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Editorial

Abril es presenta com un mes intens, segurament més que altres, per les eleccions generals que se celebren dia 28. El
panorama és molt obert, després que Pedro Sánchez s’estimàs més la incertesa d’unes eleccions marcades per l’avanç
de l’extrema dreta i els seus discursos, que discursos d’extrema dreta que també han comprat PP i Ciudadanos, abans
que apostar per una política de diàleg amb Catalunya. O contribuir mínimament a aturar la deriva autoritària dels
poders de l’Estat, que ha quedat més que en evidència amb el judici al procés, així com amb la utilització dels cossos i
forces de seguretat públics i els fons reservats per crear proves falses per perjudicar Podemos i els polítics
independentistes.
Tots els sondejos apunten a una certa pujada del PSOE en detriment dels de Pablo Iglesias, però està per veure què
passarà amb un panorama on les opcions de dretes es presenten més fragmentades que mai, però el vot conservador
està més mobilitzat que no el progressista. Aquesta fragmentació també fa que sigui més fàcil que opcions com la
coalició d’esquerres Veus Progressistes tengui més opcions d’aconseguir representació que en altres ocasions. Si així
fos, seria històric no sols perquè seria la primera vegada que hi hauria algú electe al Congrés o al Senat (on a més,
sols hi ha una opció d’esquerres diferenciada del PSOE a Mallorca), sinó perquè els partits de l’esquerra sobiranista
d’altres territoris ja han manifestat la seva predisposició a conformar un gran grup parlamentari comú, des d’on fer
front de manera col·laborativa a l’anomenat Règim del 78.
L’eco-sobiranisme illenc té la possibilitat no sols de crear el problema balear a Madrid, perquè se’ns deixi de veure com
el paradís vacacional de l’Estat i de l’Europa central, i fer que es parli tant al Congrés com al Senat de tot allò que ens
afecta: des de tenir les pensions més baixes a la població escolar que més creix. Del Règim Especial que ha quedat
descafeïnat als aeroports que hauríem de gestionar nosaltres si volem decidir el nostre futur. Però també de contribuir
a una agenda de canvi a l’Estat, perquè el bagatge de polítiques progressistes impulsades des de les Illes amb la llei
d’igualtat de dones i homes, la renda social, la llei de canvi climàtic o la de residus pugui ser compartit i el seu impacte
per un món millor, sigui més gran.
I si el març hem viscut una mobilització feminista del 8M que creix i que ha estat probablement el moment
d’impugnació més gran a les amenaces dels feixistes, el mes d’abril toca defensar un altre dret que també es veu
amenaçat: el dret a la memòria. Un dret que serà reivindicat coincidint amb els actes entorn del 14 d’abril pels
col·lectius de la Memòria històrica i la recentment creada Plataforma per la Democràcia, que ja es va mobilitzar el
passat 23 de març a Palma contra el racisme i el feixisme.
Una primavera que comença ben animada i que desitjam que avanci des de les esquerres, l’ecologia i la llibertat,
enfront de la reacció i els autoritarismes.
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L'ull crític

2.1

El Judici Final

Joan F. López Casasnovas

Lo jorn del judici parrà qui haurà fet servici i a la madrilenya vall
de Josafat Marchena, com si fos Déu Pare, destriarà els benaurats
de tots els altres, destinats a un càstig etern. Què jutgen els togats
amb llurs punyetes? Pel que han dit des del PP (Cayetana Álvarez
de Toledo, candidata cunera a Barcelona), judiquen el cop d’estat
més transcendent de la Història d’Espanya moderna i
contemporània. Pot ser ver. No per allò de cop d’estat, sinó per la
transcendència del judici.
Converteixen el que és fals en veritat; el jutge, que ha de ser
imparcial, és l’afinador, part interessada. En el fons, és la mateixa
qüestió de fa tres segles, un assumpte de doblers. De com exploten
la finca espanyola les elits extractives. I Catalunya, amb més del
20% del PIB espanyol és la clau de volta de tot plegat. L’Estat, que
té un poder immens per mantenir el seu ‘ordre’, administra el
cortijo al servei d’aquesta gentola. Com de més doblers es tracti,
més venals faran esdevenir els homes. Prou bé que ho sabia, ja fa
sis segles, el mallorquí Anselm Turmeda al seu Elogi dels diners: Diners de tort fan veritat, /e de jutge fan advocat; savi fan tornar
l’hom orat / pus que d’ells haja”. Els doblers, metonímia del poder
en la societat nostrada.
Fer justícia, en un pla moral, és una virtut. Per aquesta virtut la persona justa és la que es guia per la veritat i
respecta el dret. Però el dret no és estrictament la facultat de fer o exigir tot allò que la llei o autoritat estableix o que
l’amo d’una cosa ens hi permet de fer (se suposa que a favor nostre). Dret també és la facultat d’exigir allò que ens és
degut. Per açò quan qualcú ens imposa normes o lleis arbitràries o contràries als nostres interessos solem queixarnos-en exclamant que no hi ha dret!
Doncs bé, aquest judici no és neutral. Aquest judici té l’alè pudent de la venjança. Aquest judici és una farsa. Au, ja
està dit. Podríem acabar d’escriure.
Analitzem, però, les paraules. Rebel·lió, sedició, malbaratament, cop d’estat, violència... Vladimir Ilitx Uliànov deixà
per escrit que la imprecisió terminològica és a l’origen de pràctiques injustes i perverses. Les paraules de Lenin
podrien avui anar dirigides a qualsevol bergant o berganta del circ de la política celtibèrica; n’Arrimadas per exemple,
però la fauna és nombrosa.
Què es pretén, doncs, amb aquest muntatge de judici? Escalivar els que no acatin les ordres emanades des de
determinats capitolis o llotges. Els que no escolten (obediència ve del llatí ob-audire) sabran llavors el que els espera.
S’acusa qui va gosar obeir el mandat popular de coses molt greus, com la rebel·lió. Una trentena d’anys de presó els
poden caure. Rebel·lar-se és refusar l’obediència a l’autoritat. No cal dir que sense ‘des-obediència’ no hi hauria hagut
progrés moral ni social en la història humana. Ramon Llull ja empra aquesta paraula, del llatí re-bel·lis, que arrela en
el mot bellum ‘guerra’. D’on es veu clarament la violència implícita en el concepte. El catedràtic Diego López Garrido
no ho ignorava quan va precisar el terme al Codi Penal espanyol.
I violència és ‘força o energia desplegada impetuosament’ segons definició de diccionari. Clar que fer violència a algú
és fer-li fer quelcom a la força. Així ocorre quan hi ha violació dels drets més bàsics, cosa de què l’Estat espanyol és
bastant expert (desigualtats de gènere, laborals, bretxes salarials, separació de poders, portes giratòries, corrupció,
robatoris a l’erari públic, delictes mediambientals i un llarg etcètera). Violència deu ser també, en pura lògica, impedir
per la força l’exercici de drets. Sí, en la base de la paraula violar i violència hi ha el mot “vis”, ‘força’. I així, pensant en
el significat de les paraules (tumult, dret, llei, justícia, democràcia, subjecte polític...) i judicant amb com les utilitza
qui ostenta el poder per definir-les en la pràctica, arribarem a la conclusió de Wittgenstein: el significat d’un mot és el
seu ús. Ben de ver, que ho és.
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Maneja la semàntica a cor què vols el supremacisme, que diàriament s’expressa
per part d’alguns capitosts al T. Suprem. Un supremacisme que fa anys i panys que
adoctrina creant els marcs mentals dins els quals es mouen els qui actuen segons
el ‘sentit comú’. Guaitar defora d’aquest marc pot reportar a l’agosarat que ho faci
problemes seriosos. Així que els flocs grocs o les estelades són signes partidistes
mentre que apropiar-se de la bandera rojigualda o practicar una espúria
manipulació de la Constitució, com fan els partits del règim (i ara afegim-hi Vox) no
ho seria.
La manifestació va ser “tumultuosa” perquè hi havia força cridòria i allò feia por als
pobles policies; “violentament” no és el mateix que “amb violència”, diu un jutge
instructor especialista a tòrcer el fil del llenguatge a profit del client. Guanya
l’aporellisme perquè la Història d’Espanya demostra que l’Estat espanyol és incapaç
de respondre democràticament a un repte democràtic. Felip VI borboneja i en l’acte
de lliurament de despatxos a 63 nous jutges diu que la Constitució “limita l’exercici
del poder polític”. Però aquesta afirmació contradiu un principi constitucional bàsic, ja que, en un Estat democràtic de
Dret, el poder polític deriva de la voluntat popular. I quan aquesta voluntat és majoritària, limitar-la és atemptar
contra els drets i llibertats que emanen de la mateixa constitució. Vet aquí la fellonia. En occità i francès antic felon era
sinònim de ‘malvat, cruel’, provinent d’un fràncic *fillo, -ons, ‘botxí’. Ai las, els botxins! I quines pobres víctimes serem
si, enganxats en el magma viscós del nacionalisme banal carpetovetònic, acceptam estúpidament un rol sotmès i
provincià! No debades l’efecte més pervers de l’autoodi és que la víctima acaba actuant com a botxí.
Per què no acceptaran mai que allò que en diuen “Prusés” no és l’invent de Mas, Puigdemont i Jonqueres sinó que hi
ha la determinació de la majoria de la societat catalana. Mentre aquesta continuï demostrant que és un subjecte polític
amb personalitat pròpia diferenciada i voluntat ferma d’exercir-ne els drets, la nació espanyola no arribarà a ser
independent, sempre encadenada als seus propis amos. Per paradoxal que sembli, el sobiranisme català comporta una
llavor democràtica i emancipatòria, que pocs espanyols reconeixen. Convindria que s’ho fessin mirar.
Per açò que he escrit abans i per molt més del que no he dit, sigui quina sigui la sentència dels magistrats del Suprem
la repressió contra la nació catalana serà en el futur immediat tan intensa com –si més no així ho esper- forta ha de
ser la nostra resiliència. Ser o no ser...
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L'ull crític

