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En el record entranyable d’Antoni Mas Romaguera
Pep Valero

Amb 61 anys ha mort en Toni. Una mort inesperada. Una
mort injusta. Una mort que ens trasbalsà a tots els que el
coneixíem.
Els nostres camins varen començar a
coincidir en la constitució de la Coordinadora
d’estudiants a l’any 1972-73. Jo hi anava en
representació de la Delegació a Palma de la Facultat de
Filosofia i Lletres de Barcelona, ubicada a l’Estudi
General Lul·lià. Ell encara estudiava al Col·legi Lluís Vives
i era el seu representant. El moviment estudiantil
clandestí a Palma en temps del franquisme, s’inicià en
els nuclis universitaris incipients, però s’organitzà de
manera conjunta amb els estudiants d’instituts i centres
de batxillerat. Des de el primer moment fou un
entusiasta organitzador, implicant a estudiants, amics i
familiars en els moviments d’oposició antifranquista.
Ingressà al PCIB i l’any 1974 compartirem pis i militància
al PSUC, a Barcelona. Ell a primer de dret, jo fent el
cinquè curs de Geografia. D’aquelles experiències
sempre ens quedà un lligam de complicitat, una mena
de longitud d’ona comuna, que malgrat els anys de
separació, d’amistat desgraciadament no realimentada,
ens feia reconèixer-mos a l’instant, quan coincidíem en
actes, manifestacions, encontres pel carrer...
Va treballar amb la PIMEM i es va dedicar en cos i ànima.
Creia en les seves potencialitats i amb aquesta
organització va viure bons moments i experiències
doloroses; les contradiccions que comporta tota feina
que uneix la vessant estrictament professional amb la
d’un projecte associatiu que no es pot veure des de la

passivitat amorfa o resignada. Va intentar dur les idees a
la pràctica, sumant-se a l’aventura empresarial i topantse en la duresa de la crisi. I va estar al capdavant de la
PIMEM en la seva penúltima etapa, a on impulsà
l’obertura de relacions cap al món dels sindicats i
intentar recuperar el paper sociopolític que una institució
com la PIMEM ha de tenir, especialment en el reclam
d’un bon finançament, més competències autonòmiques
i més implicació en els òrgans de participació
institucionals. Aquests darrers anys estava amb la
família, superant un primer avís d’infart, arreglant
serrells de la seva empresa i col·laborant amb l’Arnau, el
seu fill estimat.
No puc deixar de relacionar la vida de Toni amb la de la
seva companya Irene Salamanca. Una excel·lent
professional, una persona que es comprometé al mateix
temps que Toni, amb una forta i càlida personalitat,
activista i presidenta avui en dia d’ATTAC Mallorca i una
de les capdavanteres en el seu moment de la Crida de
les camisetes verdes. Un suport que en Toni va tenir el
luxe de poder gaudir des de la seva adolescència i
sempre quan més la necessitava.
Una gran quantitat de gent donà el condol als familiars a
l'acte d'acomiadament civil que es realitzà a les
instal·lacions de Bon Sossec. Com recordà la seva cosina
Xisca Mas, sempre recordarem d'en Toni la seva rialla
animosa i la seva empenta contagiosa.
Fins a sempre Toni!

No deixa de tenir la seva gràcia que Pedro Sánchez i el
seu govern, amb Borrell com a ministre estrella i els
dinosaures Felipe González i Alfonso Guerra s’hagin
apuntat a la carrera encapçalada per Trump i Bolsonaro
per derrocar el govern legítim de Veneçuela -agradi més
o menys la figura de Maduro i la seva acció de govern-,
amb arguments fonamentats en la defensa de la
democràcia i la llibertat, quan al Regne d’Espanya som a
les portes del judici més vergonyós de la breu història de
la democràcia espanyola. Un judici polític a càrrecs
electes i membres del govern de la Generalitat per posar
urnes l’1 d’Octubre.
Per això, i des de la fraternitat i per tal de denunciar
tanta hipocresia i tanta injustícia, en aquest núm. de
l’Altra Mirada Miquel Àngel Llauger ha entrevistat Diana
Riba, companya de l’amic Raül Romeva, un dels presos
polítics privats arbitràriament de llibertat durant més
d’un any sense judici, i que ara s’enfronta com la resta
de presos i preses a un judici sense garanties i amb les
cartes marcades, que no hauria de tenir cabuda en un
Estat vertaderament democràtic. Com també incloem al
respecte un article del nostre company i jurista Antoni
Llabrés.
Reproduïm la Declaració de Mallorca,Trencar panys,
impulsada per les diferents fundacions i think-tanks de
l’espai de les esquerres sobiranistes d’arreu de l’Estat al
seu IV Fòrum, trobada de la qual el mes de desembre, en
foren amfitriones a Palma les Fundacions DarderMascaró, que justament mira d’aprofundir en l’exigència
de democràcia real i sobirania per tal de superar
l’anomenat Règim del 78, i en la necessitat de coordinar
esforços per fer possible una alternativa des d’abaix.

No oblidam altres qüestions importants, com els reptes
que tenim al davant en la lluita contra el canvi climàtic,
amb el testimoni de Pau de Vílchez, que va assistir a la
darrera Cimera mundial del clima a Katowice, o els actes
sobre la memòria històrica i el reconeixement
institucional a Aurora Picornell impulsats per la comissió
24 de febrer, entre molts altres temes.
Finalment, des d’aquest editorial volem manifestar la
nostra preocupació i indignació pel darrer menyspreu de
l’administració de l’Estat a la ciutadania i els pobles de
les Illes Balears, davant la presentació d’un projecte de
Pressuposts generals de l’Estat que ens deixa pel que fa
a les inversions en una posició fins i tot pitjor que amb
els governs del PP, gairebé a la cua i molt per davall de
la mitjana de les comunitats autònomes. Un gest
intolerable quan en aquestes alçades no sabem ni si hi
haurà nou Règim Especial (REB), ni esperam que es faci
a curt termini una reforma del sistema de finançament
en termes de justícia. Si no volem seguir essent
ciutadans de quarta categoria d’un Estat que no vol
entendre que viure a unes illes representa greus
desavantatges en relació a altres territoris, ens haurem
de moure.
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Algunes consideracions a les portes del
denominat
“Judici a la democràcia”
Antoni Llabrés Fuster
En uns dies s’iniciaran les sessions del judici oral
de la causa especial 20907/2017, el que
periodísticament s’ha batejat com a ‘judici al
procés’ o, des del punt de vista de les defenses,
‘judici a la democràcia’. Hi haurà temps
d’analitzar-ne les vicissituds i, sobretot, en
acabar, fer-ne balanç. Ara, però, és el moment
d’oferir-ne breument, de forma sistematitzada,
potser com a recordatori, algunes claus
interpretatives –fer-ne una recensió exhaustiva,
ha esdevingut a hores d’ara una tasca impossible.
Com és sabut, seran finalment dotze les persones
que seuran a la banqueta dels acusats de la sala
segona del Tribunal Suprem: dos dirigents socials
de l’independentisme, nou exmembres del
Govern de la Generalitat, entre ells el
vicepresident, i l’ex-presidenta del Parlament.
Se’ls acusa per part del Ministeri Fiscal i les
acusacions Particulars (Advocacia de l’Estat) i
popular (VOX) dels delictes de rebel·lió (i
eventualment sedició, a nou d’ells), malversació
de cabals públics (a onze) i desobediència (a
tres). Doncs bé, aquestes tres són les principals –
no les úniques, ni prop fer-s’hi- qüestions
controvertides que denoten l’excepcionalitat d’un
judici que sotmet l’Estat de dret i els principis que
hi són consubstancials a una autèntica prova
d'estrès.
1. El Tribunal Suprem és un òrgan jurisdiccional
manifestament incompetent per a conèixer dels
fets, atès que la totalitat dels elements que
integrarien els delictes comesos (i especialment,
el de rebel·lió) haurien tingut lloc en territori
català. La sostracció de la causa al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, a qui
correspondria conèixer atesa la condició d’aforats
d’alguns dels acusats, suposa una alteració de les
regles d’atribució de competència, amb una
vulneració clamorosa del dret fonamental al jutge
predeterminat per la llei. L’esforç argumentatiu
desplegat en primer terme pel jutge instructor
Llarena i després per la sala d’enjudiciament en
les recents interlocutòries en què resol la
declinatòria de jurisdicció (27 de desembre) i la

súplica contra la desestimació (22 de gener) no
poden convèncer. La lamentable confusió entre
efecte i resultat del delicte i una interpretació
delirant del criteri de la ubiqüitat (per la qual es
determina el lloc de comissió del delicte) no
resisteixen la més mínima anàlisi.
2. Els escrits d’acusació qualifiquen de rebel·lió –
un delicte que requereix la concurrència d’un
alçament violent– uns fets protagonitzats per un
moviment polític que precisament, si ha destacat
per alguna cosa, ha estat pel civisme demostrat
tots aquests anys en les seves actuacions (entre
les quals, cal recordar-ho, s’han de computar
manifestacions en què han participat milions de
persones sense que s’hi hagi registrat cap
aldarull). El redactor mateix de l’esmena
transaccional, el diputat López Garrido, que
donaria lloc al redactat definitiu del delicte de
rebel·lió de l’art. 472, que comportà la introducció
expressa de l’adverbi ‘violentament’ en la
descripció de la conducta punible, no hi reconeix
com a tal infracció la conducta duita a terme pels
dirigents independentistes. Ni ell, ni conspicus exmagistrats del Tribunal Constitucional ni del
Tribunal Suprem, ni centenars de juristes
acadèmics, entre ells especialistes en Dret penal
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que han fet públic dos manifests al respecte
(‘Principio
de
legalidad
y
proceso
independentista’ i ‘Banalización de los delitos de
rebelión y sedición’), ni els dos principals
monografistes sobre el delicte de rebel·lió, ni
moltes altres veus autoritzades. Només una
reconstrucció dels fets que els adultera i
tergiversa i una reinterpretació de la llei,
retorçant-la i estrafent-la, per adaptar-la al cas
concret, en flagrant infracció del dret fonamental
a la legalitat penal, possibiliten una acusació per
rebel·lió del tot insostenible.
3.
S’ha
mantingut
privats
de
llibertat
provisionalment bona part dels acusats, en
espera de judici, sense que concorrin els requisits
necessaris per a acordar una mesura cautelar
restrictiva de drets de caràcter tan excepcional en
un ordenament en què regeix la presumpció
d’innocència. És imprescindible que la presó
provisional respongui a la necessitat de
neutralitzar riscos rellevants (fugida, destrucció
de proves o reiteració delictiva) i que aquesta
finalitat no es pugui assolir amb mitjans menys
costosos per al dret fonamental a la llibertat. Cap
d’aquests pressupòsits hi concorre, especialment
el
risc
de
fugida,
que
cal
valorar

individualitzadament i en atenció exclusiva a les
persones concernides (que no havien deixat
d’atendre cap citació judicial) i no en funció de la
conducta d’altres eventuals processats.
Per aquestes tres i altres raons en què no resulta
possible entrar, la percepció que no serà un judici
just es troba molt estesa entre la ciutadania
catalana, en una proporció que va prou més enllà
del perímetre independentista. I és que resulta
força difícil mantenir l’aparença de justícia quan
presidirà la sala d’enjudiciament un magistrat del
qual el portaveu del Partit Popular en el Senat va
afirmar fa poc que, en el cas que fos nomenat
president del Tribunal Suprem, els permetria
continuar controlant la Sala segona ‘per darrere’
davant de la imminència del ‘judici al procés’. No
farà falta, perquè després de l’escàndol generat
per la filtració de les paraules de Cosidó,
Marchena, com és sabut, continua presidint la
Sala segona, així que és lícit que un pugui arribar
a pensar que, d’aquesta manera, ho tindran molt
més fàcil: controlaran la Sala segona ‘per davant’.
No només cal fer justícia, sinó també semblar que
se’n fa ("Justice must not only be done; it must
also be seen to be done"). Veurem.
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Trencar panys: per una superació democràtica del
règim del 78
Quan es compleixen 40 anys de la instauració del
conegut com a Règim del 78, Fundacions i entitats dels
diferents territoris i nacions que conformen avui el Regne
d’Espanya hem volgut avui compartir aquesta reflexió
que és a la vegada una crida a teixir complicitats i
solidaritats que permetin, d’una vegada per totes,
trencar els panys i obrir camins cap a la llibertat de
pobles i persones.
Enfront del relat d’una Transició exemplar a qui retornar
una vegada i una altra a la recerca de solucions
màgiques, creiem que el balanç del període polític
transcorregut des de la mort de Franco està plena de
tasques pendents o no finides com a conseqüència de la
correlació de forces des que es va portar a terme el canvi
de règim. El 2011, a causa de la gran crisi i de les
mobilitzacions populars, s’obrí una finestra d’oportunitat
per regenerar el nostre model de convivència.
Tanmateix, totes les reaccions posades en marxa des
dels ressorts de l’Estat s’han basat en la manipulació, la
por i la repressió, i fan que avui en dia sembli llunyana la
possibilitat d’un canvi, al mateix temps que l’Estat està
degenerat en formes cada cop més inquietants i
autoritàries. S’ha perdut una oportunitat històrica de
democratitzar radicalment l’Estat i, a més els discursos i
actituds feixistes generadores d’odi i divisió guanyen
terreny com s’ha vist després de les eleccions andaluses,
mentre
creixen
la
desigualtat,
la
corrupció
institucionalitzada i les injustícies, perquè aquest és
“l’ordre” que els nous pactes d’extrema dreta han vingut
a defensar. Així mateix, la falsa promesa europeista està
prenent forma de malson amb un llegat de precarització,
deute, i privatització de la capacitat de decisió, cada cop
més lluny de les persones i les necessitats de la població
i més a prop de les elits financeres i els tecnòcrates al
seu servei.
Resulta del tot necessari recordar la referència a deixar
tot afermat i ben afermat de Francisco Franco el 1969 en
nomenar a Juan Carlos de Borbón el seu successor com a
rei, títol que el 2018 continua en vigor mitjançant els
hereus ideològics del règim franquista que encara estan
ubicats en moltes de les principals institucions de l’Estat.
Elements com la persistència en no condemnar el
franquisme, les resistències a abordar un veritable
procès reparador de memòria històrica, el manteniment
inqüestionat de la monarquia i a l'impossibilitat d’obrir
debats sobre el model territorial i la indivisibilitat de
l’Estat al marge de la voluntat dels pobles. Elements,

