens marquen apareix com el
nostre destí: “Sólo algunas veces, en noches muy abiertas y días muy inesperados, el alma se abre entera a moradas donde la vida se presenta como un universo ajeno
a toda determinación, ajeno a toda imposición de los
otros”.Las Amantes Boreales d’Irene Gracia. 2018, Siruela. Una recomanació de Gustavo Martín Garzo, un autor
que sempre m’ha agradat. Crec que la novel·la funciona
molt millor quan s’aixeca en la creació del clima màgic
de misteri i terror en què viuen les dues protagonistes
que quan baixa a la realitat més concreta, l’empresonament d’una de les protagonistes, els dies en què esclata
la revolució d’octubre o la fugida a París. El creuament
d’aquests dos plànols no acaba de funcionar però sigui
com sigui hi ha molta literatura a les seves pàgines.o sóc
bon lector de poesia, em falta sensibilitat i paciència, per
tant aquesta darrera recomanació serà la més aleatòria
de totes. Però crec que L’Ordre de les Coses de Carles M.
Sanuy, Premi Ciutat de Palma de Poesia Joan Alcover,
2017 és un excel·lent poemari.
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Demostració escrita que claredat, bellesa i compromís
poden perfectament caminar juntes. Realitat aquesta
que es desplega en un ampli ventall de registres, des
dels més íntims fins als més socials, passant per la serena nostàlgia que provoca la desaparició dels amics o les
rialles incontenibles del lector davant poemes com Sala
Europa o De la Inconveniència de menjar gaspatxo a Cadaqués.
I tot això passa :
“Mentre engreixem el cul immaculat
dels sàtrapes, que entenen dels secrets
del govern de la gent i de les coses,
i el déu que a tots plegats els va parir!”

P.D.: 1998-2018, vintè aniversari de la mort de la poetessa catalana Maria-Mercè Marçal. El mateix any de la seva
mort, el Comitè d’Escriptores del Centre Català del Pen
Club editava a Empúries un llibre d’homenatge a l’escriptora que éssent tan jove ens deixava, llibre “escrit des
de la commoció, on el sentiment de pèrdua és sovint
agut.” Van ser moltíssimes les col·laboracions, n’hem triat uns versos d’un dels poemes de Francesc Parcerisas
allà inclosos:
“I voler encara més: l’arbre i l’hort, i el llibre obert,
i la urgència de ser dos i de ser sol davant la mort.
O voler, avui, a contratemps, aquest oreig lent
que mou les cortines d’un altre matí llunyà d’estiu
i esdevé pensament encès que crema amb tu per sempre més.”

Bon any a tots!!!!!

Josep Maria Traverso, Palma, 28 de novembre de
2018
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