2.2

Judici al Procés

Celestí Alomar

Vivim una dècada de ressorgiment de la mobilització social com a
instrument d'acció política. El 15-M –el moviment dels indignats– i
el procés català –el moviment pel dret a decidir– en varen ser
pioners. Obriren camí i han marcat una part important del
moment polític dels darrers anys. Davant aquesta eclosió social,
avantsala d’una crisi generacional, el conservadorisme en el poder
va respondre amb la “llei mordassa” i la modificació del codi penal
i, ja amb una intencionalitat “anti-processista” clara, amb la
reforma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) per
dotar l'alt tribunal de capacitat executiva.
L’actualitat és hereva de l’empremta autoritària del passat recent i
d’una aposta a ultrança per “l’imperi de la llei” modelat a la forja
de les majories absolutes conservadores. Aquests han menyspreat
sistemàticament, com a font de progrés i reforma, qualsevol expressió de l’anhel col·lectiu, de manera que han abocat
la vida pública a una judicialització malaltissa. Temps de còlera que han predisposat el relat acusador de suposada
violència i rebel·lió que ha donat peu al judici que se segueix contra els dirigents polítics i líders socials del procés
sobiranista català.
El primer que cal dir del “procés català” és que no es pot entendre desvinculat de la mobilització pacífica i persistent
pel dret a decidir de milions de ciutadans; ni aquest moviment es pot abstreure d’altres mobilitzacions arreu de l’Estat
en demanda d’una millor qualitat democràtica, encara que l’articulació política entre un i altre sigui feble. Aquesta
onada reivindicativa posa al descobert una flagrant contradicció entre la legitimitat democràtica engiponada al carrer i
la legalitat construïda. La contraposició entre els dos termes sobrevola la Sala Penal del Tribunal Suprem en cada un
dels interrogatoris de la causa judicial que se segueix contra el "procés".
Podem observar com l’exasperació de la Fiscalia creix a mesura que no troben les factures que provin la malversació,
un delicte secundari en la causa. I no les troben pel mateix motiu que les forces de seguretat no trobaren les urnes,
l’única acció policial possiblement efectiva per evitar la votació de l’1-O. Les urnes aparegudes i les factures no
aparegudes, que obliguen les acusacions a tortuositats inimaginables per provar la malversació, són una conseqüència
pràctica de la contraposició expressada anteriorment. No entenen la capacitat de resistència, implicació i col·laboració
d’una societat majoritàriament disposada a decidir per si mateixa. Un xoc de mentalitats irreductibles; el fracàs d’uns
és la victòria dels altres.
Un cop han testificat els principals comandaments operatius, s'imposa com a cert que la votació era impossible
d’avortar amb els efectius policials de què es disposava. S’ha sabut que l’operatiu de coordinació entre els cossos
policials es va trencar per iniciativa del senyor De los Cobos, coordinador per mandat judicial, a primera hora del
mateix dia de la votació, en detriment d’una ja més que dubtosa potencial eficàcia policial. Certificat aquest extrem
per totes les parts, la pregunta que ens assalta és quin era l'objectiu real dels cossos de seguretat de l'Estat en
reprimir la gent que custodiava els centres de votació, si operativament eren conscients que no tenien capacitat per
evitar la votació.
La prevalença de l’eficàcia vers el manteniment de la convivència i la pau social que sustenten els comandaments dels
cossos de seguretat de l’Estat s’esmicola. En conseqüència, la suposada violència, que és la base per argumentar la
rebel·lió, s’afebleix de manera substancial. S’havia fracassat en la requisa de les urnes, no hi havia efectius suficients
per complir l’ordre de Fiscalia d'acordonar els llocs de votació els dies previs i es va dinamitar el principi d’eficàcia
rompent el sistema de coordinació. El dubte que queda és si davant l’absència de por, manifestada per la ciutadania
(“No tenim por!”), el que es volia era infligir dolor.
L'altra base de la Fiscalia per sustentar l'acusació de rebel·lió era demostrar que el Govern de la Generalitat comptava
per als seus fins amb el cos de Mossos d'Esquadra, el braç armat de l'independentisme. Teoria sustentada pels
comandaments dels cossos de seguretat de l'Estat però que ha perdut molta força després de les declaracions del
major Trapero i els comissaris dels Mossos. Un cop més, un xoc de mentalitats: l’acusació es mostra incapaç
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d’entendre la separació entre la voluntat política expressada per una majoria de la població, que dóna peu a la
formació del Govern, i la funció judicial d’un cos de seguretat sotmès a l’ordenament legal.
La passa següent de la Fiscalia i les acusacions serà argumentar que els acusats crearen les condicions per a una
situació de risc, perquè no desconvocaren el referèndum, com els havia proposat el mateix comandament dels Mossos.
Però en aquest cas no es pot oblidar que la suposada conspiració va ser sempre pública i objecte de debat en seu
parlamentària. I això ens torna una altra vegada al principi de la qüestió, que no és altra que la voluntat reiterada per
una part considerable de la ciutadania durant anys, de manera pacífica i clara, a través de successives eleccions i
manifestacions multitudinàries, del dret a decidir.
Mariano Rajoy, amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, va convocar unes eleccions que havien de resoldre el
conflicte. Pedro Sánchez, un cop president del Govern, va dir que Catalunya tenia dret a votar un nou estatut. Els
sobiranistes i independentistes aspiren a un referèndum pactat. Implícitament o explícitament tots han coincidit en la
necessitat de votar, encara que no coincideixen què s’ha de votar. No hi ha cap dubte que la solució al conflicte es
troba en la casella de la política. Demanar que el Tribunal Suprem resolgui el problema és d’una ingenuïtat, o maldat,
absoluta. És fer-se l'estruç.
No obstant això, el Suprem haurà de dictar sentència i marcar, interpretar en aquest cas, la subtil frontera que separa,
o uneix, la legalitat i la legitimitat. Marchena, encara que no sigui Goethe, s’haurà de pronunciar sobre si és primer
l’eficàcia o la convivència. Sens dubte la sentència serà transcendent i marcarà el debat post-judici. Mentrestant, com
a les pel·lícules, “silenci, es roda!”.
Després, el judici es convertirà en un nou affaire Deyfrus? Serà l’epíleg del règim del 78? S'obre un mar de preguntes.
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2.3

Judici a Catalunya

Antoni Alorda i Vilarrubias
Deia fa uns dies Alfonso Guerra a RNE que el delicte és evident: els
catalans s'han intentat independitzar de Catalunya de manera
unilateral. No l'inquietava gens que aquesta conducta no estigui
tipificada al codi penal. Detalls per a juristes, misèries. No es pot
desafiar la Nació espanyola i sortir-se'n “de rositas”. Ell ho planteja
com ho entén la societat espanyola: s'han volgut independitzar, idò
a la presó. Ras i curt. S'ha de fer pagar la gosadia, han de reparar
l'ofensa. Se n'han de venjar. I ha de servir d'escarment. Catalunya
és i serà d'Espanya, el que en pensin els catalans, és irrellevant. Per
això la sentència està escrita.
El judici ha de servir per anorrear, fins a la mort civil, els líders
independentistes. Bé, alerta, el líder,líder, no, que sobre el President
Puigdemont no hi recau ni una trista ordre de recerca i captura, per
no fer més el ridícul internacional; per tant, i això tot sol ja és un
esperpent, només jutgen els seus subordinats. I líders socials.
Perquè l'Estat sap que parlam d'un moviment social espectacular,
gegantí, capaç de mobilitzar 2,3 milions de ciutadans per anar a
votar, i milers i milers de voluntaris implicats en l'organització i
l'execució del referèndum. De fet, i ho saben, el referèndum no se
celebrà perquè ho decidissen uns líders carismàtics, sinó perquè el
clam al carrer i a les urnes havia esdevingut indefugible. Jutgen els
dirigents per condemnar el poble.
Diu ara la Guàrdia Civil que va percebre odi (estremidores mirades d'odi). I ràbia, molta ràbia. Posem que no fos per
les troncades que va rebre la gent pacífica que hi havia als col·legis; creu la Guàrdia Civil, creu l'Estat, que les mirades
eren una consigna dels líders? Que el govern i els jordis i la mesa del parlament havia dat consigna a milers i milers de
ciutadans que anessin a votar i expressessin odi i ràbia? Que havien ordit la rebel·lió de les mirades? O és que el poble
(dos milions tres-cents mil ciutadans és molt de poble) odia els cossos que preserven la seva seguretat? I aquesta
situació, de ser certa, no els provoca més reacció que l'”a por ellos”? Quan un Estat democràtic percep que tota una
comunitat desconfia dels cossos de seguretat, elabora programes per corregir-ho. Programes de reconciliació. La
recepta espanyola es pot seguir escoltant vox-cs-pp-psoe, la guàrdia civil o els opinadors i tertulians, i se'n té una
mostra amb l'allau d'imatges de càrregues que pul·lulen per les xarxes socials (però que encara no ha tengut temps de
visionar el Tribunal Suprem).
La sentència està cantada però, el poble, admetrà que s'esquarteri els seus líders a la plaça pública pel que feren
entre tots? Si ho accepta, la repressió es podrà apuntar una victòria ben mesquina. Però, i si no ho accepta, quin camí
li queda, quan es demonitza fins i tot el diàleg? Sánchez encertava en l'anàlisi que un problema polític s'ha de resoldre
per vies polítiques. De moment, exerceix entusiasmat l'acusació, no només des de la fiscalia, també des de l'advocacia
de l'Estat, sense reconèixer les raons ni la legitimitat de l'interlocutor. El somni de Sánchez és lliurar-se a un acord
amb C's que l'”obligui” respecte de Catalunya. I més enllà, a actuar contra l'autogovern i contra les senyes d'identitat
no castellanes arreu de l'Estat.
En aquesta lògica, el portaVox local de l'extrema dreta proposa il·legalitzar MÉS per Mallorca. Per quin “delicte”? Per
gosar plantejar que els ciutadans puguin decidir, democràticament, de quines institucions es doten, quins nivells
d'autogovern volen per a la millor defensa dels seus interessos i del bé comú. Per reivindicar la sobirania popular, en
definitiva.
Potser un Govern PSOE-Cs no arribaria a la barrabassada d'il·legalitzar MÉS, és en aquesta magnanimitat a què es
refereixen els que apel·len al vot útil per al PSOE? En aquest punt tenim el llistó?

Estat actual de la
negociació del conveni del transport
discrecional

El poble té la veu

3.1

Chema Martin
Responsable del sector de carreteres
de la FSC-CCOO de les Illes Balears
El passat 12 de desembre de 2018, es va constituir la Comissió
negociadora del conveni discrecional de les illes Balears, on la FSCCOOO lidera la negociació com a sindicat majoritari en
representació.
El transport discrecional és un tipus de transport utilitzat majoritàriament pels centenars de milers de visitants que es
desplacen a les nostres illes, i que els usen per a realitzar els seus trasllats als allotjaments on han triat passar les
seves vacances. A més d'altres serveis turístics, com poden ser excursions i esdeveniments festius o culturals.
Un conveni que la seva negociació ha comportat sempre certa expectació, perquè, encara que al nombre de
treballadors que se'ls aplica no destaquen per la seva quantitat, uns 3200 aproximadament, és per la incertesa que
provoca als tour-operadors que la negociació s'encalli o quedi en punt mort i aquest fet derivi en una amenaça de
vaga.
CCOO, en la negociació de l'any 2014, va fer un esforç important per a buscar l'entesa i poder treure un conveni
endavant, un conveni que s'havia forjat en una època de crisi. La reforma laboral, l'ultra-actividad del Conveni i un
futur incert, ens van fer treballar de valent per a intentar preservar sobretot els llocs de treball en aquelles empreses
que, per la situació econòmica del país en aquell moment, tenien problemes de continuïtat i rendibilitat.
Articulem entre tots un conveni responsable i audaç, perquè s'establissin les condicions necessàries dins del Conveni
Sectorial de referència i així amb això, les empreses el complissin i els treballadors no estiguessin sota l'espasa de
Dàmocles de la precarietat, amb convenis o pactes d'empresa d'aplicació, que estiguessin per sota del Conveni del
Sector.
En data d'avui, des de la coordinació del sector de carretera de la FS de COOO, s'ha planificat, una plataforma
reivindicativa en la qual sobresurt per sobre de tot, la recuperació del poder adquisitiu que s'ha perdut durant aquests
últims anys. S'ha plantejat una negociació a l'ofensiva per a incrementar les retribucions dels treballadors i les
treballadores del sector, en la línia dels increments salarials que es van tancant en la nostra Comunitat autònoma.
Entenem que els treballadors i treballadores han realitzat un esforç durant la vigència d'aquest conveni, un esforç que
ha comportat una pèrdua del seu poder adquisitiu. Avui dia, quan totes les dades assenyalen un repunt a l'alça en els
turistes que visiten les nostres illes i amb això li reactivació econòmica del sector, en aquelles empreses on no s'aplica
el Conveni, és on la precarietat dels treballadors és causa de la nostra màxima preocupació.
El nostre repte és que el Conveni sigui aplicable en totes les empreses de la Comunitat autònoma, com a garantia que
la competitivitat entre les empreses no sigui a costa que els treballadors perdin els seus drets, i segon, que les
empreses valorin davant els seus clients, la qualitat dels seus serveis, la professionalitat i les seves millores, a l'hora
d'ajustar els seus contractes, prevalent l'ajust de preus pel que s'ofereix i no per preus més barats, que l'única cosa
que fa és entrar en una dinàmica del tot val i una competència deslleial entre elles.
Des de la FSC-CCOO, som ambiciosos en la nostra proposta de pujada salarial, columna vertebral de la negociació, els
treballadors van assumir amb responsabilitat les mesures que es van prendre en el 2014. Avui li toca a la bancada
empresarial gratificar aquest esforç, els pactes, acords o convenis d'empresa han tocat fons, han precaritzat el sector.
L'enginyeria laboral, buscant escletxes o doble interpretació en el redactat per a evitar el Conveni ha d'acabar. Han de
ser valents, si el que volen és estar a l'altura i conservar la seva permanència en el Sector, i per a nosaltres el seu
primer pas, és acceptar que el conveni del sector, ha de ser d'obligat compliment en totes les empreses.
D'altra banda, acceptar amb la pujada salarial que es proposa, el deute contret que tenen amb els seus treballadors,
com a compensació, en la signatura del futur Conveni del Transport Discrecional de passatgers de les Illes Balears.
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I “Ara què”?