tots ells, que evidencien l’existència d’una democràcia
emmanillada. Una democràcia subjectada per nusos que,
lluny de deixar-se enrere, han estat reconstruïts i
renovats en aquests temps de capitalisme agressiu i
cada cop més autoritari. L’aplicació de mesures
d’excepció a Catalunya negant al poble la possibilitat de
decidir lliurement si desitja seguir fent part de l’Estat; la
manca de diàleg i d’obertura de mires davant l’històric
temps nou que viu Euskal Herria després de la
desaparició
d’ETA;
l’estratègia
sistemàtica
de
minorització de llengües i cultures diferents de la
castellana; la persistència en imposar models de
finançament i d’estructuració de l’estat summament
perversos, injustos i que no es corresponen amb les
necessitats i aspiracions dels pobles, així com la
constant anul·lació i/o modificacions de lleis aprovades
pels parlaments autonòmics, indiquen una preocupant
recentralització que intenta empresonar a l’Espanya
plural real a l’estret corsé d’una Espanya homogènia
inexistent. Una Espanya que és avui més centralista que
fa 30 anys i que no es reconeixeria ni en l’esperit
descentralitzador de la mateixa Constitució del 78 ni en
el discurs de la dreta que planteja sense complexos el
desmantellament de les autonomies.
L'immobilisme a l’hora de revisar el model d’Estat
consagrat per la Constitució espanyola és encara més
injustificable si prenem en consideració que els suposats
guardians de les seves essències no tingueren
problemes en modificar-la per sotmetre’s a les directrius
de la Troika, sense consultar a la ciutadania i en un
temps rècord.
No ens resignem a sofrir un bucle inacabable
d’articulació entre vells i nous nusos que asfixien
societats i generacions cada cop més madures i
desitjoses de prendre les regnes de la seva vida. No
acceptem que l’únic horitzó possible oscil·li entre la
continuïtat del règim del 78 i una involució reaccionària
encara pitjor. De fet, si la reacció dels poders de l’Estat i
les oligarquies és la que estem veient, contrària a tota
lògica democràtica, és perquè les distintes impugnacions
des d’espais i nivells diversos, des dels feminismes, els
processos d’alliberament dels pobles o la lluita dels
pensionistes, estan fent forat i afeblint el règim. I és aquí
on es poden obrir altres camins. És possible atendre
democràticament les demandes del poble de Catalunya i
dels altres pobles, és possible reorganitzar l’estat des del
reconeixement no formal sinó efectiu de la seva realitat
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plurinacional. És possible afrontar el temps post-ETA en
clau de resolució democràtica. És possible sembrar el
coneixement mutu i el respecte entre els pobles en lloc
de l’odi. Es poden plantejar altres estratègies front als
mercats o el deute, es pot posar de nou a la banca i als
mercats sota control democràtic i fer front a les
injustícies fiscals i la corrupció. És possible eliminar els
abusos i la repressió i eliminar la legislació que escapça
drets col·lectius i individuals. Es poden assegurar
pensions dignes a qui ha treballat tota la vida. Cal
revertir l’estatalització i la precarització de les relacions
laborals i avançar en millors condicions laborals i socials
en funció de les realitats socioeconòmiques i de
representació de cada territori i nació. Es pot gestionar
d’un altre mode la greu crisi que Europa contribueix a
agreujar al sud global, atenent tant en origen com en
destí el problema de qui es veu obligat a fugir de la fam i
la guerra. Es pot afrontar seriosament la lluita contra el
patriarcat si de veritat volem acabar amb la violència
masclista i altres formes d’opressió patriarcal i bastir
societats veritablement igualitàries. Es poden garantir
els drets sexuals, es pot gestionar d’un altre mode la
pluralitat d’identitats i formes de vida. Es pot transitar
cap a una economia ecològica no subordinada als
interessos de les oligarquies.
Tot això és difícil i requerirà àmplies majories i complexes
complicitats, en som ben conscients: la nostra intenció
no és oferir una reflexió abstracta sense connexió amb la
necessària factibilitat de tot projecte democratitzador.
Precisament per això, subratllam que és necessari
plantejar-se com superar el Règim del 78, perquè no és
possible escometre aquestes mesures en un escenari
marcat per la imposició i les injustícies estructurals, un
model l’objectiu principal del qual és evitar ser desbordat
per la voluntat popular.
Per tot el que esmentam, la nostra és una crida a
desbordar aquest règim des de sota, des de cada poble,
des de cada espai concret de lluita, teixint complicitats i
agrupant forces, respectant ritmes i estratègies, però
prenent consciència de la importància d’evitar
confrontacions innecessàries i contraproduents entre els
qui compartim des de la diversitat un horitzó democràtic
i de justícia social.
El règim del 78 està esgotat i ens comprometem a
treballar perquè la seva transformació i superació sigui

cap a un model de democràcia real, llibertats i justícia. El
futur pot semblar-se al nostre passat més obscur o
resultar desbordat per la pressió des de sota de les
forces progressistes; en part està en la nostra mà. No
perdem aquesta oportunitat; trenquem els panys i
obrirem
nous
camins.
Feministes,
sobiranistes,
federalistes, ecologistes, gents republicanes de diferent
signe i escala, demòcrates en general, hem de ser
capaços de recolzar-nos en allò que ens uneix i
combinar-ho amb la legítima estratègia de cadascú. I allò
que ens uneix és la demanda de tots els drets per a
totes les persones i tots els pobles. En el camí hem de
ser capaços de trobar-nos.
Per tot això des de les Fundacions i Entitats signants dels
diferents territoris i nacions que avui fan part del Regne
d’Espanya feim una crida a les forces polítiques i socials
sobiranistes i d’esquerra a establir complicitats que
permetin una eficaç defensa de les llibertats polítiques,
els valors republicans i el dret de decidir dels pobles. En
definitiva, trencar panys per superar el règim del 78.
Palma, a 29 de desembre de 2018
SIGNEN:
Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques
i les Nacions ( CIEMEN)
Fundació Josep Irla
Fundació Nexe
Fundacions Darder-Mascaró
Poble Lliure
Fundació Iratzar
Fundació Ipar-Hegoa
Fundació Manu Robles Arangiz
Fundació Alkartasuna
Alternatiba
Fundació Galiza Sempre
Laboratorio de Ideas Láncara
Grupo de Estudios Díaz del Moral
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Més enllà de Katowice:
l’acció necessària per a l’esperança
2.3

Pau de Vilchez Moragues
Professor Dret Internacional públic UIB
Fa un mes i mig va concloure a la ciutat minera
de Katowice, a Polònia, la vint-i-quatrena
conferència de les parts al Conveni Marc de
Nacions Unides sobre Canvi Climàtic. Vint-i-quatre
trobades internacionals des de principis dels anys
noranta que deixen el regust amarg d’allò que
hagués pogut ser i que encara no és.
El canvi climàtic és un fenomen complex, no
perquè sigui difícil d’entendre, sinó perquè és
causat per un conjunt variat de gasos d’efecte
hivernacle que es produeixen per tot un seguit
d’activitats humanes que es duen a terme a tots
els països del món. I perquè els seus impactes
també afectaran a tots els països del món. Dit
això, la responsabilitat d’uns i altres no és la
mateixa, ja que el 10% de la població mundial
emet el 50% de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, mentre que el 50% de la població tan
sols emet un 10% de les emissions mundials. Hi
ha, doncs, diferències importants, entre països i
també entre classes socials. Per això, una de les
qüestions més rellevants a l’hora de plantejar una
resposta adequada al canvi climàtic és la de
l’equitat o la justícia climàtica. No només aquells
que més tenen i més contaminen (entre d’altres,
la ciutadania de les Illes Balears) han de fer
majors esforços per a reduir les seves emissions,
sinó que, a més, les mesures que es prenguin han
de tenir en compte les classes mitjanes i baixes
per evitar que siguin les més perjudicades per les
mesures que es prenguin per a reduir les
emissions. A més, aquells països amb més
recursos han de donar suport als països
empobrits perquè puguin dur a terme polítiques
de lluita contra la pobresa que, al mateix temps,
no generin noves emissions.
Aquestes van ser algunes de les qüestions sobre
la taula a Katowice, i hauria estat no només
desitjable, sinó necessari, que els acords presos
les haguessin tengut en compte. Encara més si
tenim en compte que, segons l’informe del Panell
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC en
les seves sigles en anglès) d’octubre del 2018
avisava que les polítiques més eficaces de lluita
contra el canvi climàtic i les polítiques més
eficaces de lluita contra la pobresa s’enforteixen
mútuament. Malauradament, alguns no van voler

escoltar l’IPCC, i no només sobre aquests temes.
L’informe fet públic el mes d’octubre versava,
principalment,
sobre
les
conseqüències
previsibles d’un augment de la temperatura
global d'1,5 °C, les diferències amb un escenari
d’augment de 2 °C i les vies per aconseguir una
fita o l'altra. Val a dir que més enllà dels dos
graus, les conseqüències són catastròfiques i
existeix el risc de posar en marxa mecanismes
naturals d’escalfament que facin ja totalment
incontrolable el canvi climàtic i molt difícil de
preveure el futur de l’espècie humana. En tot cas,
les conseqüències d’un augment d'1,5 °C també
són preocupants, però l’informe destaca que
encara ho són més amb un augment de 2 °C.
Estam parlant de la diferència que hi ha entre que
centenars de milions de persones tenguin o no
accés a aigua potable. La bona notícia és que els
autors de l’informe, que han examinat tots els
estudis publicats sobre la qüestió aquests darrers
anys, expliquen que encara som a temps de
limitar aquest augment a 1,5 °C. Però ens hi hem
de posar ja.
És precisament aquesta finestra d’oportunitat que
ens ha d’obligar a moure’ns. I empro la paraula
“oportunitat” amb tota la seva càrrega semàntica.
Quan parlam de lluita contra el canvi climàtic,
sovint la percebem només en forma de sacrificis
que hauríem de fer per evitar futurs desastres.
Però no es tracta només d’evitar el pitjor. Es
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tracta també de construir un món millor. Més just,
més saludable, més cohesionat, més resilient. El
relat, la forma de presentar les coses, és
fonamental a l’hora de mobilitzar la gent, i la
lluita contra el canvi climàtic no és ni ha de ser un
acte heroic desesperat per vèncer el monstre i
quedar exhausts, sinó un acte col·lectiu de
construcció d’un futur desitjable. I per això cal
imaginar-lo aquest futur. En tot cas, si ens hi
posam, serà un futur amb un aire, una aigua i un
menjar molt més net i saludable. I ja només per
això valdria la pena. Però a més serà un futur
amb una activitat econòmica lligada al territori en
el qual es desenvolupa, que generi vincles entre
la ciutadania.
Per descomptat tot això suposa qüestionar moltes
coses del sistema actual i, naturalment,
qüestionar moltes relacions de poder. Per això les
resistències són tan fortes. Però l’alternativa a
aquest canvi és simplement inimaginable. O ens
hi posam ara i decidim entre totes quin futur
volem, o el futur ens agafarà i ens imposarà una
realitat dis-tòpica. Davant de la possibilitat del

desastre, doncs, ens cal esperança. Però no
l’esperança buida en una intervenció miraculosa,
sinó, com recordava la jove activista sueca, Greta
Thunberg, l’esperança derivada de l’acció. És
actuant, posant-nos en marxa, que farem real
l’esperança d’un futur millor. I cada cop hi ha més
gent que se n’adona. Greta Thunberg té 15 anys, i
es troba en l’espectre autista, però des de fa
mesos cada divendres fa vaga i, en lloc d’anar a
l’escola, s’asseu a les escales del Parlament suec
per protestar per la manca d’acció climàtica del
seu govern. Des de llavors, en pocs mesos, el seu
exemple i les seves paraules sinceres han
començat a mobilitzar estudiants d’arreu del món,
a Alemanya, Suïssa, Austràlia… La setmana
passada, més de 30.000 estudiants de secundària
van fer vaga i van manifestar-se a Brussel·les. És
el seu futur el que està en joc, i s’ho prenen en
serio. És hora que nosaltres, totes i tots, també ho
fem. És, a més, una de les millors maneres de
combatre la desafecció política i l’augment de
l’extrema dreta. No hi ha temps a perdre. Hi ha
tot un futur per guanyar.
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Neix una campanya europea de signatures
per demanar la fi de la impunitat corporativa
i dels tribunals privats que permeten a les
multinacionals demandar als governs
Una coalició d'organitzacions de la societat civil,
moviments socials i sindicats de més de 18 països
de la Unió Europea iniciem la campanya “Drets
per a les persones, normes per a les
transnacionals- Stop ISDS”.
Demanem l'eliminació del sistema de "Solució de
controvèrsies entre inversors i els Estats" (ISDS),
que atorga el dret a les empreses multinacionals
a demandar els governs.
En el seu lloc, exigim un Tractat internacional
vinculant, acompanyat d'una llei estatal, que
permeti responsabilitzar les transnacionals de la
violació de drets humans a qualsevol territori on
tinguin activitat, inclosa tota la cadena de les
seves
filials,
proveïdores,
contractistes,
inversores, etc.
La campanya vol enviar un missatge als directius
de les multinacionals i als governs reunits en el
Fòrum Econòmic Mundial (FEM) de Davos, tots ells
culpables de cometre crims ambientals i socials, i
pretén arribar a 250.000 signatures en els tres
primers dies.
El mecanisme ISDS es troba en la majoria dels
tractats de comerç i d'inversió, com en l'Acord
Econòmic i Comercial Global (CETA) o en l’Acord
d’Associació Trans-Pacífic (TPP), i permet a les
empreses multinacionals demandar als Estats en
tribunals privats si els governs adopten mesures
que consideren obstaculitzen els seus beneficis
econòmics.
L'Estat espanyol és ara mateix el país de la Unió
Europea que més demandes acumula davant els
Tribunals d'arbitratge, la qual cosa es traduirà
amb tota probabilitat en la pèrdua de milers de
milions d'euros de diners públics per a la defensa
legal i el pagament d'indemnitzacions als
inversors: des de fons d'inversió especulatius, a
empreses públiques o grans multinacionals. Si els
inversors guanyessin totes les demandes, l'Estat
hauria de pagar més de 7.500 milions d'euros
dels pressupostos públics.

Dos exemples actuals: Edgewater, una empresa
minera canadenca, ha demandat a l'Estat
espanyol per cancel·lar la llicència d'explotació
d'una mina a cel obert en Corcoesto (Galícia)
invocant un tractat bilateral d'inversions entre
Espanya i Panamà i soscavant amb d’aquesta
manera el dret a la defensa del medi ambient i la
salut del poble gallec. Vatenfall, una empresa
energètica sueca, ha demandat a Alemanya dues
vegades pel seu pla de sortir de l’energia nuclear
el 2020, el que podria suposar milions d’euros per
als alemanys.
Per la seva banda, les multinacionals espanyoles
són de les que més utilitzen aquesta justícia
paral·lela per cobrar unes fortunes i soscavar la
sobirania d’altres països. Per exemple, Naturgy
(antiga Gas Natural Fenosa) i Telefónica tenen
demandes d'arbitratge contra Colòmbia per
regulacions públiques en el sector de serveis.
En 2018, 321 defensores i defensors de drets
humans i ambientals van ser assassinades per
oposar-se a abusos corporatius. Avui dia, però, les
persones afectades per les violacions dels drets
humans comeses per les transnacionals no
aconsegueixen accedir a la justícia.
Per tot això, la campanya "Drets per a les
persones, normes per a les multinacionals – Stop
ISDS" s'articularà al voltant d'una recollida
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massiva de signatures per involucrar milions de
persones a tot Europa entorn de dos objectius:
•Exigir l’eliminació dels "tribunals corporatius"
ISDS en totes les seves formes, sortir dels tractats
de comerç i inversió que continguin el ISDS o un
altre mecanisme semblant, i no signar nous
tractats d'aquest calat en el futur.
• Promoure l’establiment d'un tractat vinculant de
les Nacions Unides sobre empreses transnacionals

respecte als drets humans, així com establir lleis
europees i nacionals per posar fi a la impunitat
corporativa.
La recollida de signatures comença aquest
dimarts 22 de gener coincidint amb el primer dia
del Fòrum Econòmic Mundial (FEM) a Davos i té
una durada prevista d'un any. Així mateix, s'ha
acordat la realització de dues accions globals de
mobilització ciutadana europea comuna en els
mesos d'abril i octubre d'aquest any.

Mallorca, 22 de gener de 2019
PLATAFORMA MALLORCA NO ALS TCI noalttip.org #StopISDS #ParemosMultinacionales
noalttipmallorca@gmail.com https://www.facebook.com/ @MallorcaNoTTIP

Alejandro Texías secretari general de la UGT Illes Balears, inicia a Mallorca la campanya de
signatures contra els ISDS.

A continuació us reproduïm el Manifest de la campanya:
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PLATAFORMA MALLORCA NO ALS TRACTATS DE COMERÇ I INVERSIÓ
LES PERSONES I EL PLANETA PRIMER!
NO ALS TCI NEOLIBERALS!