Lourdes Martín Clemente
Feministes en Acció

Milers de dones vàrem prendre els carrers, responent a la
convocatòria del moviment feminista. És el segon any
consecutiu d'una de les majors mobilitzacions feministes que
es recorda a Mallorca.
Compartint l'emoció d'aquest crit col·lectiu, indignat,
reivindicatiu i esperançat que es va posar en marxa el 8 de
març del 2018. Tot i que no va ser el primer 8 de març que
vàrem omplir els carrers, però si hi ha hagut un abans i un
després del 8M del 2018.
L'èxit de la vaga feminista està en el seu caràcter
transgressor, per què va més enllà d'una vaga general,
entesa només en l'àmbit laboral, per estendre-la a l'àmbit de
cures, treball domèstic, estudiantil, denunciant les violències
masclistes que patim les dones, les sentències judicials
indignants, en definitiva a tota l'estructura del sistema
patriarcal.
Per aquest motiu és molt difícil tenir xifres que ens diguin
quin percentatge de dones va fer aturs o vaga, perquè som
conscients que moltes de nosaltres no varen poder fer-la,
sobretot les dones que fan feina en l'àmbit de la cura i les
que no tenen assegurat un lloc de feina estable.
I per què aquest èxit?
El moviment feminista va posar al centre del tauler les nostres experiències i condicions de vida, quotidianes i
concretes, i així totes ens varen sentir apel·lades a expressar els malestars acumulats i el cansament per les injustícies
que travessen les nostres vides i la forma com la societat ens tracta.
Un malestar que té les seves arrels en diversos motius personals, moltes vegades amagats en la privacitat, però que
es van fer polítics a la mobilització, “el personal és polític”.
Analitzar com va ser possible arribar a aquesta mobilització feminista, consider que hi ha dos elements importants,
d'una banda, un moviment feminista autònom, políticament i econòmicament, intergeneracional i plural, que
protagonitza importants mobilitzacions en els darrers anys, i d'una altra part prendre consciència que el patriarcat
marca la nostra quotidianitat i les dones hem dit PROU.
I ara què?
Encara amb la ressaca del que s'ha viscut toca pensar en "ara què"? en com gestionar l'èxit d'una mobilització que va
exigir un canvi cultural, d'idees, de polítiques, comportaments, actituds, que d'una forma brutal determinen la vida de
les dones, canvis de lleis, d'estructures, en definitiva transformar el sistema patriarcal.
La proposta col·lectiva demanda una altra vida per a les dones, sostenible socialment i ecològicament, una proposta
de transformació social profunda en el sentit més ampli del terme.
Les necessitats de les dones i l'horitzó en el qual es poden resoldre xoca de ple amb les polítiques hetero-patriarcals,
neoliberals, racistes, i repressores d'un sistema que se sustenta en les desigualtats, per això la crítica al sistema és
ineludible.
Per tots aquests motius exposats, és imprescindible l'agenda feminista, tal com vàrem exigir milers de dones el 8 de
Març a la mobilització feminista, una agenda que abasti l'econòmic, polític, ecològic, social, cultural, en definitiva, una
agenda transformadora per capgirar el patriarcat, perquè volem vides dignes, altres formes de relacionar-nos, una
altra societat, més humana, on la vida estigui en el centre.

Records i perspectives de 25
anys de Comerç Just a Mallorca
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Pep Garau
President de S’Altra Senalla
Era febrer de 1994 quan un grup de joves ens reunírem a
Palma per iniciar un moviment social que fins aleshores
ningú no n’havia sentit parlar gaire: el comerç just.
Entusiasmats per les propostes transformadores d’uns
bons amics, i després de llargues reunions al Casal
d’Entitats Ciutadanes del carrer Montenegro de Palma,
fundàrem la primera associació mallorquina de Comerç
Just. Adoptàrem el símbol de la senalla i amb el nom de S’Altra Senalla volíem reivindicar una ALTRA manera
d’entendre el comerç internacional i, sobretot, una ALTRA manera d’omplir la senalla: amb responsabilitat, solidaritat i
dignitat.
Després d’anar per fires i mercats, obrírem la primera botiga al carrer de l’Oli, al costat de la plaça Major. El més
impressionant va ser comprovar que el grup creixia amb gent compromesa: persones voluntàries, consumidores, gent
que finançà la Senalla a través de bons solidaris. També gràcies als primers suports institucionals per part de
l’Ajuntament, del Consell i del Govern. Però res hauria estat possible sense comptar amb les persones contractades
que organitzaven i gestionaven tota la immensa tasca per fer realitat un nou model de cooperació internacional.
L’objectiu era doble: la comercialització de productes del Sud i la sensibilització de la ciutadania del valor afegit
que suposa el Comerç just. Volíem i volem reivindicar el poder dels consumidors del Nord per canviar les regles del joc
comercial mundial. En definitiva: difondre el comerç just perquè és bo per a qui el produeix, bo per a qui el
consumeix, i bo per canviar el món.
I per això, des del primer moment S’Altra Senalla volgué incidir a l’àmbit educatiu i cal destacar que, en 25 anys,
més de 50 centres escolars han experimentat directament què és el comerç just, amb activitats de ludoteca,
exposicions, tallers, xerrades o paradetes, i sempre gràcies al suport del professorat.
Però el més important de tot ha estat, sense cap dubte, comptar durant aquests anys amb el suport humà, econòmic o
tècnic de més de 200 persones associades, i més de 50 persones implicades en tasques de voluntariat, de gestió
tècnica, o de funció directiva.
Hem viscuts moments inoblidables als tres locals comercials pels quals hem passat (carrer de l’Oli, carrer del 31
desembre, i ara al carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador) però també hem gaudit de festes a la plaça Major, plaça de
l’Olivar, plaça Espanya, concerts i obres de teatre, trobades i sopars de socis…
D’altra banda, a S’Altra Senalla hem volgut ser una entitat oberta a totes les iniciatives d’Economia Alternativa i Social
que han sorgit. I per això hem donat suport a les altres senalles: Casal de la Pau-Manacor, Finestra al Sud-Inca,
Shikamoo-Llucmajor, amb les quals hem constituït la Federació S'Altra Senalla per reforçar-nos i millorar l'impacte.
A més, hem format part de la Coordinadora estatal de comerç just, de REAS-Balears i de la Coordinadora ONGDBalears, des dels seus orígens. I hem estat impulsores del Grup de Comerç Just de les Illes.
Ara ens cal mirar endavant. Sabem que el futur del planeta és incert i que la nostra feina no deixa de ser de
resistència i lluita contra gegants de l’explotació. Però, “ens alimentam d’entusiasme”. Els nostres reptes són els
mateixos des del principi: facilitar que les persones que entrin a la botiga trobin productes que s’han aconseguit sense
que hi hagi explotació laboral infantil, amb una producció que respecta els criteris d’igualtat de gènere, a més de la
protecció mediambiental, i promou el desenvolupament econòmic en el lloc d’origen. Però, a més, hem d’oferir un preu
just i competitiu, i una informació transparent sobre els grups d’artesans o pagesos productors.
D'ençà d’uns anys, dins la nostra oferta de productes a la botiga, hem incorporat producte local ecològic envasat,
convençuts que la sostenibilitat del planeta exigeix defensar també el camp mallorquí. I seguim col·laborant amb
petits productors i establiments d’aquí, oferint-los matèries primeres de molta qualitat.
Però ara toca assolir un gran repte: ser autosuficients com a empresa alternativa, i per això necessitam que
venguis. Sí! Tu!, ciutadà del món que penses tant i no trobes la forma concreta d'actuar… vine, ja, i canvia el món
anant de compres…
Des d’aquí, un milió de vegades, GRÀCIES.

I un advertiment: no defallirem, tenim el (petit) poder d’anar millorant el món, dia a dia, amb un consum cada vegada
més responsable i compromès. I ells, els gegants, ho saben… Ens faltes tu… junts feim realitat l’Economia Social
Alternativa.

Web: saltrasenalla.org
Twitter: @SENALLASALTRA
Instagram: saltrasenalla_mallorca
Facebook: saltrasenallapalma
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LES ILLES diuen NO a l’odi i al

feixisme

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Dissabte dia 23 de març es concentraren a Palma centenars de persones,
baix el denominador comú del rebuig als discursos d'odi de l'extrema
dreta i en defensa de la democràcia i els drets humans, convocats per la
Plataforma per la Democràcia. Una mobilització emmarcada en les
mobilitzacions que arreu del planeta, i especialment a Europa, foren
convocades baix el paraigua de www.worldagainstracism.org. A Eivissa
també s’ha organitzat una Plataforma amb els mateixos objectius, que
també es va mobilitzar el mateix dia.
Pel que fa a la Plataforma per la Democràcia a Mallorca, les entitats adherides fins a la data són: CCOO, UGT, STEI-i,
Ben Amics, Memòria de Mallorca, Feministes en Acció, Associació Dona Sana, Sóller per la Igualtat, Fundacions
Darder-Mascaró, Fundació Gabriel Alomar, AEG Eladi Homs, Moviment cristià de professionals, GOB, Unió de Pagesos,
Col·lectiu Aurora Picornell, Balears Acollim, Associació Arxipèlag, Brilla Illes Balears contra la violència de gènere, CDRUIB, Moviment Feminista de Mallorca, S’Altra Senalla.
Aquí podeu accedir al manifest de la Plataforma, que va ser llegit a la concentració a Palma:
IGUALTAT, DEMOCRÀCIA I SOLIDARITAT: LES ALTERNATIVES A L’ODI I ELS AUTORITARISMES
L’avanç dels autoritarismes que vénen no és un fenomen nou. I això ho sabem bé a Europa, on a pesar de la història
negra del segle passat tornen a revifar personatges com Salvini a Itàlia i Orban a Hongria. És també un fenomen
global, perquè personatges com Bolsonaro o Trump governen a països importants com Brasil o els Estats Units. I a
l’Estat espanyol no estam exempts de l’amenaça, després de la porta oberta a Andalusia als pactes amb l’extrema
dreta. Líders i governs que des del poder polític i alimentats pels poders econòmics i mediàtics promouen discursos
d’odi de tal manera que els normalitzen en la societat. Discursos d’odi als quals hi subordinen les polítiques públiques,
que redueixen a la mínima expressió. Gent que considera «txiringuitos» els serveis socials, o els programes de
protecció a les dones víctimes de violència de gènere, i criminalitza la diversitat en totes les seves expressions, des de
les persones d’origen migrant o refugiades fins als col·lectius LGTBi. Gent que defensa obertament l’abolició de les
comunitats autònomes i que vol passar per damunt del nostre autogovern i menysprea la diversitat lingüística i
cultural. Gent que justifica les retallades de drets fonamentals com la llibertat d’expressió, i defensa la persecució
d’activistes polítics i socials que són arbitràriament privats de llibertat.

Es tracta de gent sense escrúpols, que lluny de qüestionar les raons estructurals per les quals la precarietat i la
pobresa de bona part de la societat han esdevingut cròniques amb la crisi mentre es rescatava bancs amb diners
públics, aprofiten el malestar de la gent per apuntar justament contra els sectors més vulnerables, o contra aquelles
que volem qüestionar un sistema que només serà sostenible si es fonamenta en més igualtat real, més democràcia i
més llibertat. Odi contra les dones i el moviment feminista. Odi contra les esquerres i contra l’organització democràtica
de les treballadores i treballadors que representa el moviment sindical. Odi a la recuperació de la nostra memòria
històrica, al reconeixement de la lluita antifranquista i a les víctimes del franquisme. Odi contra l’ecologisme i la lluita
contra el canvi climàtic.
Odi contra les docents i els docents. Odi contra les alternatives a un model social explotador, patriarcal i
antidemocràtic. Odi contra totes i contra tot, quan justament el que cal és una societat unida i solidària si volem que
no trepitgin més encara els drets de totes i tots. Odi que compta amb grans altaveus i amb la manipulació i la mentida
com a estratègia de penetració social.
Per tot això, les entitats sota-signants feim una crida a la gent d’arreu de les Illes i de tota procedència:
•

A mobilitzar-se en la defensa dels valors democràtics i de dignitat humana, i a sumar esforços i teixir xarxes
per tal de frenar els discursos d’odi i fragmentació social que volen minar la convivència social.

•

A exigir una informació pública i contrastada que no faci d’altaveu de posicionaments que mereixen el rebuig
de tota la societat des del simple respecte als drets humans.

•

A exigir als partits polítics democràtics que no facin seguidisme dels discursos d’odi, i alhora assumeixin la
seva responsabilitat en la defensa de la democràcia i els drets humans, però també en el compromís d’un
horitzó de canvi social i benestar per a la majoria.

•

A sumar-se a totes les mobilitzacions i accions que els diferents col·lectius, i especialment el moviment
feminista, desplegaran en els mesos vinents: cada acció de carrer ha de ser un element d’impugnació de
l’amenaça del feixisme i els autoritarismes, i una llavor d’esperança en una societat i un món millors.
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Anotacions urgents
per a un debat necessari

Què està passant? 4.1

Oscar Matute
Diputat d’EHBildu al Parlament estatal
Estem vivint temps de convulsió política. El capitalisme va decidir que un factor fonamental de la seva crisi era el
sistema democràtic tal com l’anàvem coneixent. Això és, un espai de drets, deures i llibertats amb normes sobiranes
amb capacitat d'ordenar la vida en el seu territori, capaç de limitar la
llibertat de moviments de les transnacionals o de garantir nivells de
protecció social que, des del capital, entenen que dificulten la lliure
competència. O, dit d'una altra manera, massa drets per a les persones, el
medi natural o els seus pobles, suposen pocs beneficis per a les empreses.
Davant aquesta lectura i la posada en marxa d'arquitectures cada vegada
més garantistes i laxes per al gran capital calia esperar si més no que
l'esquerra fos capaç d'erigir-se en alternativa o contrapoder social, popular i
institucional davant aquest propòsit funest per a les classes populars
desplaçant així a una socialdemocràcia agonitzant per la seva falta de
lideratge per a frenar aquests atacs a persones i pobles. Però no va anar
així, ja que excepte comptades excepcions, l'ofensiva neoliberal va deslligar
una ona de descontentament social que en lloc d'apoderar a les esquerres i
ajudar-les a pujar fins al lideratge social, va aconseguir aixecar un espai
polític populista d'extrema dreta que, apel·lant a la por, ofereix refugi i
causa comuna a masses de gent cada vegada més desorientada i temorosa.
Així, veiem com el neofeixisme recorre Europa i ho fa ajudant-se a pujar a espais de poder i representació negats per
a aquests des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Hongria, Polònia, França, Alemanya, Holanda, Itàlia, Espanya i
molts altres països estan sofrint els símptomes d'aquesta malaltia, que no és sinó una mutació o actualització del
feixisme. És, en definitiva, la imposició d'un nou ordre el que està en joc a tot arreu: en el món, Europa i Estat
espanyol (alguna cosa que a Euskal Herria no li resulta indiferent atès que continuem sent part d'aquesta, encara que
pugui no agradar-nos).
Així, d'aquest diagnòstic i d'anar aportant a aquesta estratègia neix l'aposta per un Front Democràtic antifeixista i antioligàrquic que EH Bildu ve proposant des d'Euskal Herria, el nostre àmbit natural d'actuació, a la societat i davant els
diferents comicis que tenim per davant.
En el context europeu i sense obviar, en honor a la justícia, la necessitat de concórrer amb altres forces per a garantir
presència, la idea cobra sentit en una doble perspectiva: D'un costat, per la necessitat de buscar un aparador
internacional de denúncia de la involució democràtica en l'Estat espanyol envers els pobles i persones que l'integren en
l'actualitat, d'una altra part, per a contribuir a generar aquest espai de contrapoder al qual hem fet al·lusió.
En l'Estat espanyol sostenim la mateixa opció de coalicions democràtiques, antifeixistes i anti-oligàrquiques i, com
assenyalàvem abans que aquesta fase històrica, àdhuc tenint mateixa matriu adquireix accents diferents segons el
marc d'aplicació, li donem a la mateixa un caràcter sobiranista.
La involució democràtica en l'Estat espanyol és no ja una amenaça vetllada, sinó un negre horitzó si les dretes
guanyen o si la socialdemocràcia es conforma a frenar-los a costa de sacrificar principis bàsics per a no adobar el
terreny d'odi i por de la ultradreta. Exemples d'aquest sacrifici del PSOE, que no sembla vagi a poder frenar un
Podemos subsumit en milers de conflictes interns, són la negativa del govern a deixar salpar a salvar vides a l'Open
Arms o al Aita Mari, la defensa del 155 a Catalunya i el tancament de portes a qualsevol sortida dialogada bilateral que
reculli el dret a decidir, l'augment del pressupost de defensa o la defensa fèrria de la monarquia, el manteniment de la
dispersió i la política penitenciària de venjança o el debat obert al qual es presten sobre la recuperació per part del
poder central de diferents matèries exclusives de les Comunitats Autònomes, sanitat, educació, etc.
Per això diem que, si bé abans s'acariciava per diferents sectors i intel·lectuals d'esquerra, la idea d'una segona
transició que, una vegada alliberada de la pressió franquista que va sofrir la primera, fóra capaç d'articular espais de
més llibertat i drets, i marcs de decisió democràtics per a garantir una plurinacionalitat efectiva i real, ara resulta
evident que aquesta idea de segona transició semblen acariciar-la les dretes per a tancar de forma abrupta amb els
debats pendents des del 78 (monarquia sí o no, dret a autodeterminació, estat social i laic, igualtat efectiva i real
entre dones i homes, etc.).
Els exemples per a sostenir aquest temor sobre l'acció de les dretes són innombrables però basti com a exemple l'atac
a les dones i al feminisme (potser per la seva potència organitzadora demostrada tant el 8 de març com en el dia a
dia) d'aquestes últimes setmanes tant pel PP amb el seu atac al dret a l'avortament, com per C´s amb el seu
feminisme “liberal” (sic) o per Vox amb el seu qüestionament de les polítiques contra la violència patriarcal.
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Així, aquesta aposta d'EHBildu per conformar fronts amplis de caràcter democràtic, sobiranista, antifeixista i antioligàrquic té com a objectius tant blindar el nostre limitat autogovern actual com la mateixa supervivència de la nostra
aspiració legítima a ser una nació sobirana i lliure amb tot el poder a les nostres mans. Però no només això, la nostra
aposta per aquest front, que per les característiques citades en el paràgraf anterior només pot ser d'esquerres, cerca
convertir-se en la clau de qualsevol futur govern després del 28 d’abril.
D'aquesta manera, serà el sobiranisme d'esquerres (ERC, EHBildu i potser CUP i/o BNG) els qui, amb una unitat
d'acció i coordinació conjunta tinguin els escons necessaris per a impedir un govern de les dretes i la vegada per a
posar condicions a les esquerres espanyoles si són aquestes els qui aspiren a governar. Aquesta possibilitat trencaria
un esquema de funcionament bàsic en l'Estat espanyol que determinava que, mancant majories absolutes, sempre es
podia comptar amb un nacionalisme moderat pactista (PNB i CIU) que garantís l'estabilitat de la seva institució
principal.
I si aquesta possibilitat es materialitza, estarem en disposició d'assenyalar amb claredat a l'Estat que: les
dretes no governen perquè som antagonistes d'aquestes, si les esquerres volen governar, han de ser
capaces de contraposar a la involució democràtica l'aprofundiment en un model plurinacional i no només
ser dic de contenció a l'extrema dreta. I si no ho volen, la inestabilitat s'apoderarà de l'Estat espanyol
portant-lo a un cicle d’italianizació i descrèdit encara major de la classe política.
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El 28 d'abril,
una fita important