La interrupció de les negociacions del TTIP entre
la UE i els Estats Units, no significa, ni de molt,
que el projecte hagi estat abandonat. I a més,
durant aquests anys la Comissió Europea està
impulsant tot un seguit de tractats que van en la
mateixa direcció, com ara el CETA amb Canadà –
que ha entrat en vigor provisional sense estar
ratificat per tots els estats membres-. Actualment
s’estan negociant, el TISA, el Mercosur que
implica a l’Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai, el
JEFTA amb Japó…
Tot això forma part de la pretensió de configurar
una arquitectura econòmica i comercial d’escala
global que únicament beneficia als poders
corporatius per sobre dels interessos de la
ciutadania, els drets humans, la sobirania de les
institucions polítiques electes, la justícia pública i
la sostenibilitat de la vida social i del planeta.
Per totes aquestes raons creiem cada cop més
important, mantenir la informació pública,
l’activisme social, la incidència política, l’alerta a
un ampli nombre de sectors afectats i la
mobilització social, arrelades al territori, per tal
d’exercir un permanent control ciutadà davant
d’aquest incessant i antidemocràtic procés
d’imposició del poder de les multinacionals.
Som una campanya formada per organitzacions
socials i polítiques, entitats i plataformes, que
comparteixen una profunda preocupació per les
diverses amenaces que plantegen els actuals
Tractats de Lliure Comerç i Inversió. Defensam
interessos públics molt diversos, com la protecció
del medi ambient, la salut pública, el sector
primari, la justícia econòmica, la lluita contra les
desigualtats, el dret al consum responsable i la
protecció de les normes alimentàries i agrícoles,
el benestar animal, les normes socials i laborals,

els drets de les persones treballadores, els drets
de les dones i la lluita contra la dominació
patriarcal, l’accés públic a la informació i els drets
digitals i la defensa de serveis públics essencials
com l’educació, la salut, els serveis socials, el
control públic i social dels sistemes financers,
entre d’altres.
Rebutjam les actuals negociacions d’aquests
Tractats per part de la UE, portades de forma
secreta, i exigim un debat polític transparent i
democràtic. Les polítiques econòmiques i
comercials han de servir a l’interès públic i al
nostre futur comú. No podem tolerar acords que
afecten les nostres vides, especialment les més
vulnerables,
i
que
estan
dissenyades
exclusivament per defensar i perpetuar un
sistema econòmic profundament en crisi.
Defensam la construcció d’unes relacions i
polítiques comercials entre els nostres pobles que
posin en primer lloc les persones i el planeta,
garantint els drets humans universals, el treball
decent, que permeti a la gent viure una vida
digna, incloent-hi una renda adequada i els drets
laborals; una transició a una economia de baixes
emissions de carboni, un ús social i ecològicament
responsable dels recursos; el reconeixement del
treball reproductiu i de cura, dels treballs
informals de servei a les persones i a la
comunitat; aconseguir una democratització
significativa en tots els nivells de presa de
decisions; la lluita contra la pobresa i
l’establiment de noves relacions de solidaritat i
equitat entre homes i dones i amb les persones
d’altres regions; la reducció dràstica de les
desigualtats i el respecte dels drets de les
persones refugiades i immigrants.
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Reclamam el reconeixement europeu a les
condicions específiques de la insularitat i la pluriinsularitat de la nostra comunitat. Les lleis globals
del lliure mercat s'han de poder regular tenint en
compte els condicionants específics d'uns
territoris limitats i necessitats de proteccions
singulars.
Per tot això exigim:
l Transparència constant i participació de
tots els sectors implicats: s’han de fer
públics els textos de les negociacions de
la Comissió, així com tots els documents
de negociació per permetre un debat
públic obert i crític sobre els Tractats de
Lliure Comerç i Inversions.
l Informar i avaluar els impactes d’aquest
tipus
de
Tractats.
No als mecanismes de solució de
discrepàncies estat-inversor, siguin els
ISDS o el Tribunal Multilateral de
Inversions (MIC) que proposa la Comissió
Europea.
l Mantenim amb fermesa la sobirania de
les nostres societats i dels nostres pobles
per a la presa de decisions en la defensa
i millora de l’interès públic i el be comú
per sobre dels interessos privats.
l La defensa dels serveis públics, de la
sobirania social i de les institucions

públiques per preservar i desenvolupar
aquests serveis en funció dels drets de la
ciutadania i la sostenibilitat de la vida
social,
l El dret de les administracions públiques a
desenvolupar
una
planificació
democràtica, que tingui en compte la
protecció dels espais naturals, la
capacitat de càrrega del territori, la
singularitat dels espais insulars, la
promoció i la protecció de l'economia
social i solidària, la gestió acurada dels
recursos escassos i la seva adequació a
les exigències d'una justa economia
circular. En les condicions específiques
de les nostres realitats insulars i
pluriinsulars, aquest dret és una condició
fonamental per a garantir el futur
sostenible de les nostres societats.
l La construcció d’un tractat internacional
dels pobles, que reculli unes regles
d’economia i comerç compatibles amb
els drets humans, socials, laborals,
culturals i ambientals, així com la
necessitat
d’instruments
jurídics
internacionals vinculants que permetin
demandar les vulneracions d’aquests
drets per part de les multinacionals.
Mallorca, 22 de gener de 2019

PLATAFORMA MALLORCA NO ALS TCI
(Plataforma de Mallorca contra els Tractats de Comerç i Inversió)
Entitats membres de la Plataforma Mallorca No als TCI: ADIS (Associació Dignitat i Solidaritat), Amics de
la Terra Mallorca, AMS (Assemblea de Moviments Socials de Mallorca), Associació LA DEFENSA de
Consumidors i Usuaris de Balears, ATTAC Mallorca, CCOO, CGT, Coordinadora d’ONGD de les Illes
Balears (CONGDIB), Endavant Mallorca, Entrepobles Mallorca, Fundacions Darder Mascaró, GOB, GREC,
Greenpeace, Jubilats per Mallorca, MÉS per Mallorca, S’Altra Senalla, STEI Intersindical, UGT

3.2

Referèndum sobre el model d’Estat
a la UIB
Pep Soler Rotger
activista estudiantil.
L’any passat varen tenir lloc dos aniversaris
d’especial rellevància per a l’imaginari progressista
del país: la Constitució del 78 i el Maig del 68. La
primera, fonament del Règim econòmic i polític que
ha marcat la sort dels pobles de l’Estat durant els
darrers 40 anys, no es pot entendre sense la
monarquia. El segon, un cicle de lluites obreres a
escala continental, potser mitificat, posava damunt
la taula un nou subjecte a tenir en compte a partir de
llavors: els estudiants universitaris.

La casualitat, o no, va voler que el passat octubre
s’estengués arreu de les universitats de l’Estat una
iniciativa per a dur a terme consultes sobre el paper
de la monarquia. No va ser fins al novembre quan un
grup d’estudiants de la UIB posàrem en marxa la
comissió encarregada d’organitzar-ne una a la nostra
universitat. Els objectius eren clars: revitalitzar el
moviment estudiantil i generar debat arreu de l’illa.
Ben aviat la convocatòria rebé l’atenció dels
principals mitjans de comunicació.
Aquest Referèndum no vinculant se celebrarà el
pròxim 27 de febrer, amb taules de votació i
voluntaris a tots els edificis del Campus. Estudiants i
treballadors podran respondre a la pregunta Quin
model d’estat prefereixes? amb dues opcions:
Monarquia o República. La postura de l’organització,
a diferència d’altres universitats, ha estat de no
posicionament, amb un discurs auto-centrat i basat
en la radicalitat democràtica i la necessitat de dur a
terme el debat.
El més interessant, però, encara ha de venir. Com ja
va passar a Madrid, la iniciativa ha sortit de la
universitat per dur-se a terme a diversos pobles. A
Esporles, Valldemossa, Artà i Pollença ja s’està
movent d’una manera o altra. El municipalisme

transformador mallorquí se n’ha de fer ressò sens
falta i preparar mocions a tants ajuntaments com
sigui possible. El moviment popular de l’illa ha
d’estendre aquesta idea a barris i pobles per, en la
mesura que es pugui, dur a terme actes o consultes
amb el mateix esperit.
Segons un estudi dut a terme per Electomanía i CTXT
fa menys de mig any, les Illes Balears som la tercera
Comunitat Autònoma més republicana, darrera
Catalunya i el País Basc. Les potencialitats d’aquesta
iniciativa són evidents. En un moment de
replegament de les esquerres estatals, és més
necessari que mai deixar de fer trinxeres
antifeixistes i sortir a l’ofensiva. Aprofitar aquesta
oportunitat per desplegar projecte polític al voltant
de la República Mallorquina i omplir-la de contingut
social. Desacomplexar-nos per a tensar la corda de
l’autonomia i la gestió dels roïssos que ens deixa.
Sortir a guanyar.

3.3

Cap a la vaga feminista

Neus Tur
Politòloga i membre del Moviment Feminista de Mallorca
El 24 de novembre de 1975 les dones d’Islàndia
van aturar el país amb un 90% de participació en
la vaga que van convocar el 24 d’octubre. Va ser
un punt d’inflexió i, de fet, avui Islàndia és el
paradís de la igualtat en molts sentits. La vaga
feminista del 8 de març de 2018 no va ser la
primera, però en la retina quedaran les imatges
dels carrers de moltes ciutats d’arreu del món –
en especial les de l’Estat i les de ciutats com
Bilbao, Madrid, Barcelona, Sevilla o Palma – plens
de dones de diferents edats al crit de ‘si nosaltres
ens aturam, el món s’atura’. De fet, des de llavors
i també gràcies a campanyes anteriors com el
#MeToo, #Cuéntalo o les manifestacions en
rebuig a la sentència a ‘La Manada’ que ho han
fet visible, comencen a aparèixer les primeres
teoritzacions que, s’hi estarà d’acord o no, parlen
de la quarta onada del moviment feminista
precisament per la seva dimensió global i
intergeneracional, entre altres factors com la
crítica
postcolonial
i
racialitzada
o
el
qüestionament queer al subjecte del feminisme.
Però, què volien aquelles dones islandeses i les de
la vaga feminista del passat 8 de març? Per què
tornar a convocar-la aquest any?
Perquè des d’aquell vuit de març 97 homes han
assassinat
a
dones,
segons
dades
de
feminicidio.net. La meitat, segons dades oficials,
que només han comptabilitzat els assassinats en
els quals l'assassí i la víctima tenien una relació
sexo-afectiva". Perquè des que el “comptador”
s’ha tornat a posar a 0, el gener d’aquest 2019 ja
són 20 els feminicidis comesos a l’Estat. Perquè
des de l’any 2010, 989 dones han estat
assassinades a mans d’homes pel simple fet de
ser dones. Perquè des del cas de ‘La Manada’ als
San Fermins del 2016, a l’Estat s’han
comptabilitzat 89 violacions en grup. Mentrestant,
una comissió de penalistes (on ara hi ha dones
juristes) debat si això és abús sexual, agressió
sexual o què. I d’aquí poc farà un any de la
sentència ‘d’abús-sexual-i-no-violació’. Perquè
segons l’ONU una de cada deu dones serà
agredida sexualment al llarg de la seva vida.
Perquè segons dades de l’Agència de la Unió
Europea per als Drets Fonamentals una de cada
deu dones a Europa ja ha estat violada i la meitat
ha patit assetjament sexual a l’àmbit laboral.
Un àmbit on la situació tampoc millora. El
masclisme quotidià, el sexisme, la cosificació i la

feminització de la pobresa (es calcula que la
meitat dels vuit milions de persones que viuen
per sota del llindar de la pobresa a l’Estat són
dones). Els sostres de vida i els sòls de fang que
ens
impedeixen
poder
desenvolupar-nos
professionalment perquè les tasques del
sosteniment de la vida, les cures, semblen seguir
instal·lades en l’esfera femenina. Una feina no
remunerada que no només suposa el fet que les
dones
no
ens
puguem
desenvolupar
professionalment, sinó que impedeix a moltes
poder accedir a feines de dedicació exclusiva i/o
de millor remuneració (amb el que això suposa
també per a les prestacions per atur o per
jubilació). Unes cures que, ‘en el millor dels casos’
són assumides per altres dones, migrades,
reproduint la ‘cadena de les cures’ de sud a nord.
Tot en un sistema de lleis d’estrangeria i violència
institucional i en un context de neoliberalisme,
masclisme, racisme i feixisme pujant del que el(s)
feminisme(s) s’ha(n) mostrat com el moviment
social més ben organitzat i coordinat per fer-hi
front.
Perquè la vaga va d’això però no només. Perquè
el masclisme (i el racisme) també és present a la
sanitat, a la publicitat, a la mirada cap als drets
de les persones trans (binàries o no), a l’escola, al
teatre... però, com diria Kate Millet, allò personal
és polític, i això també va de polititzar les
relacions, de plantejar-nos què feim cada un de
nosaltres. Per tot això i més, aquest pròxim 8 de
març les dones tornarem a fer-nos els carrers
nostres.

3.4

24 de febrer, diumenge
Homenatge a Emili Darder,

Antoni Mateu, Alexandre Jaume i Antoni M Ques

Com cada any, la Comissió 24 de febrer
formada per entitats, partits polítics i
associacions, de la qual en formen part les
Fundacions Darder Mascaró, organitzen
conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, el
diumenge 24 de febrer, a les 12 h al Mur de la
Memòria, del cementiri, un acte d’homenatge
unitari entorn de quatre personalitats molt
rellevants de la nostra història: Emili Darder,
batle de Palma, Alexandre Jaume, exdiputat
socialista, Antoni Mateu, batle d’Inca i Antoni
Maria Ques, empresari d’Alcúdia. Foren
assassinats pels feixistes, junts, en el mur
exterior del cementiri de Palma, el 24 de
febrer de 1937, per treballar i estimar els

valors i principis democràtics de la República,
com ho foren també les 1.600 víctimes que
recullen les planxes de ferro que formen part
del memorial. La intenció dels colpistes, amb
la rebel·lió contra el govern legal i legítim de la
República i amb l’assassinat de les quatre
víctimes esmentades, fou d'atemorir i
paralitzar la població i totes les persones,
partits polítics, sindicats i col·lectius no afins al
nou règim feixista. Aquell 24 de febrer no sols
mataren quatre homes representatius de la
nostra societat; aquell dia mataren la
democràcia, mataren el nostre poble.

4.1

Dijous 21 de febrer:
Nou document del
Col·lectiu Alternatives

Josep Valero Gonzàlez
Membre del Col·lectiu Alternatives
El dijous 21 de febrer a les 19, 00 h i a l’Arxiu del Regne
de Mallorca, està prevista la presentació d’un nou
document del Col·lectiu Alternatives. Es vol presentar
una proposta d’indicadors que ajudin a crear el que
hauria de ser un quadre de comandament per a
gestionar
una
planificació
estratègica
a
les
administracions públiques. Una estratègia que al parer
del Col·lectiu, hauria d’anar encaminada a propiciar i
guiar una transició de model de desenvolupament, cap a
un horitzó integral de sostenibilitat econòmica, laboral,
social i mediambiental. La posició comuna del Col·lectiu
Alternatives queda reflectida en la introducció i
conclusions finals del document. La resta d’aportacions
estan signades pels autors, com aportacions obertes per
al debat.
En el document Ivan Murray ens demostra que a les Illes
Balears hi ha prou producció científica en el tema dels
indicadors sobre sostenibilitat. Proposa replicar l'OBSAM
menorquí (Observatori Soci-ambiental de Menorca) per al
conjunt de les Illes Balears.
Enric Tortosa i Ferran Navinés ens aporten l'experiència
de la possibilitat de conjunció i de síntesi entre el treball
científic i el debat democràtic amb la societat civil. El
dictamen 5/2007 del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, sobre la Gestió Integrada de la Zona Litoral
de les Illes Balears és un bon exemple de bona pràctica
reconeguda per la mateixa Unió Europea.
Ferran Navinés ens presenta de manera gràfica en el
document, una proposta de síntesi d'indicadors
interrelacionats de sostenibilitat per a les Illes Balears
amb una visió estratègica 2030. Per una banda presenta
un triangle de matèria econòmica, laboral i social. Serien
els indicadors de renda per càpita, índex de qualitat del
treball i l'índex de benestar social. Ferran Navinés, Maria
del Mar Ribas i Antònia Puigrós elaboren aquests
apartats.
Aquest triangle es veuria envoltat per un cercle de sis
indicadors mediambientals. La comptabilitat dels fluxos
de materials, la comptabilitat dels fluxos físics d'energia,
els comptes d'emissions a l'Atmosfera, els comptes de
l'aigua, els comptes de residus, els comptes territorials.
Aquests indicadors han estat treballats per Ivan Murray.