Què està passant? 4.2

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
El 28 d’abril s'enfronten a les urnes dos projectes confrontats,
els que volen tornar enrere quaranta anys, que volen abolir
l’avortament, limitar els drets laborals i socials i de les dones,
carregar-se l’estat de les Autonomies, en definitiva, volen
menys democràcia i més crispació i els que volem més
democràcia amb valors republicans, acceptació de la
plurinacionalitat, més drets civils i socials i la solució dels
problemes per la via del diàleg. En el primer hi trobam el
tripartit neofranquista de PP, Ciudadanos i VOX i en el segon el
PSOE, PODEMOS i partits sobiranistes. Sense oblidar que el
PSOE està profundament dividit. Mentre una part de les seves
bases i de la seva perifèria acceptaria repetir l'acord que va fer
possible la moció de censura, els barons i els vells carcamals al
voltant de Felipe González i Alfonso Guerra mai promouran un
acord amb els sobiranistes.
No podem oblidar que aquesta confrontació electoral es
produirà en el marc d'una greu crisi del sistema que fa anys
que es va covant. El 15 M, enmig d’una corrupció que feia pudor per tot arreu, ja havia tret a la llum les seves
contradiccions. Les polítiques per abordar la crisi econòmica havien deixat clar que les solucions no eren les mateixes
per la gran banca i els grans poders econòmics que per la ciutadania. La víctima, sense cap mena de dubtes, era
l’estat del benestar.
El govern es mostrava absolutament incapaç d’enfrontar amb un mínim de lucidesa el final de l’època d’ETA. Les
espectaculars mobilitzacions del procés a Catalunya obrien una altra via d’aigua. La dimissió del rei Joan Carles I feia
palesa la crisi de la monarquia. I les eleccions europees qüestionaven greument el bipartidisme. En definitiva, quatre
dels pilars fonamentals de la Constitució, l’estat del benestar, el model territorial, la monarquia i el bipartidisme, feien
aigua per tots els costats.
Des de les eleccions generals del desembre del 2015 vivim una etapa d’inestabilitat política sense precedents d'ençà
de l'aprovació de la Constitució. Recordem que el nou Parlament fou incapaç d’elegir un nou govern. Vàrem viure vuit
mesos de govern en funcions, sense control parlamentari, de paralització i estancament absolut. No hi va haver més
remei que repetir les eleccions i el resultat fou el mateix.
El Partit Popular no fou capaç d’assolir majoria absoluta, el PSOE i Ciudadanos tampoc sense el suport de Podemos i
només hi havia una majoria aritmètica possible: PSOE, PODEMOS i Partits sobiranistes. Per evitar aquesta diabòlica
combinació, segons una part de les forces polítiques, els sectors espanyolistes i casposos del PSOE, hagueren de donar
un cop d’estat dins el PSOE i llevar d’enmig en Pedro Sánchez i solament després, tornaren a deixar governar en
minoria el PP.
El nou i vell President del Govern va exercir de Don Tancredo, i va suportar estoicament les mobilitzacions dels
pensionistes que posaven damunt la taula un altre element de la crisi de l’estat del benestar, les pensions. La gran
mobilització del 8 de març que qüestionava la brutal violència de gènere i deixava clar que no se suporta més el
patriarcat i, òbviament, el procés català que en aquests anys seguia mobilitzant més de dos milions de ciutadans, fins
a deixar en ridícul l’Estat celebrant l’1 d’octubre un Referèndum, que a pesar de la brutal repressió de les forces de
seguretat estatals, hi votaren 2.300.000 ciutadans i ciutadanes. Després vingué el 155 i l’empresonament i l’exili dels
líders independentistes.
Però va fer falta la sentència del cas Gürtel per provocar la moció de censura. Aquest cop sí que Pedro Sánchez va
accedir a la Presidència del govern amb el suport del PSOE, Podemos i els partits sobiranistes. Una gosadia que els
poders del sistema no podien permetre i que boicotejaren des del primer moment. I quan el President Sánchez va
acordar amb la Generalitat posar en marxa una taula de diàleg de partits catalans, amb un «relator» nomenat pel
gobierno, l’Espanya profunda esclatà d’indignació. El tripartit d’extrema dreta organitzà una manifestació a la plaça de
Colón, i els carcamals del PSOE, una vegada més, qüestionaren el seu Secretari General i l’obligaren a convocar noves
eleccions.
Per tant si volem evitar que la dreta i l’extrema dreta, que cada cop s’assemblen més, treguin majoria absoluta hem
de votar opcions d’esquerres. Però no és tan senzill com en l'època d’or del bipartidisme, quan el PP era la dreta i el
PSOE l’alternativa. Ara ni el PP tindrà majoria absoluta ni el PSOE tampoc. El PSOE per barrar el pas al trifaxito
necessitarà aliances i tot fa pensar que Podemos, debilitat per les seves crisis, sobretot a les convergències de la
perifèria, no tindrà vots suficients per garantir un govern PSOE-Podemos.
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És per això que votar Podemos des de la nostra comunitat autònoma tampoc és «un vot útil» par garantir una majoria
progressista al futur Congrés de Diputats.
I molt manco «útil» és un vot a un PSOE profundament dividit amb uns barons i una vella guàrdia disposada a
defensar la monarquia i l’statuquo, passi el que passi, i que abans que pactar amb la perifèria ho farà amb
Ciudadanos. Un pacte que, si té majoria suficient, seria nefast pel nostre autogovern, incapaç de trobar solucions a la
situació de Catalunya i probablement disposat a agreujar les relacions amb el País Basc, qüestionant el concert
econòmic.
És per això que estic convençut que el vertader vot útil per desenvolupar polítiques progressistes, ecosocialistes,
democràtiques i que cerqui solucions negociades al problema territorial és al vot a opcions sobiranistes d’esquerres de
Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Canàries...
Se'm podrà argumentar que fins ara les forces sobiranistes de les Illes no han aconseguit mai col·locar un Diputat al
Parlament Estatal i és veritat i a més reconec que aquesta vegada tampoc és senzill. Accepto que no és fàcil que MÉS
per Mallorca tregui el Diputat, però amb absolut puc acceptar que el vot al PSOE o a Podemos és útil i el de més no.
Més aviat penso que és el més útil dels tres.
A més crec que aquest cop, essent difícil, té més possibilitats que altres vegades. Per què a les darreres eleccions
generals, el candidat de MÉS, Toni Verger, va treure aproximadament 34.000 vots i li faltaren 10.000 per sortir
diputat. Però en aquelles eleccions el Partit majoritari, és a dir el PP, va treure més de 140.000 vots. Ara tot indica que
el partit majoritari podria que podria ésser el PSOE, difícilment arribarà a les xifres del PP en números absoluts de
vots, la qual cosa suposa que el nombre de vots necessaris per optar a l’elecció baixarà significament, és a dir seran
necessaris menys vots per sortir elegit. Difícil però, per mi que durant molts d’anys, abans a IU i darrerament a MÉS
sabia que el meu candidat no seria diputat, ara no penso el mateix. Els que votin a Podemos ho faran amb l'esperança
que el diputat balear sumi lo suficient perquè Podemos doni la majoria absoluta al PSOE. Personalment crec que
aquesta equació és tant o més difícil que treure el Diputat de MËS.
Per això estic convençut que ho paga posar tota la carn a la graella per col·locar a Guillem Balboa al Parlament estatal
però també per què són molts els que sabem per pura experiència que entre els diputats mallorquins que puguin sortir
dia 28 d’abril, l’únic disposat a arribar fins al final per defensar el nostre autogovern i en conseqüència un bon
finançament per a les Illes és en Guillem Balboa i per què en Guillem encapçala una candidatura formada per MÉS per
Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i amb el suport de Formentera. I com que estic totalment convençut que el
sobiranisme d’esquerres a casa nostra necessita un projecte que sigui confederal però que sigui comú d’Illes, crec que
aquesta candidatura ens ajudarà a recórrer aquest camí que fins ara ens està resultant més difícil del que pensàvem.
I per últim per què no podem oblidar que un mes just després de les eleccions del 28 d’abril en tenim unes altres,
municipals, als Consells, al Parlament i europees que també són decisives. Cal també barrar el pas al bauçanisme, cal
mantenir els governs d’esquerres i si m’ho permeteu, cal que el sobiranisme d’esquerres faci un gran paper. I tot allò
que aconsegueixi la candidatura a les eleccions generals és terreny guanyat pel mes de maig, on tinc absolutament
clar que desitjo el millor resultat possible a les candidatures de MÉS per Mallorca.
També és important la coalició Unidas Podemos-Veus Progressistes que es presenta al Senat per Mallorca.
No podem oblidar el paper que ha jugat el Senat en aquesta legislatura, a l’hora d’aplicar l’article 155, o
com a instrument del PP per bloquejar lleis progressistes que venien del Congrés dels Diputats. I també
cal tenir present que en la diversitat de candidatures i el fet que cap d’elles destaqui molt per damunt les
altres, serà més fàcil treure un candidat per la circumscripció de Mallorca. Per això donar el suport a Rosa
Cursach és un vot útil.

Nicaragua Investiga:
A sis mesos d’existència

Què està passant? 4.3

Equip de redacció
Nicaragua Investiga, es va concebre com un projecte periodístic digital, amb èmfasi en
el periodisme d’investigació i d’anàlisi. Les pressions i la persecució als mitjans i
periodistes independents i el posterior tancament d’un dels espais d’informació més
importants de Nicaragua (100% Noticias) ens va obligar a adoptar també la notícia diària
com una altra prioritat, davant l'elevada demanda d’informació i fonts confiables de la
població.
La nostra pàgina web mantén un ritme de mitjana de 58.000 visites diàries. El nostre
perfil a Facebook supera els 80.000 seguidors i el nostre canal de youtube té gairebé
40.000 subscriptors. Segons les estadístiques d’aquesta plataforma, superam els 12 milions de minuts en
visualitzacions.
Molts periodistes d’alt perfil, que es varen veure obligats a fugir del país s’han unit al nostre equip. I avui
som un projecte simbòlic que informa des de l’exili. Un reflex de la situació a la qual es troba el
periodisme a Nicaragua. A sis mesos aquestes són les fites aconseguides:
- Ens ubicam entre els principals mitjans creïbles i de referència nacional al país.
- Som referent en reportatges especials, temes històrics i d’educació ciutadana com agent diferenciador
de la resta de mitjans de comunicació, omplint a més un buit i una necessitat en el públic.
- Sòlid creixement a les xarxes socials.
- Ampliació de la nostra agenda informativa en un 50%.
Pel que fa a les nostres necessitats, els desafiaments són bàsicament d’ordre tècnic. Hem de menester
editores, càmeres, micròfons, ordinadors, llums i espais de treball, recursos per a la mobilització i dietes
de subsistència per als nostres col·laboradors.
Ens podreu trobar a:
www.nicaraguainvestiga.com
Si voleu donar suport a aquesta iniciativa, podeu col·laborar econòmicament a través d’aquest compte:
IBAN: ES91 2100 0418 4502 0005 1332
Concepte: Apoyo Derechos Humanos Nicaragua.
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L'entrevista