Finalment el cercle estaria tancat per un rectangle de
quatre indicadors de bon govern. Els de qualitat de
govern, relacions amb la ciutadania, la funció pública i la
digitalització a les administracions i ens públics.
Sebastián Lora, Maria José Suasi, Javier Bustamante i
Fernando Monar els han treballat.
Aquests 13 indicadors tenen una metodologia unificada
de presentació. A la vegada en els annexos del
document, hi ha un treball de Joan Matamalas, sobre
altres indicadors sintètics regionals, un indicador
econòmic de mesura de la desigualtat i altres més
específics com els residus i les emissions contaminants,
en referència comparativa també regional i europea, que
ajuden a plantejar la importància de les estadístiques en
els temes relacionats amb la sostenibilitat, i del seu ús o
no, de cara a les polítiques prioritàries de les
administracions públiques.
Serà el tercer document del Col·lectiu Alternatives, a
més d’altres ponències i treballs que han fet alguns dels
seus membres en representació del Col·lectiu. Si voleu
conèixer en més detall els treballs i els components del
Col·lectiu cliqueu:
http://collectiualternativesib.blogspot.com/

4.2

Reindustrialitzar, una paraula
altisonant per a una solució insuficient
Pepi Gonzàlez
Regidora de Lloseta
El passat 16 d’octubre a Lloseta ens despertàvem
amb una notícia inesperada; tanca la fàbrica de
Cemex, popularment coneguda com el “Portland”.
Molta preocupació i interrogants es desplegaren
davant una realitat aclaparadora: 105 treballadors
directes i més de 60 treballadors indirectes veuen
perillar el seu lloc de feina d’un dia per l’altre. Un
cop de destral de conseqüències nefastes per a
totes les persones afectades i per a la feble
indústria del Raiguer.
Els treballadors de la fàbrica ben aviat
respongueren a l’anunci, varen organitzar una
manifestació el dia 3 de novembre i començaren
a participar activament de les negociacions
establertes entre l’Administració, empresa i
sindicats.
A pesar de tots els esforços la multinacional
continua els seus plans i tanca la producció, però
segueix amb la comercialització i venda de
ciment exportat.
Resumint: Cemex vol continuar a Lloseta amb una
part molt petita però més lucrativa del seu negoci
i deixant sense feina a 93 treballadors directes,
més els indirectes.
Segons fons de CCOO d’Almeria el tancament de
la fàbrica de Gador, també inclosa en aquesta
operació, amb més de 200 treballadors afectats,
suposarà la pèrdua d’un milió d’euros anuals en
nòmines i retribucions lligades a l’activitat de la
fàbrica. Aquestes dades es podrien traduir a
Lloseta, amb un centenar de treballadors, en una
pèrdua
de
mig
milió
d’euros
anuals,
aproximadament.
Per què Cemex abandona la producció a Lloseta i
manté la venda i comercialització de ciment?
Perquè a partir d’ara l’exportarà d’altres països on
els costos laborals són molt més econòmics i la
normativa mediambiental molt més laxa.
La multinacional Cemex està present a més de 50
països del món i opera actualment a quatre
continents. En concret, a Espanya les seves
vendes representen el 15% del negoci.
Cemex
comença
el
seu
procés
d’internacionalització el 1985 i de llavors ençà ha

fet servir el món com el seu tauler d’operacions.
Aparentment, esdevenir la primera cimentera del
món pot projectar una imatge d’èxit, però el
rerefons amaga una realitat ben diferent.
Per exemple, l’any 2007 (als inicis de la crisi per
les hipoteques subprime) la multinacional va
adquirir Rinker, la cimentera més gran australiana
i principal subministradora de ciment a Nord
Amèrica, una operació que li suposava entrar a un
nou gran mercat. Com a resultat, Cemex es va
endeutar en tal mesura que el 2009 va haver de
vendre totes les seves operacions a Austràlia.
El 2011 una altra vegada passa per dificultats, a
conseqüència de les seves operacions agressives
i d’alt risc que fa servir per intentar copar el
mercat mundial, i s’endeuta per valor de 17.300
milions de dòlars.
A Espanya això es va traduir amb un ERO l'any
2013 que va afectar la majoria de fàbriques.
Lloseta va ser una excepció i paradoxalment
esdevé una fàbrica estratègica per a Cemex.
Com veiem no són pocs els episodis que la crisi
de Cemex i la crisi econòmica relacionada amb la
bombolla de la construcció van de la mà.
Cemex està acostumada a moure's al mercat
internacional aprofitant les condicions de cada
país per treure el màxim rèdit de totes les seves
operacions i no els hi preocupa ni se senten
responsables de les conseqüències perjudicials
que aquestes pràctiques puguin tenir sobre els
treballadors i treballadores de les seves fàbriques.

Actualment assistim a la darrera crisi de Cemex,
en la que presenta ERO a les fàbriques de Gador i
Lloseta.
En el cas concret de Lloseta per justificar l’ERO
Cemex ha adduït una excepcional pujada de
costos durant els darrers quatre anys, però la
realitat és que l’empresa no ha fet absolutament
cap actuació per pal·liar aquest augment de
costos ni ha fet cap inversió per adaptar la fàbrica
a la normativa europea d’emissions de CO2 que
entra en vigor el 2020, per tant, podem concloure
que la decisió de deixar de produir ha estat
premeditada des d’anys enrere.
El passat 9 de gener es va presentar a Lloseta un
pla de reindustrialització amb una escenificació
en la qual varen participar la ministra d’Indústria,
representants de Cemex, Enagas i Acciona i
membres del govern de les Illes Balears.
Cal destacar que aquest pla de reindustrialització
és possible gràcies a un decret llei que exonera
d’acomplir la normativa als nous projectes
estratègics.

Una vegada més es demostra que quan les grans
multinacionals tenen problemes els governs
faciliten tot el que està a les seves mans per tal
de resoldre la situació.
El pla preveu la posada en marxa de vuit nous
projectes industrials a Lloseta, que suposaria la
recol·locació d’un 50% dels treballadors
acomiadats. Tot això sense calendaritzar ni
previsió d’inici dels projectes.
No es tracta només d’una reducció dràstica dels
llocs de feina, sinó també de la precarització i
pèrdua de qualitat laboral.
Al cap i a la fi una situació d’incertesa dels
treballadors, que desconeixen fins quan
continuaran a l’atur i si reuniran les condicions
necessàries dels perfils dels nous llocs de feina.
Mentrestant, Cemex continuarà amb les seves
operacions d’alt risc i els problemes laborals i els
relacionats amb el medi ambient es traslladaran
de Mallorca a una altra banda del món, deixant
aquí un centenar de treballadors esperant una
solució insuficient que no se sap quan arribarà.

4.3

Economia circular:
Una estratègia per a les
Illes Balears?

Joan Matamalas
Podríem definir l’economia circular, d’una manera
una mica provisional i, per això, inacabada, com
un sistema o una estratègia econòmica que
redueix al mínim el consum de materials i
d'energia, que també redueix la producció de
residus i l'emissió de contaminants i, en canvi,
optimitza al màxim els recursos i els materials
mitjançant la restauració, la regeneració i el reaprofitament.
En el nostre entorn polític més immediat, se’n
comença a parlar —fins al punt que avui el podem
considerar un terme de moda— d’ençà de
l’aprovació el 2014 del document de la Comissió
Europea «Cap a una economia circular: un
programa de zero residus per a Europa» i,
sobretot, d’ençà de la recent adopció, també per
part de la Comissió, d’un paquet de mesures
sobre l'economia circular que pretén ajudar a les
empreses i als consumidors europeus en la
transició cap a una economia on s'utilitzin els
recursos de manera més sostenible.
No ens ha d’estranyar, doncs, que amb aquests
objectius tan virtuosos l’economia circular susciti
un fort interès entre moltes instàncies socials,
polítiques i empresarials. No debades alguns
economistes s’hi han referit com un «negoci
rodó» i així ho vàrem poder constatar en la I
Jornada d'Economia Circular que, organitzada pel
Consell de Mallorca amb la col·laboració de
TIRME, tingué lloc el passat 15 de gener. Si bé la
Jornada no va recórrer tota la «circumferència» i
es va centrar gairebé exclusivament en el
segment dels residus, el desenvolupament de les
distintes sessions va permetre conèixer, a banda
d’una síntesi dels principals continguts de la ja
aprovada Llei de Residus, algunes iniciatives i
experiències del món empresarial, d’entre les
quals podríem destacar les d’algunes de les
principals cadenes hoteleres de les Illes relatives
a la substitució d’articles de plàstic d’un sol ús o a
l’obtenció de compost a partir dels residus
orgànics produïts pels mateixos hotels.
Encara que parlam d’experiències a petita escala,
amb l’encert indiscutible d’aquestes iniciatives, el
que voldríem ressaltar és el fet que hi ha una
nova possibilitat de generar valor econòmic,
ambiental i social de manera més responsable,

més resilient i més competitiva. Com passar a
l’escala regional i com passar de la teoria a l’acció
és una tasca que, pensam, s’hauria de definir
mitjançant una «estratègia balear d’economia
circular».
Moltes comunitats autònomes (Catalunya, País
Basc, Andalusia, Extremadura, etc.) han emprès
estratègies pròpies. Si bé alguns dels elements
nuclears són compartits per la majoria
d’estratègies regionals —fonamentalment els
objectius i les línies generals d’actuació—, el
disseny d’una estratègia balear hauria de partir
de l’element diferencial que comporta la
insularitat així com de les particularitats del
model econòmic. Una d’aquestes particularitats
és la dificultat de desacoblar el creixement
econòmic de la forta pressió demogràfica, la qual
cosa es tradueix en un consum creixent d’energia
o en una producció també creixent de residus, per
citar només dos dels aspectes centrals de
l’economia circular. En aquest sentit, l’augment
de la productivitat i de l’eficiència en l’ús dels
recursos així com la millora en la gestió dels
residus i el reciclatge esdevindrien dos objectius
cabdals.
Altrament, una estratègia regional hauria de
vincular i articular allò que la dinàmica
institucional —i a vegades la «cultura política»—
desvincula i fragmenta. Així doncs, s’haurien de
generar sinergies i alinear polítiques si més no
dels àmbits següents: mitigació i adaptació al
canvi climàtic, residus, ocupació «verda»,
emprenedoria circular, agricultura, indústria,
innovació, etc. Per tant, una estratègia
d’economia circular és, abans de tot, un repte de
planificació, de transversalitat i d’integració de
polítiques aïllades.
Finalment, una estratègia d’economia circular no
resol tots els interrogants que planteja el trànsit
cap a un model social i econòmic més sostenible,
ni cancel·la tampoc tot el debat que l’ha
d’orientar. És, això sí, un element que permet
incorporar la natura a les accions i a les decisions
de política econòmica i una manera de
materialitzar, no sense dificultats, allò que
sempre és fàcil de formular en el pla teòric.

Diana Riba
“Cada dia, quan arribo a casa, en Raül no hi és. Això és repressió i
ho volem denunciar amb tots els mitjans.”
Miquel Àngel Llauger
Diana Riba, pedagoga, té una llarga trajectòria en
el camp de la gestió cultural: ha estat, entre
d’altres coses, programadora del Fòrum Universal
de les Cultures i membre de la junta del Consell
Català del Llibre Infantil i Juvenil. Durant anys, va
regentar la llibreria Pati de Llibres, de Sant Cugat
del Vallès, i ha estat vocal a la junta del Gremi de
Llibreters de Catalunya. Com a parella de Raül
Romeva, ha estat membre fundadora i una de les
cares més visibles de l’associació creada pels
familiars dels presos dels polítics i activistes
empresonats o exiliats. Ha acceptat, fa poc,
ocupar el número 2 de la candidatura que
presentarà Esquerra Republicana de Catalunya,
amb altres forces polítiques com Bildu i el BNG, a
les eleccions al Parlament Europeu. Em rep a
casa seva a Sant Cugat.
Fa uns mesos que apareixes sovint com una de
les cares públiques de l’Associació Catalana de
Drets Civils. Ens pots explicar com sorgeix i quins
són els objectius d’aquesta entitat?

L’associació neix quan ens trobem amb la situació
de tenir familiars a la presó i a l’exili. Va néixer
com a resposta immediata a uns fets que ens van
arribar amb precipitació: les citacions per anar a
judici, les partides cap a l’exili i les entrades a la
presó es van succeir de manera molt ràpida, i
també de manera molt ràpida vam crear
l’Associació Catalana per la Defensa dels Drets
Civils. Curiosament, les sigles són ACDC, i algunes
vegades hem comentat que són unes sigles
adequades a un moment heavy de les nostres
vides.
L’associació té tres objectius: vol ser una
plataforma per exigir els respecte als drets dels
presoners i exiliats, vol recollir la solidaritat
ciutadana i vol ser també un lloc de trobada de
gent que està compartint la vivència de tenir
familiars a la presó o a l’exili. Som persones que
no ens coneixíem i amb l’associació compartim
aquesta situació.

Vau voler compartir una
totalment nova.

situació

que

era

Sí, ara fa un any i mig a les famílies ens va
canviar de cop la vida. Hem hagut d’aprendre
moltes coses que no sabíem i ens hem convertit
en militants, en activistes.
Parles de la solidaritat ciutadana, que
efectivament ha estat molt important. Com la
valoreu?
De manera molt positiva. D’una banda, perquè és
la manifestació del suport de tota una societat
que, com a col·lectiu, se sent víctima de la
repressió. Al mateix temps, tota aquesta
solidaritat ens serveix, als familiars, de coixí
emocional. A molts els actes es repeteix una
frase: no esteu sols. És una frase important per a
les famílies: per a les parelles dels presos, però
també per als fills, que perceben tot aquest
suport.

La solidaritat cap a les famílies es manifesta en
els actes públics i en accions públiques, però
també en una voluntat d’ajudar-nos en el dia a
dia. Un dia que tenia dificultats per acompanyar
la meva filla a atletisme, aviat vaig tenir 50
respostes per whatsapp de gent que s’oferia a
acompanyar-la.
La solidaritat també ha existit fora de Catalunya,
a Espanya i a Europa?
Aquí vam fer un referèndum i fer un referèndum
no és cap delicte. Quan hi ha gent que se’n va a
l’exili o a la presó per organitzar un referèndum
esperes una reacció molt forta. Després t’adones
que, fora de Catalunya, no tothom té el mateix
coneixement del que ha passat o no ho jutja igual.
Una part molt important de la nostra feina és
explicar-ho. Amb la feina contínua i amb el temps,
els resultats arriben. Per posar-te’n un exemple:
no fa gaire, 500 parlamentaris de diferents parts
d’Europa van exigir l’alliberament de Carme
Forcadell.
Aquesta feina
important, no?

d’internacionalització

és

molt

Molt. L’estat espanyol, com a democràcia,
s’empobreix cada vegada més. Davant l’afany de
la societat catalana d’avançar per resoldre els
seus problemes, en lloc d’optar pel diàleg va
optar per la repressió. I això succeeix dins Europa,
l’Europa que ha de defensar les llibertats. La Unió
Europea no ho hauria de permetre. En altres
contextos resultaria mal de concebre: seria
inimaginable que un gran tribunal d’àmbit
europeu portés els governants anglesos a la presó
per haver organitzat el referèndum del Brexit.
Doncs Europa tampoc no hauria de permetre
l’actuació del govern espanyol.
Des de l’independentisme hi ha veus que han
criticat centrar tant l’estratègia en els presos,
com si això fos una actuació victimista, o
sentimentalitzés el procés.
Els presos i els exiliats són la punta de l’iceberg.
Ells són l’exemple més clar d’una repressió que
afecta els nostres drets individuals i també els
nostres drets col·lectius. Van ser acusats o
detinguts per actuacions que havien fet com a
representants del poble, que els havia escollit
democràticament. En el cas d’en Raül, dues
vegades, la segona quan ja s’havien formulat
acusacions contra ell. Els votants el van tornar a
elegir.
I hi ha una unitat en l’estratègia entre els
diferents presos i exiliats?

Diria que sí. Hi ha un gran debat sobre la unitat
d’acció. Però està clar que compartim l’objectiu:
entre els presos i exiliats, i també amb el govern i
amb els partits que li donen suport. Potser
després hi hagi diferents visions en alguns
aspectes, però la nostra diversitat també és la
nostra força.
D’altra banda, el paper de presos i exiliats és
complementari: si tots fossin a l’exili no es
posaria de manifest la repressió que exerceix
l’estat espanyol i si tots fossin a la presó no
tindríem l’altaveu internacional que suposen els
exiliats.
Els propis presos, i en Raül potser el que més, ha
insistit en el diàleg i en la via pacífica, i ho han fet
en un context en què sembla no haver-hi cap
resposta positiva a l’altra banda.
Catalunya va prendre la decisió de resoldre els
seus problemes de manera pacífica. La violència
només l’ha exercida l’estat espanyol. No hi ha ni
una sola imatge de violència de votants del
referèndum. Aquest és el camí de Catalunya i ha
de continuar essent així: si en algun moment algú
volgués recórrer a la violència, seríem menys,
perquè gran part de la societat catalana no hi
voldria ser. I això diu molt de la societat catalana.
Cal insistir en les eines democràtiques, que són
les urnes i les paraules. La campanya “Som el
80%” d’Òmnium Català n’és un bon exemple. La
idea de voler resoldre les coses votant uneix més
de tres quartes parts de la societat catalana.
Com afronteu el judici els familiars dels presos?

Fa molt de temps que hi treballem, els familiars
dels presos i els acusats que estan en llibertat
provisional. El nostre interès primer és que hi
arribin forts, tant físicament com mentalment, i
que hi arribin ben preparats jurídicament.
Com hem denunciat moltes vegades, és molt
difícil per a ells preparar bé el judici en la situació
de presó preventiva. En Raül no podrà parlar amb
el seu advocat després de les sessions del judici, i
tampoc no té la seva agenda per poder respondre
a les acusacions, no té accés al seu mòbil ni a
Internet. Tot això, com hem dit sovint, vulnera de
manera greu el dret dels presos a la defensa.
Passem a un altre tema. Com et decideixes a
acceptar al proposta d’anar de número 2 a la
candidatura d’Esquerra a les properes eleccions
europees?

sobretot a una voluntat de fer de l’escó un
altaveu de denúncia?
Volem utilitzar tots els mitjans per seguir
denunciant la situació. Catalunya se sent
empresonada, i no pot avançar sense resoldre
aquesta situació. Volem seguir mostrant el que
passa. Volem seguir explicant que l’estat
espanyol opta per reprimir en lloc de dialogar,
però que això no pot ser una sortida: si hi ha
d’haver una solució, ens haurem de tornar a
trobar en una taula de diàleg.
Amb tota probabilitat d’aquí a uns mesos seràs
diputada al Parlament Europeu. Amb quines
perspectives t’hi enfrontes?

La proposta m’arriba amb una trucada d’en Raül.
Pensa que només tenim set trucades setmanals
de vuit minuts, i en una d’aquestes trucades em
diu que Oriol Junqueras voldria que jo fos a la
llista. Per primera vegada en les nostres trucades
es va fer un silenci: en una trucada de vuit
minuts, els segons són molt valuosos… Però la
resposta va ser que sí: era una oportunitat de
tenir veu per mostrar la repressió. Cada dia, quan
arribo a casa, en Raül no hi és: això és repressió i
ho volem explicar.

Ara mateix, els diputats d’Esquerra formen part
del grup Verds/ALE. La nostra intenció és
continuar-hi, però és clar, cal veure primer com es
configuren els grups parlamentaris. Pel que fa a
quin ha de ser el meu lloc, dependrà de quants
diputats tinguem, i de quins siguin els interessos
dels diferents membres del grup. La nostra
voluntat és formar part de la Comissió de
llibertats civils. Jo, per la meva trajectòria de
pedagoga i en el món cultural, també podria fer la
meva aportació a cultura, on es tracta de llengües
i cultures minoritàries. I després tenim una tasca
important de refermar els contactes amb els
eurodiputats de tots els grups.

Així doncs, la presència de Junqueras i d’una
representant dels familiars dels presos respon

Sort, força i encert, Diana. I una abraçada forta a
en Raül.

5.1

Can Oleo acull el
IV Fòrum de Fundacions Sobiranistes

Miquel Rosselló del Rosal
Del Consell de les Fundacions Darder Mascaró

El passat mes de desembre, els dies 28 i 29, dins el marc
de les activitats amb motiu de la Diada de Mallorca, es
va celebrar a Palma una nova trobada de Fundacions
Sobiranistes d’arreu de l’Estat espanyol.
Aquesta trobada que se celebrà a Can Oleo, amb el
suport de la Consellera Cultura, Participació i Esports,
Fanni Tur, era ja la quarta. Les Fundacions Darder
Mascaró foren en aquesta ocasió les encarregades
d’organitzar el Fòrum i d’exercir d’amfitriones.
Participaren fundacions de Galícia, País Basc, Catalunya,
País Valencià i de Mallorca. Lamentablement no
pogueren assistir entitats d’Andalusia i de Canàries, que
havien anunciat la seva presència.
Aquest Fòrum tingué com a lema Sobiranies en acció:
democràcia front dels autoritarismes, entorn del qual
s’organitzaren dues taules rodones. A la primera, que
moderà el nostre company Antoni Trobat, varen debatre
sobre Sobiranismes d’esquerres front a la crisi del règim.
Hi participaren el president de la Fundació Iratzar del
País Basc, la diputada dels Comuns del Parlament català,
Elisenda Alamany, i la vicepresidenta del Govern de les
Illes Balears Bel Busquets.
A la segona, moderada per la nostra companya Pepi
Gonzàlez, parlaren de Democràcia i sobiranies front als
autoritarismes que vénen, n’ Eulàlia Reguant regidora de
l’Ajuntament de Barcelona per la CUP, Antoni J Aguiló
filòsof i membre del Consell de les Fundacions Darder
Mascaró, i el politòleg català Ivan Serrano. A les dues

taules hi hagué un interessant debat dels assistents, que
ompliren Can Oleo.
Les Fundacions participants en el Fòrum, per primera
vegada debateren i aprovaren una Declaració política
amb el títol Rompre panys. Per una superació
democràtica del règim del 78 que publicam al mateix
número de L’Altra mirada.Així mateix debateren i
aprovaren el document Reptes de futur del fòrum de
Fundacions Sobiranistes per donar estabilitat i
continuïtat al mateix Fòrum que se dotarà d’un nom, un
logo i de criteris d’organització i funcionament. Aixi
mateix definia les línies generals d’actuació que seran:
- L’anàlisi política i estratègica
- L’elaboració i difusió del discurs sobiranista d’esquerres
- Obrir la reflexió i les activitats del Fòrum a nous
subjectes sobiranistes
- Crear una escola sobiranista per promoure la formació i
que celebraria la seva primera edició dins el 2019.
També acordaren celebrar el V Fòrum el mes de març a
Barcelona, en el marc del qual es presentarà el llibre
Sobiranisme i Feminisme. Repensar les identitats al
segle XXI que agrupa les ponències i els debats del
Segon Fòrum.
En definitiva s’ha donat una gran passa en la idea
central, que s’ha mantingut des del principi, de construir
i consolidar un espai estable i permanent de reflexió,
debat, formació i coordinació de les Fundacions i entitats
del sobiranisme d’esquerres.

Crònica de les activitats
de Fundacions Darder Mascaró
5.2

Biel Payeras
Membre del Consell de Fundacions Darder Mascaró
El passat 24 de gener es va reunir el Consell de
les Fundacions per debatre i aprovar el balanç del
2018 i el pressupost del 2019.
Així mateix es donà compte del treball que es
promourà els pròxims mesos des de les distintes
àrees que conformen les Fundacions:

Des de l’àrea de Comunicació es posarà en
marxa el nou portal Illa Global (illaglobal.com),
que té per objectiu recollir 5-6 articles setmanals i
compta amb 40-50 persones col·laboradores. La
informació dels col·laboradors/es s’actualitzarà a
mesura que es col·labori.

Al programa de l’Escola Oberta Ciutadana està
previst un curs de formació amb el Servei d’Acció
Cultural (SAC) de la UIB sobre “Economia social i
solidària” i que es farà conjuntament amb la
xarxa REAS. Així mateix se seguiran impartint els
cursos sobre sindicalisme i municipalisme
conjuntament amb CCOO. Es preparen noves
activitats formatives amb la Coordinadora d’ONGS
i es proposaren altres a l’STEI.

A l’Espai d’història s’ha presentat al
Departament d’Història de la UIB tres projectes
per desenvolupar conjuntament: Memòria oral
dels darrers anys de la lluita antifranquista,
història del moviment estudiantil a Mallorca i
continuar la història del Mallorquinisme polític des
d’on la va deixar Gori Mir, és a dir 1939 fins a
l’actualitat.
Així mateix s’està editant amb l’editorial Lleonard
Muntaner el llibre de les ponències de les segones
jornades del moviment obrer a Mallorca sobre les
repercussions de les revolucions del 1917 a les
Illes.
I per últim ja s’estan treballant les ponències per
les III jornades que serà sobre “El paper de la
dona en el moviment obrer de la primera meitat
del segle XX” que estan previstes pel 2020.

També s’ha fet una primera reunió d’un nou espai
de debat sobre el paper de l’autoritarisme i els
nous feixismes en l'actualitat i des de l’espai de
Construcció nacional i sobiranisme per donar
continuïtat al debat entorn del sobiranisme que es
ve desenvolupant des de fa més de dos anys es
planteja un nou treball sobre els reptes del
sobiranisme a Mallorca.

Per últim es passà revista a les activitats que
Fundacions desenvolupa conjuntament amb altres
entitats de la societat civil com la constitució
d’una Plataforma Democràtica que tindrà
l’objectiu de lluitar contra els atacs a la
democràcia i l’autogovern de l’extrema dreta.
També seguirà molt activa amb la campanya
Uneix-te per un bon Finançament, com ho ha fet
tot l’any passat. Així com amb el Col·lectiu
Alternatives que el 21 de febrer presentarà a
l’Arrxiu del Regne de Mallorca el seu tercer estudi
sobre variables i indicadors pel canvi estratègic
de model econòmic. I amb la nova plataforma
contra el TCI i la seva acabada de iniciar
campanya europea.
I continuarà col·laborant activament amb les
Fundacions Sobiranistes de l’Estat per constituir
un espai de col·laboració comú.

5.3

L’Escola Oberta Ciutadana va fent camí
David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

El passat 15 de gener vàrem celebrar a Es Mercadal
(Menorca) una nova sessió del curs sobre Sindicat i
Municipi: repensar el sindicalisme i el seu sentit social,
coorganitzat per les fundacions Darder-Mascaró i
Comissions Obreres de les Illes Balears.

per tal de coorganitzar accions de debat i formació que
permetin compartir el coneixement que generen les
lluites socials, i aprendre juntes en el camí de la
transformació social, que serà col·lectiva i cooperativa, o
no serà.

En el curs, on hi participaren un bon grapat de delegats i
delegades sindicals menorquines, es va reflexionar i
debatre sobre el paper del sindicalisme més enllà de les
empreses, i la importància de la participació en l'àmbit
municipal per tal d’arribar a altres espais de poder i
decisió, i d’establir aliances amb moviments socials
locals i consumidors per tal de dur endavant un projecte
de transformació de la societat.

Les properes accions formatives previstes són un curs
segons el conveni amb el servei d’activitats culturals
(SAC) de la UIB sobre Economia Social i Solidària i
Finances Ètiques (aquí vos hi podeu apuntar:

En les diferents ponències hi participaren José Luís
García, secretari general de CCOO, David Abril,
responsable de l’Escola oberta ciutadana de les
fundacions, Jordi Tutzó, regidor d’hisenda de l’ajuntament
de Maó per la coalició municipalista AraMaó, Andreu
Fernández, responsable de l’àrea de serveis a la
ciutadania del sindicat a Menorca, i Antonio Soria,
secretari general de la Unió de CCOO a Menorca.
Es tracta de la segona edició del curs que ja es va
celebrar també a Inca a inicis de l’estiu passat, i que es
reproduirà en els mesos vinents a Manacor, Calvià i
Eivissa. La passada tardor, a més, coeditàrem el primer
exemplar de la col·lecció «Quaderns de debat i formació»
de les fundacions Darder-Mascaró, que vos podeu
descarregar a la nostra pàgina web.
Des d’una filosofia de servei comunitari i de pensament
crític, des de l’Escola Oberta Ciutadana oferim la nostra
col·laboració als diferents moviments socials de les Illes

https://sac.uib.cat/act_sac/formacio/18-19/EconomiaSocial/ ) i amb la Coordinadora d’ONGDs de les Illes
Balears miram de preparar una acció formativa sobre
l’Agenda 2030.
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MÉS per Mallorca als governs municipals:
Quatre anys de canvis
T1

Pere Fuster
Conseller del Consell de Mallorca
Els resultats de les eleccions municipals del mes de maig
del 2015 varen atorgar a MÉS per Mallorca els millors
resultats històrics de l'època democràtica. Les
candidatures eco-sobiranistes o les coalicions de les
quals formaven part varen obtenir més de 150 regidors, i
es convertiren en la primera força municipalista de
l'esquerra.
Aquests magnífics resultats han permès a la gent de MÉS
per Mallorca governar a molts de municipis, ostentant la
batlia en la major part dels casos. Palma, Manacor,
Sóller, Marratxí, Esporles, Montuïri, Campanet, Santa
Maria, Llubí, Mancor de la Vall, Puigpunyent, Bunyola,
Pollença, Llucmajor, Alaró, Búger, Maria de la Salut,
Lloret, Felanitx, Selva, Sineu, Ses Salines, Inca, sa Pobla,
Lloseta, Sant Llorenç, Valldemossa o Alcúdia són els
municipis on s’han executat les polítiques de canvi que
proposava MÉS.
Aquesta onada de canvi que varen reflectir les urnes, ara
farà quatre anys, va despertar una gran il·lusió entre els
ciutadans que reclamaven una altra forma de governar,
més transparent i participativa. I podem dir, sense por
d'equivocar-nos, que aquestes expectatives s'han
complert allà on els homes i dones de MÉS han tengut
responsabilitats de govern. Si hi ha un denominador
comú, aquest ha estat el de saber escoltar i acostar
l'administració a les persones. S'han implantat els
pressuposts participatius a molts de llocs, s'han dut a
terme assemblees ciutadanes, s'ha possibilitat la
intervenció de les entitats en els plenaris i s'ha fet de la
transparència un principi irrenunciable. En resum, la gent
ha estat la protagonista de les decisions importants. S'ha
governat per a la gent, però també amb la gent.
Han estat també quatre anys de revitalitzar i recuperar
festes i tradicions populars i sobretot de fer-les més
participatives. Hi ha coses que es pressuposen quan
governa MÉS, i aquesta n'és una. Però el gaudi de les
celebracions s'ha de fer amb responsabilitat i per aquest
motiu els consistoris dirigits per MÉS per Mallorca han
liderat campanyes contra les agressions sexistes a les
festes populars, així com per prevenir l'abús de l'alcohol.
Segurament, aquests quatre anys han servit per a
desmuntar diversos mites. Un dels que ja no tendrà base
real mai més és aquell que atorga a la dreta una major
capacitat de gestió. Els consistoris on ha governat MÉS
per Mallorca han dut a terme una immensa reducció del
deute públic, heretat en molts de casos de governs de la
dreta.
Una gestió que cal dir que ha estat molt condicionada
pels efectes injusts i perniciosos de les lleis estatals que
limiten la incorporació de personal per a cobrir places o
que prohibeixen dedicar a inversions bona part del
superàvit.