GUILLEM BALBOA BUIKA
Biel Pérez i Pep Valero

Ens allunyam un poc del trui de la manifestació contra el racisme i el feixisme;
i, protegint-nos de molta gent que vol saludar el nostre entrevistat, trobam una
taula silenciosa dins un passadís d’Els Geranis. L’acompanya el seu ajudant de
comunicació i en Guillem ens comenta que ahir vespre es va mirar algunes de
les preguntes que li vàrem presentar, però avui ve ben esmolat.
Com és lògic, hem de començar pel currículum.
Jo som en Guillem Balboa Buika, el fill gran de Sita Hono (que és com li diuen a
ma mare a Guinea) i de Juan Balboa que va ser professor, poeta i polític guineà
que va morir a l’exili a València. Estic casat amb na Maria Bel Pocoví i som pare
de tres fills: en Guillem de 18 anys, na Coloma de 16 i na Júlia de 7.
Acadèmicament vaig anant fent tombs entre els estudis d’Història, Sociologia i
Antropologia però professionalment em va tocar lidiar amb el periodisme i la
comunicació. Som funcionari de carrera. Tècnic de la Direcció de Comunicació
de la UIB des de fa prop de 20 anys. També vaig viure l’experiència de ser Cap
de comunicació de la Conselleria d’Educació entre el 2009 i el 2011. Em vaig
incorporar a l’activitat política el 2013 arran de les assemblees per a la formació
de l’agrupació local de MÉS a Alaró. Form part de l’executiva de MÉS elegida
l’any 2016. Actualment també som el Batle del municipi amb un pacte de
govern amb el PSOE. I des del 10 de març de 2018 som co-portaveu de MÉS
per Mallorca.
Seria bo que tu ens diguessis amb quins trets del teu currículum et sents més
identificat.
Ostres...! (aprofitam un silenci per fer unes fotos) Auto-descriure’ns no és una
cosa que facem habitualment. Posen els estudis, posen la professió... No sabria dir què és el que millor em defineix...
som un poc calidoscòpic... Jo em consider amb l’ofici de periodista. Estic casat i tenc tres fills que em duen “de
craneo”.
Autodidacta?
Jo estava estudiant Història a la Universitat i es va donar la circumstància de què en el Departament de Comunicació
feia falta qualcú. Jo feia tercer i vaig entrar com alumne col·laborador i llavors vaig acabar fent feina com a funcionari
de la UIB. Abans d’això ja havia col·laborat en un intent de fer Diario 16 aquí, a Mallorca, fa molts d’anys; es va
intentar fer un diari en colors. No va anar endavant... Però, sempre he estat en relació amb el món de la comunicació
a escala professional.
Et consideres alaroner, palmesano...?
Bona pregunta, bona pregunta!! És complicat, és complicat...!
No ens facis respostes africanes...
No, no...! Però, és que, com que la realitat no és dual: sí o no, blanc o negre. És una combinació de totes aquestes
pells. La vida ens va posant pells... i jo les assumesc totes.
Vares estudiar Història, t’has interessat per les teves arrels?
Bé, les conec i sempre les he tengut presents. No és una foto fixa la de les arrels! Jo tenc capes que he anat
incorporant i m’han duit aquí on ara som. I totes són molt meves. Jo em consider mallorquí; amb tota la gama de
tonalitat que té la mallorquinitat! Que aquesta és la gran batalla. És molt rica! Assimila i incorpora moltes coses; i això
és molt potent.
Passam, idò, al bessó de l’entrevista d’avui. Com surt la proposta de Veus Progressistes?
Nosaltres anàvem fent feina des de feia temps dins l’esquema de les eleccions municipals i autonòmiques. Hi havia
equips treballant des de l’estiu. L’equip que estava en el tema de Sectorials i Elaboració de Programes ja venia fent
feina des de llavors. Jo era dels que no creien possible l’avançament electoral. Jo considerava que no era massa lògic
pel PSOE aquest avançament. És evident que vaig errar el càlcul...
Aleshores, crec que una de les característiques que hem de tenir avui en dia les organitzacions, entitats, fins i tot les
persones, és la capacitat de fer feina en entorns que canvien molt; perquè tot és molt volàtil ara. Vivim contexts molt
canviants. I la capacitat d’adaptar-te i donar resposta és una qualitat que hauríem de tenir tots. En aquest sentit, quan
es va donar la circumstància de què, de cop, “el amigo Sánchez” ens va regalar unes eleccions anticipades, hi va haver
una reunió ràpida de l’Executiva del partit; i, fruit de les reflexions que vàrem fer, les consultes en diferents entorns i
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de la mateixa executiva, vàrem veure tot d’una que era necessari donar una resposta valenta i encertar. D’aquí va
sortir la proposta aquesta de formar una coalició de forces progressistes, d’esquerra feminista, ecologistes i
sobiranistes. Que totes les forces que teníem elements en comú presentàssim una proposta unitària.
Quines són les aportacions específiques de Veus Progressistes?

Aporta una visió de força de l’esquerra transformadora que no tenen altres forces. Estic parlant de feminisme; estic
parlant de reivindicació de diversitat, pluralitat i multiculturalitat; estic parlant d’ecologisme; i estic parlant de
sobiranisme; estic parlant de donar continuïtat a la tasca impressionant que s’ha fet en l’àrea social. Tots aquests
elements no els aporten altres forces que no siguin Veus Progressistes. I crec que el positiu és que, quan nosaltres en
un moment donat ens asseiem i deim “hem d’apostar per això”, quan anam a veure les contraparts, a Menorca, a
Eivissa, a Formentera, la resposta va esser immediata. El que vol dir que vàrem fer una lectura molt interessant del
moment i del context.
Quina és la teva aportació personal a Veus Progressistes?
A mi em ve al cap allò que diuen les feministes de què el personal és polític. El que és personal és polític en el sentit
que les trajectòries personals, biogràfiques, representen de qualque manera una aportació política. Partint d’aquest
punt de vista, jo crec que la meva pròpia trajectòria personal, que inclou el fenomen de la migració, inclou la
construcció de la meva identitat mallorquina, inclou la història pròpia d’Espanya respecte del que va esser la
colonització, inclou un tema de classe, com va representar, quan nosaltres vàrem arribar, la feina a què es va dedicar
mumare (en el sector de l'hoteleria); amb tot el que representava l'hoteleria i el turisme, i l’altra cara de tota aquesta
indústria i activitats... Dins la meva biografia hi ha tota una sèrie de qüestions que tenen una lectura, una translació i
una reflexió política. Crec que tot això conforma el que som com a proposta i és la meva aportació en aquest projecte.
Hi ha vocació de ser "la veu que clama en el desert?
No! Hi ha vocació de majoria social, hi ha vocació de trencar d’una vegada per totes amb una inèrcia que ja fa massa
temps que opera i que ara ja no té gaire sentit. De fet, es tracta d’una inèrcia que ja gairebé no serveix ni a aquells als
quals ha beneficiat fins ara però que s’entesten a defensar per por a perdre privilegis i posició. NO, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera no podem seguir jugant el paper subordinat, subsidiari… de “paradís” extractiu que estam jugant
fins ara.
Hi ha un país enorme en aquest petit país nostre: Un nou país que batega fort: Un país divers, plural, creatiu però
també molt complex. La nostra feina és trenar aquestes complexitats i convertir-les amb una oportunitat. Vull que
sortim al carrer i ho cridem, no sé com dir-ho més fort! Som aquí! I ara depèn de nosaltres.
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Com van les Veus Progressistes al Senat?
En el cas del Senat, les forces de Menorca i Eivissa van pel seu compte, tenen les seves pròpies candidatures.
Nosaltres vàrem llançar la proposta de formar una coalició en la qual hi eren Podem, Esquerra Unida, MÉSper Mallorca,
Esquerra Republicana. Veient com ha anat a altres llocs, jo valor molt aquesta candidatura. Perquè representa, és la
meva opinió, la capacitat que té MÉS per Mallorca de fer propostes valentes i, també, que tenim capacitat de crear
consensos. Per tant, nosaltres anam en coalició al Senat, la nostra candidata és na Rosa Cursach, encapçalada per Pep
Malagrava. Aquesta és la nostra aposta pel Senat i crec sincerament que té moltes possibilitats.
Has respost si les Eleccions Generals ens perjudiquen abans de les Municipals?
No, no ens perjudiquen! Això que diuen: “no ets tu, és el teu marc teòric”... idò el meu marc teòric és que no; em neg
a jugar amb aquesta idea. Diré més, tot i poder pecar d’ingenu: jo crec que és una “win win”. Sigui quin sigui el
resultat, té com a conseqüència que reactivarà el vot d’esquerres per a les autonòmiques; al manco aquest és el marc
en què jo faig feina. Si el resultat és bo, perquè contagia una dinàmica que ens servirà per a les municipals (pel fet
d’estar tan a prop). Si el resultat fos desastrós, en el sentit que passàs el que no volem que passi, serviria igualment
per activar el vot d’esquerres, per intentar compensar. Hem de creure que això servirà per fer una onada que ens ajudi
a guanyar.
De cara el votant, què creus que pesa més el nom del grup o la persona del candidat?
Jo crec que des que vaig entrar a la política ens demanam aixó...! (rialla col·lectiva) La clau de volta és si
aconsegueixes un nom que aplegui tots els valors d’aquella formació política i, a més a més, fas la quadratura del
cercle. Aquest és l’ideal; en determinades circumstàncies aconsegueixes una cosa a l’altra. De totes les maneres, el
candidat, el nom, la cara, té un pes; és obvi!
Com fas comptes fer arribar tot aquest projecte, que tu representes, al carrer?
De la mateixa manera com ho hem fet sempre! Una de les coses que té la nostra formació, i que no hem de perdre
mai, és la capacitat d’estar en el carrer, socialitzar les nostres idees, teixir aliances amb sectors socials, moviments no
governamentals, etc. Perquè, arribar a les institucions, que està molt bé, moltes vegades té el perill que, si només fas
feina des de l’òptica de les institucions, perds la perspectiva d’aquí on véns. Com que nosaltres tenim la sort, a
diferència d’altres fórmules polítiques molt modernes que han sortit posteriorment, que la nostra feina s’ha treballat
des de baix; des del principi, des d’una cultura molt municipalista, molt propera, port a porta, plaça a plaça, és com
hem anat creixent; aquesta tradició que tenim, de venir de baix, i de parlar des de molt baix, no l’hem de perdre mai.
Això explica per què som la primera força municipalista a Mallorca!
És important no perdre el contacte i la perspectiva del carrer, com ho hem fet sempre. Sempre hi ha el perill de
perdre-la; sobretot quan fas feina en lògica institucional.
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Si surts de diputat, seguiràs de candidat al Consell de Mallorca?
No, si surt de diputat, no seguiré de candidat al Consell. Perquè em vull dedicar “ full time”, cent per cent a això.
Reclamam presència, perquè necessitam fer molt palesa la reivindicació, la presència, de les inquietuds, de les
necessitats, de la situació que vivim a Mallorca (que no és present en l'àmbit estatal). Justament ahir presentàvem
l’Oficina del Diputat; amb la idea de dir: si entram de diputats, a més a més, tendrem una eina, que serà l’Oficina del
Diputat. En el sentit que, no només farem tres dies de feina a Madrid, sinó que la resta de la setmana la feina es
trasllada aquí. Una oficina física, itinerant, que va recorrent places, pobles, illes... a fi de tenir un contacte directe amb
la ciutadania i servir de pont per fer arribar al Parlament o al Senat les inquietuds de la nostra gent. Des de que tenim
diputats (tu ho saps més que jo, Pep), PP, PSOE, els diputats de les Illes Balears han pintat un pebre. I les nostres illes
no han estat mai massa ateses. Ens hem hagut de servir moltes vegades de Compromís i d’Esquerra per fer arribar la
nostra veu. La lògica dels partits estatals és tan bèstia, que els nostres diputats allà no pinten un pebre.
Gosaries dir algunes prioritats si surts elegit?
Prioritats n’hi ha moltes! Però, escoltau: encara no han derogat la Llei Montoro, que ara és Montero. Per posar només
un exemple: millorar el sistema de finançament; és evident. La reforma laboral no està derogada. Hi ha un munt de
feines i prioritats, però crec que és vital, sobretot, a part d’això que queda pendent de fer, contribuir a canviar el
paradigma polític d’aquestes terres. Tenim un paradigma polític (la lògica de funcionament polític) que està assumit,
interioritzat d’una manera massa centralitzada. Tot emana del centre, de Madrid, cap a la resta; en canvi, hi ha prou
dinamisme, prou força, a la perifèria (sé que no agrada aquesta paraula) del que és tot allò, per a plantejar una
alternativa directament a Madrid. Crec que és important contribuir a reforçar això.
Fer un grup confederal de les esquerres sobiranistes...
Crec que és un projecte súper interessant. He de dir que nosaltres encara no hem parlat amb quin grup ens
ajuntarem, però la idea que en qualque moment es faci present un grup confederal... encara queda partit per jugar en
aquest camp. Crec que seria una manera de garantir aquesta lògica.
Mira ens enfrontam a reptes que tenen una expressió local: problemes d’habitatge, qüestions mediambientals,
condicions del nostre mercat de treball, limitacions a la nostra sobirania legislativa, a l’autonomia dels nostres
ajuntaments, la manca de control sobre infraestructures clau que incideixen dràsticament sobre el nostre territori: I
m’estic referint a ports i aeroports… Moltes d’aquestes qüestions són compartides amb altres territoris o s'emmarquen
dins un context global (som d’esquerres i no hem de perdre mai ni la capacitat de relacionar ni la perspectiva global)
per tant, hem de teixir totes les aliances possibles i explorar totes les opcions que ens facilitin assolir els nostres
objectius.
Com aturam el mal anomenat “vot útil”?
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El “vot útil”, fins ara, no ens ha servit de gaire cosa. No ha estat gens útil. Ha anat bé a algun partit, però no ha servit
als nostres interessos i pel que volíem aconseguir. Moltes vegades ha estat un maquillatge; vàrem confiar en
determinades qüestions i seguim sense haver resolt temes bàsics. Seguim tenint un finançament que és de vergonya.
Tenim un Règim Especial (un REB) del que podem dir: mira, pitjor és no res! Però no és el REB que volíem. Som la
segona comunitat que aporta i la novena a l’hora de rebre. El vot útil no ens ha servit de res. Comença a ser hora de
què plantegem una via alternativa. Encara diré més: alerta amb el vot útil! Perquè ens podem trobar amb una
configuració parlamentària que crec que no ens convendria gens, gens! Que seria un acord entre el Partit Socialista i
Ciudadanos. No ens interessa gens, per tant, no l’alimentem!
Què tens més bo de fer vendre la teva candidatura als pobles o a Ciutat?
En una situació de normalitat, seria més bona de vendre a Ciutat, per la lògica del pensament més urbà en contrast
amb el pensament de la Part Forana, més identitari. A l’hora de la veritat, quan deim aquestes coses, pensam si podria
calar més dins un context mixt i potser menys cohesionat, urbà, com Ciutat i no tant a la Part Forana. Però la cosa és
bastant més complexa i això és el que m’agrada de les Illes: que tenim aquesta capacitat d’incorporació, mimetització,
gairebé m’atreviria a dir “criollització” de determinades qüestions que fa que siguem el que som! Per tant, jo crec que,
a l’hora de la veritat, és igualment assumible a una banda que a l’altra. Si som capaços de fer arribar a tots la idea
que hi ha unes Illes que ja fa temps que estan bategant; i que hi ha unes Illes que representen el que som ara, al
segle vint-i-u, després d’incorporar totes les seves contradiccions i complexitats; unes Illes que bateguen, però que
són una oportunitat impressionant. O la feim sortir d’una vegada per totes, deixant de funcionar en aquesta clau que
és la que ens ha caracteritzat fins ara: la clau centre perifèria. O trencam això, o no serem! Crec que ara tenim
aquesta gran oportunitat. Això trenca aquesta dicotomia, aquesta dissociació, entre un pensament de Palma i un altre
de Part Forana i Illes.
Potser a Palma veuen el polític per la tele o a les presidències, més d’enfora, amb un llenguatge molt tècnic. En canvi
en els pobles el tens més a prop; resulta més fàcil conversar amb ell, amb paraules planeres...
La diferència és que jo no venc d’aquest món polític sofisticat. Jo no parl del món polític; gairebé no sé ni com
funciona si vos he de dir la veritat. La lògica amb la qual funciona una part de la classe política de tota la vida no
utilitza les mateixes claus. Jo parl a peu de carrer; com quan em passeig pels barris de Palma o pels carrers dels
pobles de les Illes. Hi ha una altra mallorquinitat que batega aquí, a Pollença, a Sant Antoni, a Alaior, a Capdepera i a
Santa Catalina... Jo venc d’allà! Aquesta és la diferència: jo venc d’allà! Jo som producte de tot això que, si no ho
miram amb perspectiva, no ho veim.
La realitat dels pobles és molt rica; no podem estar ancorats en el clixé d’ua ciutat més culta i uns pobles més
ignorants. Moltes vegades, avui, els pobles estan més avançats que la ciutat (per exemple, en temes de reciclatge, del
paper de la dona, de les festes tradicionals, vida cultural). Hi ha molta vida i per això hem de pitjar fort, no sé com
dir-ho més clar!!
El color de la teva pell, t’ha creat algun problema?
Sí!! I tant!! Mallorca és occidental, encara venim d’una cultura colonial. La colonització i l’esclavitud necessitava un
marc ideològic per poder créixer i desenvolupar-se. D’una manera inconscient, però encara subsisteix una ideologia
supremacista. Síii! De la mateixa manera que tenim tan incorporat el patriarcat. Hi ha una tasca de deconstrucció que
s’ha d’anar fent.
Moltes gràcies, Guillem, i tant de bo el color de la teva pell serveixi per identificar millor un nou mallorquí que, en nom
de Veus Progressistes, vol aportar un nou paradigma de justícia, progrés i convivència a les nostres Illes.