De fet, els regidors i regidores eco-sobiranistes preparen
mobilitzacions contra la coneguda Llei Montoro, que
tants de perjudicis està causant als nostres ajuntaments
i que bàsicament ha servit per a compensar l'enorme
deute públic del govern central.
Aquestes limitacions, això no obstant, no han impedit
que els nostres consistoris hagin dut a terme un gran
nombre d'inversions per a millorar les infraestructures,
recuperar patrimoni o fer avenços significatius en
reciclatge, recollida selectiva o eficiència energètica.
Perquè és en la cura del medi ambient, en la recuperació
d'espais per a les persones o en possibilitar una mobilitat
més sostenible on els governs de MÉSper Mallorca
marquen altre cop les diferències. Palma, sa Pobla,
Bunyola, Valldemossa o Pollença són exemples de
municipis que han fet un gran esforç per a millorar la
recollida selectiva, en alguns casos implantant el porta a
porta. La construcció de carrils bici o l'adequació
d'espais i passejos per als ciutadans també han estat
una constant, com per exemple a Felanitx i Marratxí.
Incidint en la qüestió de la bona gestió, s'ha de valorar la
gran quantitat d'inversions realitzades: millorant carrers,
voreres i places, executant infraestructures de
sanejament, recuperant edificis emblemàtics i patrimoni
o ampliant l'oferta de serveis socials. I quan els recursos
propis dels ajuntaments no han estat suficients, han
comptat amb l'ajuda del Consell de Mallorca i del Govern
de les Illes Balears a través de les Conselleries de
Turisme, de Medi Ambient i de Serveis Socials. Només el
Departament de Desenvolupament Local del Consell
haurà invertit 80 M € al llarg d'aquesta legislatura en
ajudes als municipis: per a la despesa corrent, per a la
millora dels espais públics mitjançant el Pla d'Obres i
Serveis, per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i
instal·lació d'hidrants, per a l'adquisició de vehicles
elèctrics, etc.
És complicat enumerar totes les inversions i accions
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dutes a terme a cada un dels municipis, atesa la gran
quantitat de projectes endegats pels regidors i regidores
de MÉS per Mallorca, però a manera de resum podem
destacar l'obertura de l'hospici i el passeig de la
carretera del Far a Felanitx, la reconversió en zona per a
vianants de la primera línia del port o la revitalització de
cala Sant Vicenç a Pollença, la recuperació de camins
públics a Valldemossa, una nova depuradora a Alcúdia, la
dotació d'aigua potable a algunes urbanitzacions a
Llucmajor, un nou centre de dia a Pòrtol, la recuperació
de Sa Pobla Ràdio, la reconversió de l'edifici de sa
Farinera a Llubí, l'ampliació de la residència amb nou
centre de dia a Santa Maria, un nou parc verd a Mancor
de la Vall, l'aprovació del nou catàleg de patrimoni a
Alaró, la millora de l'eficiència energètica dels
equipaments municipals d'Esporles, la inversió en el
Centre d'Interpretació de Son Fornés a Montuïri, la
pavimentació del camí de na Pontons a Campanet, un
pla de xoc per al manteniment dels col·legis públics a
Inca o una nova biblioteca municipal a Maria de la Salut.
Però no voldríem acabar aquest resum de legislatura

sense fer menció a dos aspectes de gran rellevància: el
compliment de la legalitat urbanística en sòl rústic
gràcies a la cessió en molts de casos de les
competències a l'Agència de Defensa del Territori, i la
recuperació de la Memòria Històrica mitjançant
l'obertura de fosses a molts de cementeris mallorquins,
essent els representants municipals de MÉS per Mallorca,
protagonistes d'aquesta iniciativa de justícia. En altres
casos, com ara Sóller, s'han eliminat monuments
franquistes que encara presidien carres i places.

En resum, ha estat una legislatura de governs de la gent
i per a la gent, que han permès avançar en polítiques de
sostenibilitat mediambiental i de recuperació de
patrimoni i espais públics. Unes polítiques que de ben
segur mereixeran novament la confiança dels ciutadans.

T2

El repte de l’habitatge a Palma

Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS per Palma
Juliol del 2015, després d’un mes de constitució del nou
Ajuntament, l’Oficina Anti-desnonaments de Palma obrí les
seves portes. Tot un símbol del canvi radical en la sensibilitat del
nou equip de govern i en les seves polítiques. L’habitatge passa
a ser una qüestió fonamental a atendre després de l’estafa de la
crisi i quatre anys del govern conservador de Mateu Isern. A
hores d'ara, l’Oficina Anti-desnonaments ja ha atès a més de
1100 famílies, amb una gestió satisfactòria del 70% dels casos.
El 27 de juliol del 2017: Cort rebutja el lloguer turístic en
finques plurifamiliars de tot Palma. S'aprova al plenari la petició
popular de la Federació d'Associació de Veïns amb els vots a
favor de MÉS i Podem i l'abstenció del PSIB. L’abril del 2018,
la nova proposta de zonificació de l'Ajuntament de Palma
s’aprovà amb els vots a favor de PSIB-PSOE, MÉS i Podem i
els vots en contra dels partits de l'oposició, Ciutadans i el Partit
Popular. Es tractava de dosificar l’activitat turística per garantir
la bona convivència a la ciutat i l’equilibri econòmic. El Govern
de la Gent va complir així amb la seva promesa amb els
moviments socials i el conjunt de la ciutadania de tot Palma.
Una proposta que partia de la constatació d’una dificultat
creixent per part dels habitants de la ciutat d’accedir a un lloguer
a preu assequible. Va ser una decisió decidida i valenta, referent
a nivell mundial, que fou el resultat de l’impuls de MÉS per
Palma i de la xarxa associativa de la ciutat.
A la vegada, s’han donat més de 2 milions d’euros ajudes per a
l’habitatge entre les regidories de Benestar i Drets Socials i
Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne per al
manteniment o rehabilitació d’edificis en barris vulnerables, per
ajudes al lloguer o les ajudes donades des dels Serveis Socials a
famílies sense recursos. El creixement d’aquestes ajudes ha estat
exponencial aquesta legislatura.

Però si bé les competències municipals en habitatge són
limitades, el Govern de la Gent no ha aturat de treballar amb la
resta d’administracions per abordar aquesta qüestió. En
coordinació amb el Govern Balear, al llarg d’aquesta legislatura
s’han cedit cinc solars municipals a l’IBAVI per a la construcció
de 78 nous habitatges de lloguer social. Es tracta d’una mesura
per augmentar el parc d’habitatges públics a Palma i garantir

habitatge digne per a tothom. A aquests habitatges se n’hi
afegiran 62 més que es construiran en solars de l’IBAVI a
Palma. Així, l’IBAVI serà l’encarregat de dur a terme les cinc
promocions que es faran als solars cedits per l’Ajuntament i les
dues que s’executaran als seus solars, amb una inversió
aproximada de 17 milions d’euros.

De la mateixa manera, Antoni Noguera també ha reclamat a les
administracions competents que actuïn amb sensibilitat respecte
a aquesta qüestió. El passat estiu Noguera va presentar amb el
grup parlamentari de MÉS per Mallorca una proposició no de
llei en la qual es demanava la modificació de la llei
d’arrendaments urbans (LAU) per facilitar l’accés a l’habitatge,
per permetre que es puguin fixar uns preus màxims en
determinades zones especialment problemàtiques, en aquest cas
a Palma. A més, la proposta reclamava que la LAU ampliï el
termini de lloguer com a mínim de tres anys a cinc per tal
d’evitar l’excessiva mobilitat dels llogaters, causada per pujades
excessives de preus. En paral·lel, Noguera es reuní amb els
grups de Compromís, en Marea, Podemos i Esquerra
Republicana de Catalunya per plantejar la mateixa qüestió al
Congrés de Diputats. També s’ha entrevistat amb Joan Ribó,
Ada Colau i més recentment amb Manuela Carmena, per
compartir la preocupació de l’accés a l’habitatge, fer pressió a
l’Estat perquè legisli en aquest sentit i teixir aliances entre
ciutats amb problemes similars per trobar solucions compartides.
En definitiva, encara queden molts de reptes al davant.
L’habitatge és una qüestió molt sensible i una preocupació no
només per a les persones joves i famílies amb recursos limitats
sinó per una gran part dels habitants de la nostra ciutat. Queda
molta feina per fer i per això és necessari revalidar els pactes
d’esquerres al maig del 2019.
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Gabriel Riera i Sorell
Memòria viva de la
República

David Ginard i Féron
Historiador
Gabriel Riera i Sorell va complir el passat 18 de
gener cent anys rodons. Amb aquest motiu, un
grup de companys i amics del moviment veïnal de
Palma organitzaren a Son Cladera un
merescudíssim acte d’homenatge en què
participaren nombrosos veïnats, activistes de la
memòria
democràtica
i
responsables
institucionals municipals i autonòmics. Les ratlles
següents pretenen ser un simple esbós biogràfic
del degà de la lluita per la República i contra la
dictadura franquista a Mallorca.
Gabriel Riera va néixer a Sant Joan el 1919, però
des de molt petit es va traslladar a Sóller, on va
estudiar a l’escola pública i s’inicià, a 14 anys, en
la feina de ferrer. Procedent d’una família
marcadament d’esquerres, son pare –Gabriel
Riera i Llodrà– va ser militant de la Unió General
de Treballadors i president del Sindicat
Metal·lúrgic de Sóller. Ell mateix va presenciar
amb emoció la proclamació de la Segona
República en aquesta localitat:
«Record perfectament quan es va proclamar la
República. Jo era a Sóller i hi havia molt
d’entusiasme. Es va celebrar a la plaça de
l’Ajuntament. Molta de gent. Vàrem hissar la
bandera republicana. Record que hi havia un
home que va ser regidor al primer Ajuntament
republicà i vaig veure que plorava. Això em va
cridar l’atenció i li vaig demanar a mon pare com
així aquell home plorava, si tothom estava tan
content. I mon pare em va dir que plorava
d’alegria! Hi va haver una festa, en aquella època
hi havia molta il·lusió per la República. La il·lusió
la vàrem mantenir tots els anys de la República.»
El 1934, arran del boicot empresarial a què fou
sotmès son pare, la família es traslladà a Palma.
Aviat s’instal·laren al barri de ses Cadenes, prop
de s’Arenal. Es tractava d’un dels indrets més
marcadament d’esquerres de l’illa de Mallorca,
amb una important activitat sindical al voltant
dels trencadors de marès. En aquells anys,
Gabriel Riera va conèixer destacades figures de
l’esquerra mallorquina com Ignasi Ferretjans,

Heriberto Quiñones, Aurora Picornell i Ateu Martí.
Ell mateix es va afiliar a les Joventuts Socialistes
Unificades i al PCE, alhora que col·laborà

activament en el col·lectiu recreatiu obrerista
Salut i Cultura, del qual era vicesecretari el
desembre del 1935:
«Em vaig afiliar a les Joventuts Socialistes. A ses
Cadenes érem per ventura uns 20-25 militants.
No hi havia cap al·lota. Ens reuníem a un bar, no
teníem local. Fèiem teatre i esport. Record, per
exemple que férem boxa. Va venir moltes de
vegades en Martí II, que va ser campió d’Espanya
de boxa, a donar-nos classes de gimnàstica. I
representàrem obres al teatre de ses Cadenes i al
Pil·larí. La majoria dels militants de les Joventuts
Socialistes de ses Cadenes eren trencadors de
marès. Jo crec que a ses Cadenes les Joventuts
Comunistes tenien més força que les Socialistes.
Quan es va fer la unificació ens consolidàrem.»
Després del cop d’Estat contra la República
s’amagà, però el setembre del 1936 fou detingut i
empresonat a la presó de Can Mir. D’aquí passà,
pel desembre, a diversos camps de concentració
situats als municipis de Campos, Sóller, Pollença i
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Manacor. Acabada la Guerra Civil, fou deportat a
uns altres centres de reclusió d’Andalusia i al nord
d’Àfrica. Riera té records particularment
espantosos sobre la seva estada al camp de
Sierra Carbonera, a Màlaga. Sis anys de presó i
treballs forçats sense haver estat mai processat,
únicament a causa de la seva condició de jove
militant d’esquerres.
Retornat a Mallorca el 1942 i després d’un temps
de servei militar obligatori, s’incorporà a les obres
de construcció del moll de Portopí. En aquells
anys, s’integrà en una cèl·lula del PCE, partit que
articulava aleshores la resistència des de la més
estricta clandestinitat. La catastròfica situació
econòmica de l’illa i l’asfixiant ambient polític el
decidiren a optar per l’exili. El 1947 va partir amb
una barca clandestina cap a Algèria, on visqué
fins al 1962, tret d’una breu estada a Veneçuela.
Retornat a Mallorca arran de la independència
algeriana, s’establí al barri de Son Cladera. En els
darrers temps del franquisme i el principi de la
transició reprengué el seu compromís social i

polític, i participà en la constitució de la primera
associació de veïnats de Son Cladera. El 1991
publicà en l’editorial El Tall Cròniques d’un
presoner mallorquí als camps de concentració
(1936-1942), unes honestes i àgils memòries que
aviat s’exhauriren, i que, sens dubte, caldria
reeditar. Des de llavors ha col·laborat activament
amb el moviment per la recuperació de la
memòria democràtica. Cal destacar la seva
contribució al documental Nosaltres els vençuts
(2003), als actes de commemoració del 75è
aniversari de la proclamació de la República
(2006) i, sobretot, les seves conferències col·loqui
en instituts d’ensenyament secundari i a la
Universitat de les Illes Balears. El darrer, de
moment, va tenir lloc el passat 15 de maig de
2018 a l’edifici Ramon Llull de la UIB i generà,
com sempre, l’entusiasme dels estudiants del
Grau d’Història.
En Biel és, sens dubte, el millor de tots nosaltres.
Per molts d’anys!

6.2

Fins quan seguirem
suportant l’infrafinançament?

Miquel Rosselló del Rosal
del Consell de les Fundacions Darder Mascaró
L’anterior President del Govern central, Mariano Rajoy,
va assegurar que el 2018 seria, finalment, l’any que
veuria la llum el nou sistema de finançament autonòmic,
negociació que està pendent des del 2014. El seu
ministre Sr. Montoro va completar l’anunci dient que
també seria l’any del Règim Especial per a les Illes
Balears. Quan caigué el govern del PP fruit d’una moció
de censura, no s’havia avançat gens. Un altre cop tot
quedava en promeses.
El nou President Pedro Sánchez, va començar el seu
mandat deixant clar que no tenia temps d’afrontar el
canvi de model de finançament en el temps que restava
d’aquesta legislatura. Mentre la seva ministra d’Hisenda,
l’andalusa Montero, declarava solemnement que no
pensava contemplar en el finançament autonòmic cap
situació específica, oblidant que ja n’hi ha d’aquestes
situacions específiques al País Basc i Navarra i sobretot
obviant que la insularitat, no només és una especificitat
sinó que està reconeguda com a tal a la mateixa
Constitució del 1978.
Malament començava el mandat del President Sánchez
pels qui patim un infrafinançament crònic i sabem que
qualsevol retard no fa més que agreujar la situació. No
afrontar el nou model, en aquesta legislatura ens du,
anant molt bé, a molt avançat el 2020. I la senyora
Montero feia bo el seu antecessor Montoro deixant el
REB en una nebulosa.
Alguns ingenus pensàvem que encara ens quedava el
capítol d’inversions en els Pressupostos de l’Estat per a
l’any 2019, però quan es va presentar el projecte del
govern, d’aquests, descobrírem amb estupor i indignació
que les nostres Illes no tan sols continuàvem a la cua de
les inversions per càpita, com els onze darrers anys, sinó
que la nostra assignació baixava una altra vegada en
relació a l’any anterior.
Era la gota que feia vessar el tassó, i que deixava clar,
per si hi havia algun dubte, que la ciutadania de les Illes,
per al govern central no pintam ni un rave. Sobretot
tenint present que aquests Pressupostos, en el que
respecte a les intencions del govern central són
transparents.
Els tres territoris que els darrers anys s’ha situat a la cua
a l’hora de rebre inversions pressupostàries de l’Estat,
són Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Doncs, en
el 2019 tant Catalunya com el País Valencià incrementen
substancialment la seva assignació, per raons òbvies.
Per una part, necessitem calmar el moviment
independentista català i en allò que fa referència al País