20 anys de Banca Ètica: se
celebren els somnis?
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Ugo Biggeri i Anna Fasano
President i Vicepresidenta de Banca Ètica
Ara fa vint anys que va començar el camí de Banca
Ètica. Un dia simbòlic, el 8 de març, després de més
de 4 anys de treball per a fer realitat el somni d'obrir un
banc alternatiu i diferent, capaç de respondre a la
pregunta: on i en què s'inverteix els meus diners?
Si volem celebrar aquesta data, no és per tenir la mirada
en el passat, del qual només podem estar agraïts, sinó
per a renovar el somni: escriure el futur de les finances
ètiques, i encara més. què podem fer per a millorar
el món. Es poden celebrar els somnis en la mesura en
què puguem continuar fent-los realitat i això és,
precisament, la qual cosa ens impulsa a comprometre'ns
les sòcies, clientes i treballadores.
Els qui van iniciar el camí de Banca Ètica saben que la decisió d'obrir el banc en el Dia Internacional de la Dona
no va ser accidental, sinó desitjada. Encara avui, el nostre aniversari està ple de significats estimulants i
convergents. El Dia Internacional de la Dona és un símbol d'igualtat entre les persones, un compromís amb
la justícia que vol aconseguir resultats profunds i duradors. Les finances ètiques també se centren en qüestions
de drets i igualtat d'oportunitats en moltes de les decisions que es prenen. Hem de triar com operar, tractant de
destriar el que és correcte, pensant en els efectes a llarg termini, sobre les persones d'avui i per a les generacions
futures, i també tenint present els problemes globals.
El Dia Internacional de la Dona és un estímul per a reflexionar sobre el nostre marc cultural, econòmic, fins
i tot religiós o polític, que a vegades ens condueix a una lectura distorsionada de la realitat i perpetua errors seculars
que sovint xoquen amb declaracions de principis. Un estímul que també concerneix fortament l'economia, l'aparent
neutralitat de les lleis del mercat o la falta de visió de no reconèixer que també necessitem usar variables socials i
ambientals juntament amb les econòmiques si volem un mercat que realment funcioni per al planeta i per a totes les
persones.
Però a més de les metàfores que es desprenen de la coincidència, el grup Banca Ètica intenta, seriosament,
treballar en la gestió i la millora de la diversitat, especialment de gènere, tant als projectes als quals es
donarà suport, com en la creació d'una cultura corporativa inclusiva. A través de les finances ètiques podem
donar suport a moltes iniciatives d'economia feminista, que milloren la vida de les dones, les relacions, les comunitats
i el medi ambient, al mateix temps, promouen una visió diferent de les relacions entre gènere i economia. Poden servir
d'exemple les experiències de Femmefleur, Llibreria de Dones o Microfides.
Parem esment en l'equilibri de gènere en la governabilitat: en 2013 vam ser el primer banc en la història
espanyola i italiana a tenir un Consell amb presència majoritària de dones i tenim un Comitè Ètic amb una
clara majoria de dones també. Estem prop del que la recerca comença a mostrar: les dones en l'espai de govern
corporatiu faciliten el creixement d'una economia al servei de les persones i el medi ambient i una gestió de riscos
diferent. Fins i tot en l'organització de l'estructura operativa, malgrat els resultats encara insatisfactoris, el problema
s'aborda amb convicció mitjançant el desenvolupament de polítiques de conciliació de la vida i el treball (Balanç
social). També estudiem, gràcies a la col·laboració amb la FFE, eines per a monitorar i promoure el treball de
l'empresa a facilitar la conciliació de la vida laboral i personal.
Ens enorgullim d'aquest vincle, entre el desig de celebrar el nostre somni de finances ètiques que es
renova i el Dia Internacional de la Dona, que ens impulsa a valorar la diversitat com una palanca per a
produir un canvi positiu.
És un bon senyal de futur, una bona manera de continuar somiant amb el nostre Banc Ètic, construint un futur millor:
L'interès més gran és el de totes les persones i el planeta en el qual vivim!

IllaGlobal.com:
El nou projecte comunicatiu de
les Fundacions Darder Mascaró
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David Abril Hervàs

En les darreres setmanes hem posat en funcionament el portal www.IllaGlobal.com, una de les fites que ens havíem
marcat al Consell de les Fundacions Darder-Mascaró: tirar endavant un projecte comunicatiu propi, a l’abast de la gent
progressista tant en l'àmbit polític com social, amb un denominador comú: aglutinar informacions i opinions sobre la
nostra realitat, local i global, des d’una perspectiva crítica.
No partim de zero, perquè duim ja més 80 númeross. d’aquesta la nostra revista mensual L’Altra Mirada.cat, una altra
eina autogestionada, feta al 100% des del compromís social i polític. No és poca cosa. També teníem altres referents,
com el desaparegut El Periscopi impulsat per Toni Tarabini des de la Fundació Gadeso. En un món i un context on el
procés de concentració de capitals també fa que els grans mitjans siguin cada vegada més grans i menys plurals, i les
xarxes socials s’omplen de fake-news i mentides, hi ha pocs espais comunicatius que deixin lloc a la reflexió i la
cooperació. Aquesta és la raó de ser d’ILLAGLOBAL: ser una eina de comunicació oberta al servei dels moviments
socials i la gent progressista de les Illes, prioritzant l’opinió de proximitat, la tasca i propostes de la societat civil, però
sense perdre la perspectiva global i internacionalista.
Com que es tracta d’un mitjà autogestionat i sense publicitat pagada, la seva qualitat i actualització de continguts
dependrà directament de la participació dels nostres col·laboradors i col·laboradores, així que tot i que ja hem
començat a rodar, la vostra implicació és imprescindible. En les pròximes setmanes, a més, incorporarem càpsules
audiovisuals per poder arribar al màxim de consciències en diferents llenguatges.
Seccions com actualitat, feminismes, sobirania, solidaritat internacional, cultura, ecologia o treball i economies que
anirem omplint de contingut i sentit entre totes. Totes les reflexions crítiques hi tenen cabuda, des de les més
reactives a les reflexions més de fons, així que per poc que us faci ganes compartir una notícia, valorar una informació
o un tema d’actualitat o fins i tot recomanar un llibre o una pel·lícula, no dubteu en enviar-nos un correu a
redaccio@illaglobal.com. L’espai és vostre!
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Feina feta al Consell
Balanç de legislatura

Miquel Ensenyat Riutort
President del Consell de Mallorca
2015-2019
Ja fa quasi quatre anys que entre totes i tots vàrem aconseguir uns
resultats excepcionals. Acabàvem amb el quadrienni Bauzá-Salom, que
havia posat les nostres institucions al servei del liberalisme i el
centralisme més desbocats.
Aires de canvi havien acabat amb la tradicional hegemonia conservadora,
i també amb el bipartidisme imperant. Les noves institucions havien de
reflectir aquesta nova realitat. En el conjunt dels Acords pel Canvi, es va
decidir que MÉS per Mallorca havia d’assumir la presidència del Consell
de Mallorca. No vos negaré el vertigen que suposava aquesta
responsabilitat.
Era un repte immens. Heretàvem un Consell estrany a la majoria de la
ciutadania, incomprès o ignorat, amb unes dinàmiques administratives i
polítiques poc àgils. Tenia els mals heretats de la Diputació Provincial, el
munarisme i l’aturada de màquines de na Salom. Però també unes
enormes potencialitats.
MÉS per Mallorca, la formació que més ha defensat l’insularisme (aprofit per destacar la feina feta per en Miquel
Rosselló i n’ Eduard Riudavets a la reforma de l’Estatut del 2007), som els que més hem treballat per a apropar les
decisions polítiques a la ciutadania, i això requereix un consell fort.
L’illa és no només la realitat sentimental immediata dels mallorquins, sinó també la realitat a l’hora d’aplicar moltes
polítiques que tenen un abast indissolublement insular.
Per assumir aquest repte, vàrem decidir que faríem una cosa diferent del Govern de les Illes Balears, i és la implicació
en les tasques de govern de tots els partits que conformam la majoria d’esquerres. Evidentment això era un altre
repte, perquè havíem de combinar visions no sempre coincidents i cultures polítiques molt diverses.
El pacte a la mallorquina, però, ha funcionat i s’ha demostrat com una eina de transformació tant estable com valenta.
Hem començat a dissenyar la Mallorca del futur.