Valencià, sense els quatre vots dels diputats de
Compromís, no s’aprova el Pressupost.
Mentre nosaltres no hem tingut capacitat de mobilització
ciutadana ni comptam amb cap diputat al Parlament
estatal disposat a defensar els interessos de la
ciutadania de les Illes per damunt dels interessos dels
seus respectius partits estatals.
Per tant, acabat el 2018 que havia de ser l’any de les
millores en el finançament autonòmic, ni haurà revisió
del model d’aquest, seguirem a la cua en inversions dels
pressupostos estatals, i no sabem si hi haurà REB i
sobretot, què suposarà aquest si és que finalment n’hi
ha.
Sense oblidar que el Govern central continua sense
abordar el debat sobre la compensació al nostre deute
històric, proper als 9.000 milions d’euros, i ni tan sols
s’ha plantejat suprimir o modificar la llei Montoro que
ofega els nostres Ajuntaments i Consells insulars.
És ben hora que la ciutadania prengui consciència que
així no podem continuar, i que per canviar les coses des
de Madrid només entenen el llenguatge de la pressió
social. Si no ens mobilitzem ni tan sols aconseguirem
situar el problema del nostre infrafinançament a
l’agenda política de l’Estat, així mateix, necessitam
diputats i diputades, a Madrid, disposats a defensar els
interessos de les Illes Balears abans que obeir els partits
estatals, com tenen els bascos, catalans o canaris.
I els partits polítics haurien d’incloure als seus programes
electorals les propostes per fer possible un bon
finançament, i a l’hora s’haurien de comprometre per a
la legislatura vinent a situar la lluita per un finançament
just com a un dels objectius més importants. A la
pròxima legislatura autonòmica, la defensa d’un bon
finançament ha de ser un clam. Societat civil i
institucions autonòmiques i municipals han de fer pinya
per col·locar el bon finançament a l’agenda política de
l’Estat.
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Illes Balears: Per quin model optam?
Josep Valero Gonzàlez
Membre Consell de les Fundacions Darder-Mascaró

ILLA

ANY EXT.Km2

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA

2017
2017
2017
2017

3667
692
577
83,2

868693
91170
143856
12280

236,9
131,7
249,3
147,6

Renda Llars RLL/càpita
(milers euros)
2015
14965064
17227
2015
1461207
16027
2015
2400723
16688
2015
166269
13539

PITIÜSES

2017

660,2

156136

236,5

2015

2566992

16440

ILLES BALEARS

2017

5019,2

1115999

222,3

2015

18993263

17019

1763556
253761
472003

480,9 +102,6% SOBRE MITJANA 2017
366,7 +178,4% SOBRE MITJANA 2017
715,1 +202,4% SOBRE MITJANA 2017

MALLORCA (Previsió) 2030 IPH AGOST
MENORCA (Previsió) 2030 IPH AGOST
PITIÜSES (Previsió) 2030 IPH AGOST

ILLES BALEARS
MALTA
SINGAPUR
HONG-KONG (ILLA)
MAN
JERSEY
SICÍLIA
CÒRSEGA
SARDENYA
CRETA

POBLACIÓ DEN H/KM2 ANY

ANY EXT.Km2
POBLACIÓ DEN H/KM2 ANY
PIB milions € PIB/Càpita
2017
5019
1115999
222,3
2017
29911
25772
2018
326
475700
1457,0
2017
11140
23800
2017
722
5612000
7778,0
2017
286941
51130
2017
1018
7392000
7392,0
2017
300965
40616
2017
572
84287
147,3
2014
7428
84600
2017
120
100080
837,4
2015
5080
49500
2015
25711
5082000
197,6
2016
86998
17118
2017
8680
330000
38,1
2016
9097
27566
2009
24090
1671001
69,3
2016
33556
20081
2017
8336
632674
75,8
2016
8654
13678

Basta veure les xifres del quadre superior. Físicament és
possible que molta gent visqui en l’espai limitat d’una
illa. Fins i tot estadísticament es pot tenir un nivell de
riquesa elevat. I és molt probable que la majoria de la
gent que hi viu, trobi raonable la seva situació i se senti
contenta o accepti amb resignació, les seves condicions
de vida.
Singapur, una illa com Menorca, té més de cinc milions i
mig d’habitants. Hong- Kong amb una extensió com la
meitat de Mallorca, compta amb set milions quatre-cents
mil habitants. Malta un estat arxipèlag com la meitat de
Menorca, té quasi cinc-cents mil habitants. Singapur té
un PIB per càpita quasi el doble que les Illes Balears.
Hong-Kong supera en quasi quinze mil euros el PIB per
capita de les Illes. Malta té un PIB per càpita una mica
inferior a les Illes. És aquest horitzó el desitjable per a les
Illes Balears?
És evident que cadascun dels exemples s’han de situar
en el seu context geogràfic, social, econòmic i polític.
Més en concret en el seu grau d’especialització en un

context de capitalisme global. Ésser un estat
independent, una regió econòmica especial, tenir una
especialització productiva competitiva, ser un paradís
fiscal, un centre financer internacional, tenir uns grans
mercats propers, polítiques fiscals quasi inexistents, un
port central exportador de mercaderies... I que poden
fer-ho amb un proveïment de matèries primeres,
totalment depenent dels espais externs al territori
insular i amb condicions d’intercanvi internacionals
favorables.
Al contrari si observam el cas de les illes de la
Mediterrània, com Creta, Còrsega, Sardenya, Sicília i les
mateixes Illes Balears, com a illes que històricament han
tingut períodes de bonança o de crisi a partir de la gestió
dels seus propis recursos, i com a illes relativament poc
poblades i que tenien en l’emigració la vàlvula de sortida
habitual quan el model tradicional es mostrava
insuficient per a garantir una vida digna, podem deduir
el xoc i revulsiu que per a les seves societats, ha suposat
l’increment continuat del model de turisme de masses.
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Les Illes Balears i Còrsega són dos exemples
contraposats del model de gestió que sobre el territori ha
tingut el turisme. Les Balears suporten un augment
continuat de població, estam en una densitat de 222
habitants per kilòmetre quadrat, pels 38 h/km2 de
Còrsega. I en PIB per habitant Còrsega té 27.566 € per
habitant i les Illes 25.772 €. Sicília té una densitat
semblant a les Illes de 197h/km2, però segueix essent
una terra d’emigració, i amb unes peculiaritats
específiques.
Les Illes Balears estam en un moment històric de gran
transcendència per al nostre futur. Ens cal decidir per a
quin tipus de model de desenvolupament volem apostar.
Si seguir posant el peu en l’accelerador del creixement
extensiu del turisme de masses, el tipus de generació de
renda que genera, la poca qualificació del treball que
precisa, la necessitat continuada de més mà d’obra
externa i l’increment constant de més recursos naturals
del territori...O pel contrari, canviar el GPS del destí final
de ruta cap a l’horitzó de la sostenibilitat, aixecant el peu
de l’accelerador, explorant noves rutes cap als serveis
especialitzats i la recerca adaptada a les exigències de la
nostra sostenibilitat, en vocació de ser capdavanters en
l’aplicació de l’economia circular, en aprendre a
gestionar de manera més eficient els nostres recursos
naturals, en construir unes societats a on es combinin la
capacitat més gran d’autogestió productiva de la
ciutadania, amb la planificació democràtica de les
polítiques públiques. Unes societats obertes al nostre
context mediterrani, per a poder intercanviar
coneixements, solidaritats, cooperació, amb altres estats
i regions d’aquest entorn.
Un horitzó cap a la sostenibilitat és una aposta de model
de societat. Una opció democràtica que cal que sia
assumida per la majoria de la societat. Que cal
dissenyar-la. Fer-la visible al mateix temps que es
comença a construir-se. Fer-la veure com una economia
a on hi guanya la immensa majoria de la societat. Però
ara com ara, el nostre model de sostenibilitat no pot ser
mirar-mos en l’espill de Còrsega amb uns plantejaments
de des-turistització ideològics globals i absoluts. Ja feim
tard per això.
Hem de retrobar els nostres propis paràmetres de
sostenibilitat a partir de la realitat específica de
cadascuna de les nostres illes. Uns paràmetres que cal
construir amb consens social, amb lideratge de les
administracions públiques, amb el protagonisme de les
entitats socials que aportin propostes pel disseny
d’aquests paràmetres, amb la participació ciutadana en
el seguiment i el control dels resultats.
L’altra opció de la cruïlla històrica en què ens trobam, és
deixar que el lliure mercat internacional, campi com
vulgui a les Illes i ens aguditzi l’especialització del
turisme de masses com a opció de futur. La capacitat de
població que pot viure a una illa pot ser molt alta. Basta

veure les dades del quadre. La previsió de l’índex de
pressió humana per l’agost del 2030 a les Pitiüses les
situa en una densitat de població de 715 h/km2.
Triplicarien la seva densitat mitjana del 2017. Menorca
també quasi la triplicaria i Mallorca doblaria la seva
densitat mitjana del 2017. Però Malta ja està amb una
densitat de 1457 h/per Km2. Als nostres ulls sembla
indesitjable. Però no és la lògica de la teoria econòmica
dominant, defensora del lliure mercat de les inversions,
per a justificar els interessos especulatius del capitalisme
financer global. Les nostres Illes són vistes com a
territoris d’oportunitat per a fer inversions i treure
ràpides plusvàlues. Això cal que sempre ho tinguin
present les administracions públiques. La lògica del
«lliure mercat» afavoreix la reproducció automàtica i
accelerada del sistema. I la reproducció automàtica del
sistema ens porta a accelerar el camí cap a la
insostenibilitat.
Encara som a temps per fer una aposta estratègica com
a societat. La sostenibilitat no cal argumentar-la a la
defensiva, com l'única opció possible front a l’apocalipsi
anunciat per a passat demà. La majoria de la gent viu i
pensa en paràmetres de l’actual sistema. Si creu que
l’apocalipsi més greu és no poder menjar cada dia, la
percepció del col·lapse del sistema els sembla una
eventualitat massa llunyana o més bé secundària. La
immediatesa per aconseguir la supervivència del
present, la veuen dissociada de la lluita per aconseguir
un millor futur.
Treballar per a construir un millor futur, ha de ser també
una premissa totalment lligada a la manera de treballar
per voler tenir un millor present. Un dels grans reptes del
present i del futur, és aconseguir que les persones
immigrants o temporeres, puguin participar d’aquest
plantejament. Cal plantejar la sostenibilitat com una
opció en positiu, com una oportunitat per a tenir també a
partir d’ara, una vida millor i de més qualitat.
Per això cal argumentació científica i construir de
manera participativa un projecte col·lectiu i compartit de
societat. Que les administracions públiques liderin un
procés de transició realista cap a la sostenibilitat. Que la
gestió dels afers públics i dels serveis socials, tinguin
sempre la coordinació i la coherència necessària, des de
la perspectiva estratègica de la sostenibilitat integral i
democràtica. Fer que el procés sigui sempre una reflexió
crítica constant sobre la pràctica efectuada, i un esforç
per crear noves teoritzacions sobre com abordar els nous
reptes que s’obriran contínuament. I tot això, sense
perdre de vista, que la sostenibilitat serà també un dels
pilars en què es basarà la lluita integral per a la defensa
de la democràcia.
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ERICH HACKL, EL
CRONISTA COMPROMÈS
7.1

Josep M. Traverso
“No fue culpa nuestra que de pronto ya no estuvieran.
Nuestra culpa fue no preguntar dónde estaban.”
“Naturalmente que lo sabían todos. Yo también,
aunque durante mucho tiempo negué haberlo sabido.”
Erich Hackl, Este libro es de mi madre.
Erich Hackl és un escriptor, editor, investigador i
traductor nascut a Steyr, Àustria, l’any 1954. Va estudiar
filologia germànica i hispànica a les universitats de
Salzburg, Salamanca i Màlaga. Va ser lector d’alemany a
la Complutense de Madrid i professor d’alemany i
castellà a la Universitat de Viena.
Coneixedor en profunditat de la realitat llatinoamericana
ha traduït a l’alemany autors com Eduardo Galeano, Juan
José Saer, Rodolfo Walsh o la poetessa Idea Vilariño
entre altres. Ha coeditat un Diccionario de los
voluntarios austriacos en la España Republicana
(1936-1939). Entre els seus llibres, Sara y Simón.
Una historia sin fin (Galaxia Gutenberg, 1998) sobre la
repressió a l’Uruguai i l’Argentina als anys 70, narra la
història de Sara, una dona militant d’esquerra
segrestada, torturada i empresonada durant cinc anys a
la qual els militars li van arrebatar el seu fill Simón de
tres mesos. El lado vacío del corazón en traducció de
Richard Gross,(Periférica, 2016) explica la història en
temps del nazisme d’un comunista, Hugo Salzmann i la
seva familia: la seva dona Juliana Sternad, el seu fill
Hugo i el fill d’aquest Hanno . Esbozo de un amor a
primera vista (Laertes, 2010) entre Karl Sequens, roigvoluntari a les Brigades Internacionals i Herminia
Roudière. Era gener del trenta set, ell es recuperava
d’una ferida de guerra. Ella va anar a l’hospital a visitar
els combatents en resposta a una crida del comitè de
dones antifeixistes de València. Com diu el títol del llibre
aquell va ser un amor a primera vista però l’any 38 va
ser un temps de derrotes, es perd la Guerra i arriben
l’exili a França, els camps de concentració…i una filla en
comú; una història que arriba fins al nostre present.
A Este libro es de mi madre, Papeles Mínimos, 2016,
Hackl dóna veu i protagonisme a la seva mare, Maria,
nascuda a Firling, a la regió austriaca de Mühlviertel
l’any 1920. Els poemes “escrits” per la mare descriuen
uns temps abans caiguin en l’oblit. Records de coses que
havien passat abans del naixement de Maria, costums de
la gent del poble, els terribles anys de la guerra, la fi del
nazisme i l’arribada de l’exèrcit rus. A les acaballes del
llibre s’albiren les transformacions econòmiques i socials
que són a punt d’arribar-hi i que transformaran
radicalment la regió.
Es tracta d’un llibre de poemes, sentim la veu de Maria
encara que ella ja no hi sigui. Erich, el seu fill diu que:
“[…] quería mostrar cómo las personas son
capaces, a pesar de la pobreza o de las fatigas,
de alzarse por encima de sus condiciones,
impuestas por otros o por ellas mismas, ya sea
por un momento o por más tiempo. Con

astucia y con humor, o con compasión,
también para sí misma. Para ello me limito a
las historias de mi madre, pero me tomo la
libertad de permitirles juicios que no era capaz
de expresar o que no llegó a alcanzar. La
libertad de atribuirle mi conciencia.” (112)
Quan el llibre s’escriu, tot aquell món ha desaparegut i al
seu lloc ha aparegut un altre amb moltes més
comoditats però també més gris i desert comparat amb
“las imágenes coloridas que surgieron en mí a
través de los relatos de mi madre sobre la
gente y sus quehaceres. Ahora, tras su muerte,
me he propuesto asegurarme este mundo
anterior, percibirlo con su mirada y sus
palabras, y por eso este libro es de mi
madre.” (111)
Una edició realitzada amb molta cura, traducció i notes
de Pilar Mantilla i Manuel Lara i amb un grapat de
fotografies familiars molt, molt interessants.
Per estrany que pugui semblar, Boda en Auschwitz
(Destino, 2004) narra això, les noces que van tenir lloc al
terrible camp de concentració d’Auschwitz a la
primavera de 1944 entre Rudolf Friemel, voluntari a la
nostra Guerra civil i Margarita Ferrer, filla d’un metge
que s’havia criat a Menorca. S’havien conegut al front de
l’Ebre, amb l’acabament de la guerra i l’exili es van
perdre de vista, es van escriure i sobreviure com van
poder i…es van casar a Auschwitz!. Com és característic
de la narrativa de Hackl, la història arriba fins als nostres
dies.
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molta gent del poble fins que els nazis se la van
arrebatar per la força. Hans i Josefa ja tenien un fill,
Manfred i també es cuidaven de Hilde, la filla d’una
amiga, criada d’uns camperols que va haver de marxar
per feina a Holanda. Hans era membre de l’Aliança
Republicana, l’organització d’autodefensa del Partit
Socialdemòcrata d’Àustria. Josefa amb el seu cor, la seva
intel·ligència, la seva força va lluitar fins al final per la
vida de la nina abandonada. La cosa va acabar de la
pitjor manera possible.
Els fets han estat investigats de manera exhaustiva per
l’autor, però hi ha molts més que el registre documentat
d’uns esdeveniments. Així al final del llibre, quan la
història ja ha estat contada, l’escriptor continua dientnos coses; és important seguir-lo si volem copsar el
sentit de l’escriptura de Hackl que va molt més enllà en
els seus llibres d’una mera crònica de fets, serà una mica
llarg però valdrà la pena:

En aquest llibre pot sorprendre al lector la diversitat de
punts de vista dels narradors. La història de les families
Ferrer i Friemel es narra des de diferents perspectives
que poden arribar a ser contradictòries entre sí. Hi
trobem les visions de Norbert, fill de Rudolf i la seva
primera dona, Pauline Fucka; les paraules de Marina
Ferrer, germana de Margarita; Edi, el fill de Rudolf i
Margarita…diferents veus de presoners del camp
presents els darrers moments de la vida de Rudolf.
El perquè d’aquesta multitud de narradors ho pot aclarir
la cita d’ El hijo de Bakunin que encapçala el llibre:
“No sé cual es la verdad. Quizás alguno de los
narradores ha mentido a sabiendas. O, al
contrario, todos han dicho aquello que creían
que era la verdad. O quizás han inventado
detalles, aquí y allá, por un gusto innato en
embellecer las historias. O, la hipótesis más
probable, sobre los hechos se posa el velo de
la memoria, que lentamente distorsiona,
transforma, fabula, el narrar de los
protagonistas no menos que las conclusiones
de los historiadores.”
Segurament l’obra més coneguda de l’escriptor Erich
Hackl és Adiós a Sidonie (Pre-Textos, 2002). Es narra la
història d’una nina, Sidonie Adlersburg, abandonada a
les portes de l’hospital d’Steyr (Austria) el 18 d’agost de
1933. Recollida per la familia Breirather, gent
d’esquerra, socialistes, comunistes compromesos en la
lluita contra el nazisme. El matrimoni format per Hans i
Josefa es va fer càrrec d’aquella nina gitana, la va cuidar
i estimar amb totes les seves forces enmig del rebuig de

“Aquí termina la historia, aquí vuelve a
comenzar. Imaginemos de nuevo una localidad
sita a orillas de un río con cristalinas aguas de
montaña, una localidad habitada por la
llamada “gente humilde”, obreros en su
mayoría, que se dejan la piel en las minas de
carbón. […] Supongamos que, pese a las
circunstancias adversas, existe una gran
solidaridad entre los habitantes, se ayudan
unos a otros y se socorren siempre que es
menester. […] Habiéndonos imaginado esto,
vamos a fijarnos en un suceso extraordinario
[…] En la localidad han abandonado a una niña
poco después de nacida, […] la niña
desciende, a ojos vistas, de gente errante,
tiene la piel tan oscura que ni los asiduos
baños sirven para aclararla. La niña es,
empleemos la palabra, una gitana. […]
Supongamos por otra parte, pues no deja de
ser importante, que el padre de acogida es un
obrero, y no sólo eso: cree saber que su
bienestar y el de su familia van ligados al
bienestar colectivo. […] Además, habría que
describir dichos tiempos atendiendo a las
consecuencias que traen para algunos de los
que son diferentes; a saber, la muerte. […]
Cabe pensar, pues, que se alzan voces
exigiendo que se lleven a la niña, que su
presencia molesta y que la situación es
intolerable. […] Entonces, de repente, como
rayo caído del cielo -afirmamos- la institución
responsable de la niña recibe notificación de
otra institución estatal: que ha sido capturada
la madre natural […] por consiguiente se
plantea la pregunta de si la niña ha de ser
entregada a la susodicha o si, debido a
circunstancias
excepcionales,
ha
de
permanecer junto a los padres de acogida. Es
preciso señalar que ahora se trata de una
cuestión de vida o muerte, cosa que todo el
mundo sabe. […]
Qué cabe esperar. Cobardía, difamación,
obediencia anticipada. Por ejemplo el alcalde
opina que es mejor que la niña vaya con su
madre verdadera porque en el pueblo siempre
será un cuerpo extraño, aunque sólo sea por
su aspecto. […] Por ende, también cabría
esperar la suerte a la que queda abocada la
niña: traslado al lugar donde está recluida su
madre; total extrañeza y confusión, porque no
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produce: la niña permanece bajo la custodia
del matrimonio y sobrevive a los grandes
tiempos, que se derrumban dos años más
tarde.
Pero no puede ser éste el desenlace.
Demasiado ilusorio resultaría el final de
un relato que, verosímil al comienzo, deja
de serlo en el instante en que se requiere
coraje y dignidad por parte de todos los
implicados.
Y no obstante, Joschi Adlersburg (germà de la
nina), quien debe de saberlo mejor que nadie,
insiste en que también aconteció lo que no
cabía esperar, pero no en Letten sino 160
kilómetros al sur, en la localidad estiria de
Pölfing-Brunn, y la niña no se llamaba Sidonie
sino Margit, hoy una mujer de setenta años de
edad, y ningún libro tiene que recordar su
destino porque hubo gentes que en buena hora
se acordaron de ella.” (114-119)
Dues conclusions per acabar; malgrat estem davant un
text literari, no qualsevol final és possible, els fets
marquen, configuren la imaginació de l’escriptor, per dirho amb les seves pròpies paraules, un altre final per a
aquesta història seria massa il·lusori. Una segona, les
coses no necessàriament havien de ser així, podien
haver estat d’una altra manera, Sidonie es podia haver
salvat amb el coratge, la dignitat de tots els implicats.
Sobre el sentit profund de l’escriptura de Hackl
recomanem l’excel·lent, intel·ligent article que Belén
Gopegui va escriure a Rebelión ja fa uns quants anys:
Teorema para Erich Hackl.

comprende lo que está sucediendo;[…]
deportación a un campo de exterminio,
llamémoslo Auschwitz-Bikernau; el número
tatuado en su brazo, digamos el Z 6672 […]
Qué no cabe esperar. Cuando la funcionaria de
la institución acude al alcalde y al director de
la escuela en busca de consejo, ambos emiten
dictámenes excelentes sobre la niña y sus
padres de acogida. […] Y el milagro se

“Las historias sobre las que escribo no
terminan ahí donde yo las dejo, sino que están
conectadas con el presente inmediato, tanto
de mi propia existencia como con la escritura.
Básicamente, hay en todos mis libros una
continuación hasta el presente.” E. Hackl

,
Palma, 28 desembre, 2018

7.2

Pere d’Alcàntara Penya
La Colcada

Maties Garcias

Saïm Edicions s’estrena en el món de la producció
de llibres amb una nova i bella edició de La
Colcada, l’històric poema de Pere d’Alcàntara
Penya al·lusiu a la Festa de l’Estendard. Aquesta
nova edició de Saïm –il·lustrada per Toni Galmés–
no conté, tan sols, les 21 estrofes del poema en
una versió tipogràfica neta i clara, sinó que també
inclou un pròleg, un estudi introductori i un
epíleg, a més d’una bibliografia força completa.
En el pròleg, la cantant Miquela Lladó –que des de
1980 recita La Colcada cada 31 de desembre, a
Cort, envoltada d’infants– ens transmet la seva
passió pel text de Pere d’Alcàntara Penya: “A
través de La Colcada he conegut la Ciutat de
Mallorca d’un temps, la seva estructura física i
social, els rituals, els costums i, sobretot, m’ha
enriquit pel sentit que ha atorgat a paraules i fets
que
desconeixia
o
que
em
passaven
desapercebuts”. La cantant valldemossina no
dubta a qualificar la Festa de l’Estendard com un
“bon element conscienciador de la nostra
identitat i una bona mostra de normalització
cultural.”
Per la seva part, Maria Magdalena Gelabert, fent
una lectura personal del poema i recollint
aportacions de diversos estudiosos (entre els
quals, el desaparegut Miquel Albero), analitza el
contingut, l’estructura, la mètrica, el llenguatge i
l’estil de La Colcada, la composició poètica més
celebrada del polifacètic Pere d’Alcàntara Penya
d’ençà que la va donar a conèixer als Jocs Florals
de Barcelona de 1862. L’acurada exposició de la
Dra. Gelabert ajuda el lector a emmarcar l’autor i
l’obra en el context del segle XIX, i a fer-ne una
interpretació suggeridora i completa.
Finalment, Antoni Trobat, a l’epíleg, ens apropa la
seva personal i original exegesi del poema, tot
fixant-se en els passatges de La Colcada que
donen compte d’una Mallorca habitada per
esclaus i marcadament dividida en classes socials
distants. Notem que, la jornada de la festa, uns
són portats a la Marina per evitar aldarulls a la
ciutat, però els altres, igual que la noblesa i els
estaments oficials i eclesiàstics, també participen
amb entusiasme de la celebració en honor al Rei
En Jaume. Trobat –defensor de l’Estendard– gira
així la ullada cap a “la Mallorca mestissa i
multicultural avant-la-lettre” que retrata Penya, i

Pere d’Alcàntara Penya. La Colcada.
Palma. 2018. Saïm Edicions.

es demana: “Els esclaus són, doncs, la clau? Jo
crec que sí. La presència de l’esclavatge durant
molts segles és clau per entendre la base sobre la
qual s’ha forjat l’esperit mallorquí que dóna lloc a
La Colcada”.
Les reflexions de Trobat el duen a concloure que:
“El procés de criollització és elemental per
entendre
antropològicament
la
Mallorca
contemporània. Una criollització que, finalment,
és impura. Mestissa. L’assumpció del mallorquí
com un crioll barrejat per mi ha de ser la passa
necessària per descolonitzar les nostres ments
del tot i poder afrontar la condició nacional
mallorquina de manera desacomplexada”. I
finalment: “Només, crec, recuperant aquella
mirada dels descendents dels captius i d’extracció
proletària que hi ha dins nostre, podem fer de La
Colcada i de la Festa de l’Estendard tradicions
assumibles pels milers de nous palmesans
precaritzats d’avui (...) és el millor homenatge
que podem retre al bell poema, a la festa més
antiga d’Europa i a nosaltres mateixos.”
Amb aquesta magnífica edició de La Colcada, els
bells versos de Pere d’Alcàntara Penya cobren
nou valor, i així es desmenteixen els pèssims
auguris de la padrina narradora, que contava als

néts la desaparició consumada de la Festa: “Ja no
sap ningú la història / del nostre gran Rei En
Jaume. / Mostia està ja la pauma / que mos donà
la victòria, / tot s’ha perdut; la Colcada / molts
pocs la recorden ja: / d’aquella hermosa diada /
dins breu temps ningú hi haurà / que en puga
contar cap mot”. Per contra, s’imposa la

pervivència –renovada i adaptada als nous temps,
si cal– que pronostiquen els infants com a
acabatall esperançat del poema: “Sí que tornarà,
padrina! / Sí que tornarà!”

7.3

Treballadors, sindicalistes
i clandestins
Histories orals de República, Guerra i
resistència, volum III

Antoni Marimon Riutort
David Ginard i Féron és sens dubte, un dels autors
més rigorosos i productius de la historiografia
balear. Amb aquest volum completa una trilogia
que va tenir un primer llibre editat el 2012 i un
segon tom que aparegué el 2014. Així, Ginard
aconsegueix recollir una amplíssima mostra de
fonts orals que ens permeten entendre
l’esdevenir històric dels sectors populars, sobretot
d’aquells més polititzats, en la cruïlla terrible dels
decennis centrals del segle XX. Es tracta d’una
tasca imprescindible que ens aporta sovint
informacions, per exemple sobre la vida
quotidiana, els rumors que s’escampaven per tot
arreu, o la situació real de la dona, que amb altres
fonts resulta impossible aconseguir. A més, per
raons biològiques, ens trobam davant d’una tasca
que ara, lamentablement, ja no es podria dur a
terme. En aquest sentit, s’ha d’indicar que moltes
de les entrevistes es varen fer entre el 1989 i el
1996, quan molts dels entrevistats encara tenien
ben viu el record d’allò que havia passat en els
anys trenta i quaranta.
És important destacar que David Ginard ha fet un
gran esforç de contextualització i sovint, de
verificació, de les aportacions dels 44 testimonis
orals que ens ofereix en aquest llibre. Així, aporta
fins a 591 notes a peu de pàgina, que són molt
útils
perquè
el
lector
pugui
entendre
correctament la informació facilitada pels
testimonis orals. El llibre es complementa amb un
molt útil índex onomàstic, una àmplia i
actualitzada bibliografia i un conjunt molt valuós
de fotografies de l’època que ens ajuden a situarnos en uns cada vegada més llunyans anys
trenta, quaranta i cinquanta.
El llibre es tanca amb un “Epíleg” fonamental, en
el qual David Ginard recapitula i reflexiona sobre
els temes tractats i avança, en paraules seves,
“Cap a una caracterització del moviment obrer
balear (1930-1950)” (p. 315-370). Entre altres
temes, reflexiona, sempre a partir de l’abundant
informació facilitada pels testimonis orals, sobre
la pluralitat ideològica de les societats illenques
malgrat un cert predomini conservador, les

motivacions d’adhesió al moviment obrer, la
valoració de l’experiència republicana, els records
del cop d’estat de juliol de 1936, la repressió i
l’exili.
Personalment, m’ha cridat molt l’atenció que
mitjançant aquest impressionant corpus d’història
oral es pot reconstruir una geografia de l’esquerra
a les Illes Balears, atès que hi són molt presents
pobles i petites ciutats com Maó, Alaior,
Capdepera,
Esporles,
Llucmajor,
Alaró,
Formentera, Sant Carles de Peralta (Eivissa) i
alguns barris populars de Palma, com es Molinar,
Sa Calatrava, Ets Hostalets o Santa Catalina.
També és important la presència, al si de
l’esquerra, d’un col·lectiu de treballadors
peninsulars, de vegades arribats ja en els anys
trenta, així com professionals liberals, mestres i
treballadors qualificats, sovint catalans i
valencians. Però també apareix, ara i suara, el
fenomen invers, l’emigració dels treballadors
illencs a Llatinoamèrica, França o Algèria, d’on
tornaren a vegades amb idees polítiques i socials
avançades.
Esment a part es mereix l’abundant informació
sobre el paper de la dona en aquells decennis, no
debades trobam en el llibre 15 dones
entrevistades. A més apareixen múltiples
referències a dues dones molt destacades,
Matilde Landa i Aurora Picornell, per cert
ambdues biografiades per David Ginard.

Actualment impacta recordar el masclisme
imperant aleshores en gairebé tots els àmbits de
la societat, fins i tot al si del moviment obrer. En
la magnífica entrevista a Maria Plaza i Muntaner,
es recorda que a les converses i a les tertúlies
“les dones i els homes (estaven) a part” (p. 206).
Així mateix, són ben evidents les diferències
socials. Així un entrevistat explica que, a la
immediata postguerra, en temps de penúria i de
fam, “es passava molt malament, però els que
tenien doblers, tenien de tot”. Pel que fa a la
qüestió nacional es detecta un contrast entre una
baixa politització del fet diferencial i una
hegemonia del català com a llengua d’ús social.
De totes maneres s’ha de recordar que els sectors
autonomistes procedien molt més de les classes
mitjanes que no dels sectors populars.
I, per acabar, no podem oblidar la repressió, la
por i la mort que provocà l’aixecament de juliol
del 1936. De vegades per no res o per fets
insignificants, les autoritats de la “España
imperial” imposaven penes terribles. Una jove de
Santanyí fou condemnada a mort només per
escriure una nota a favor de la República! En
aquest context apareixen casos de crueltat i
misèria humana extrems, però també de sacrifici i
altruisme envers els altres. Davant tota aquesta
informació, com diria l’assagista italià Claudio
Magris, els historiadors no han de jutjar res, però

David Ginard,
Edicions Documenta Balear,
Palma, 2018.
Col·lecció Menjavents 143.

sí que poden valorar i orientar la societat sobre
els fets del passat.
Llibres com el de David Ginard ens recorden que
el 19 de juliol de 1936 és la data d’un retrocés
brutal en tots els àmbits, començant pel respecte
als drets humans més bàsics.
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