Hem hagut de reactivar un Consell adormit i inactiu que havia girat l'esquena a la ciutadania i que només
servia als interessos d’uns pocs



Major control d’infraccions urbanístiques



Prohibició de camps de golf



Prohibició de nous centres comercials



Zonificació del lloguer turístic i delimitació dels nuclis turístics
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Gratuïtat del túnel de Sóller



ITV -inspecció tècnica de vehicles



Eliminació de les macros infraestructures pendents al Pla Director Sectorial de Carreteres.



Llei de Camins Públics, garantia de l’ús públic de la xarxa de camins



Paralització de la importació de residus i gestió més eficient dels residus



Desclassificació Sa Ràpita
Les persones han estat la nostra prioritat



El pressupost més social de la història



Creació de més de 275 places residencials



Construcció de 2 noves residències



Millora i ampliació de 3 residències



Ajudes d’urgent necessitat



Increment de recursos per entitats del tercer sector



Creació de la Direcció Insular d’Igualtat i nous espais de dones (Inca, Manacor, Felanitx, Sa Pobla i Sóller)

Hem gestionat amb de manera eficient els recursos públics
Mai abans el Consell havia invertit tant. De fet no hi ha cap poble on el Consell no hagi fet millores en equipaments
municipals: biblioteques, parcs, millora de carrers...



Reducció del deute del Consell de Mallorca (de 133 a 6)



Assumpció de noves competències



Contractació de 40 nous bombers i contractació IMAS Institut Mallorquí d’Afers Socials
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Ajudes a empreses i productes



Més de 100 milions a ajuntaments per a millorar serveis i fer infraestructures esportives, culturals, hídriques,
d’il·luminació... → milers de llocs de feina creats



Pacte de batles contra el canvi climàtic

“El nostre passat, el nostre present”



Recuperació de la Direcció Insular de Política Lingüística



Diada 31 de desembre i revitalització



Inici de les obres a la casa de Blai Bonet i al Pati de Dones de la Misericòrdia



Pla de recuperació de Molins de Sant Jordi i torres de Defensa



Posada en marxa del Museu Marítim i assumpció del Museu de Mallorca



Millores en biblioteques i arxius municipals



Cessió de Can Domenge per fer 190 habitatges de protecció oficial

No hem aconseguit fer tota la feina que volíem al Consell. No basten quatre anys, ni en bastaran quatre
més, però estic convençut que hem avançat molt, moltíssim, i que ara tenim una institució més coneguda i
reconeguda, una institució més útil a la ciutadania, una institució amb més capacitat per a intervenir i
transformar la realitat dels mallorquins i de les mallorquines.
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“Veus Progressistes”:
la veu del municipalisme a Madrid
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Miquel Àngel Contreras
Coordinador MÉS per Palma
Aquests darrers anys ha quedat palès que els ajuntaments
necessitam més sobirania per poder atendre les necessitats
bàsiques dels nostres municipis. A més, tots hem patit les
dificultats de la Llei Montoro i de la regla de despesa, hem vist
com els interventors agafaven més poder en detriment de la
sobirania política dels nostres consistoris o com les noves
normatives estatals com la nova Llei de Contractació han
complicat encara més els procediments administratius, anant
en detriment dels més petits i de molts projectes importants
per a nosaltres.
Però aquests darrers anys també hem estat decebuts per la manca d'inversions estatals d'una importància cabdal per
als nostres municipis o hem constatat com reivindicacions competència de l'Estat essencials per al desenvolupament
sostenible de les nostres illes no són preses en consideració. Qüestions, en general, que tenen una incidència
important sobre els municipis i que cap partit d'àmbit estatal s'ha preocupat de reivindicar-les.
En el cas de Palma (si em permeteu parlar del que més conec), vos donaré 10 motius sobre el perquè necessitam que
Guillem Balboa i Rosa Cursach surtin elegits el 28 d'abril:
1. Perquè Palma és una de les capitals més grans de l'Estat en població però de les més mal finançades. Per posar un
exemple, el 2018 el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona era aproximadament cinc vegades major per habitant
que el pressupost de Palma.
2. Perquè necessitam que es compleixi el conveni ferroviari per impulsar el projecte de tramvia o trambús a la badia
de Palma, fonamental per a la millora de la mobilitat sostenible a la nostra ciutat.
3. Perquè volem decidir sobre el port i l'aeroport. No podrem gestionar de forma sostenible el nostre turisme fins que
no puguem decidir el nombre de turistes o de creuers que arriben a diari a la nostra ciutat.
4. Perquè volem que ens arribin d'una vegada les inversions promeses per s'Arenal, una zona turística madura que
necessita una reforma urbana integral per a poder canviar la seva imatge però també el model turístic.
5. Perquè volem que es derogui d'una vegada per totes la Llei Montoro i la regla de despesa, que no permet a hores
d'ara que puguem invertir com toca en les necessitats reals del nostre municipi.
6. Perquè volem que arribin els doblers que pertoquen a l'Estat per a poder construir una nova depuradora al Coll d'en
Rabassa i evitar els vessaments dels darrers anys a la badia de Palma.
7. Perquè volem posar límit de preu al lloguer a certes zones de ciutat on viure-hi ja no és sostenible econòmicament
per als palmesans.
8. Perquè volem una Palma sense sang ni patiment animal, i no volem que ningú ens digui que les corregudes de bous
sense sang són inconstitucionals.
9. Perquè volem fer consultes populars en l'àmbit municipal, sense cap tipus de persecució ni de dèria antidemocràtica
de l'Estat.
10. Perquè volem que Palma sigui un referent a l'Estat i al món. I perquè volem més sobirania i les eines per poder-ho
aconseguir.

Per tot això i molt més, el 28 d'abril ens hem de mobilitzar perquè Palma i tots els municipis de les Illes
Balears tenguem la nostra veu a Madrid, la veu de “Veus Progressistes”.
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Quan la immigració venia del nord
(Catalunya, segles XV-XVI)
Miquel Amengual Bibiloni
Premi Ciutat de Barcelona per la tesi doctoral
"La immigració francesa a l'àrea de Barcelona a l'època moderna"

Molt sovint, en la nostra societat, fins i tot entre els historiadors, es té la sensació
que les migracions són un fenomen relativament modern, dels darrers dos-cents
anys. En aquests termes s’expressava un dels principals teòrics dels moviments
migratoris, Wilburg Zelinsky a principis dels anys 70: Un Antic Règim amb
comunitats autosuficients i una mobilitat baixa i estable, centrada en casos
concrets. Tanmateix, ja pocs anys després, un altre gran investigador, Charles Tilly,
posà en evidència aquesta visió, començant a aportar una gran mostra de dades
que eren proves irrefutables de grans migracions antigues. Un exemple devastador:
Com hagués pogut colonitzar el gènere humà tot el planeta, des de la seva Àfrica natal, sense les migracions?
Pel que fa a l’Europa d’Època Moderna, recentment, Lucassen i Lucassen, pare i fill, han recopilat nombrosos exemples
de mobilitat: colonització de noves terres (gairebé la meitat de la població va viure aquest tipus de mobilitat de curta
distància, però migració, al cap i a la fi), èxode rural del camp cap a les ciutats, moviments generats per guerres,
fams, epidèmies, pobresa... A més de les pròpies del personal qualificat, professors, funcionaris, etc. Un dels casos
més excepcionals, sens dubte, fou el de les grans mobilitzacions cap a recentment conquerida Amèrica. Les
estimacions parlen del voltant de mig milió de persones. Cal no oblidar tampoc les migracions forçoses que van
afectar, en aquesta època, la Monarquia Hispànica, també Mallorca: l’expulsió de tota la població jueva i morisca, que
generà centenars de milers de refugiats.
Ara bé, més enllà d’aquests casos excepcionals i forçosos, una de les onades migratòries “natural” (per qüestions
econòmiques) més importants, i alhora desconeguda, és l’arribada a Catalunya de milers i milers de persones
provinents de l’altre costat dels Pirineus, especialment dels bisbats del sud del Regne de França, el país que avui
coneixem com a Occitània. Aquest corrent migratori, doncs, va ser un dels principals motius de què Catalunya
dupliqués la seva població en poc més de cent anys. Vegem-ne les característiques principals:
Causes: Les causes que originaren aquesta onada migratòria foren ja establertes per Jordi Nadal i Emili Giralt en el
seu estudi de 1960 (publicat aleshores en francès i no traduït al català fins a l’any 2000), i poc més hi ha a afegir.
Existeixen unes causes d’expulsió i unes d’atracció (l’anomenat fenomen del push and pull). Per una part, el sud de
França es trobava en una situació de superpoblació, no existien recursos suficients per alimentar tothom, fet agreujat
per una sèrie de males collites. Això generà una situació de pobresa generalitzada que, al seu torn, facilità que es
desenvolupés un gran augment de la delinqüència i el bandolerisme, hi regnava la inseguretat. A més a més, s’hi ha
de sumar l’aparició de les Guerres de Religió entre catòlics i calvinistes.
En canvi, Catalunya es trobava en una situació de despoblació des de la Pesta Negra. Els càlculs es troben al voltant
dels 220.000 habitants (la meitat de la població de Palma repartida per tot Catalunya!!). Hi havia, és clar, una gran
demanda de mà d’obra, cosa que feia que el preu del sou augmentés. A propòsit d'això, cal no oblidar sumar-hi una
proximitat geogràfica, cultural i lingüística, els Pirineus mai havien estat barrera, ans al contrari, eren zona de pas i
d’intercanvi constant, fins al punt que algunes valls no tenien molt clar a quin territori pertanyien (vegem per exemple
la Vall d’Aran, comarca occitana sota administració civil catalana i administració religiosa francesa).
Cronologia i quantificació: L’onada migratòria provinent del sud de França va tenir lloc des de finals del segle XV i
fins a mitjan segle XVII. Es poden constatar quatre fases principals: aparició esporàdica de francesos a les fonts
(1481-1520), fase d’ascens (1521-1565), fase de plenitud (1566-1610) i fase de descens (1511-1643,
aproximadament). Resulta molt complicat arribar a estimar un nombre absolut d’immigrants, el que sí sabem, no
obstant això, és que en aquests anys, a la Diòcesi de Barcelona, s’hi casaren fins a 16.918 marits francesos, segons
els Llibres d’Esposalles de la Catedral. Aquesta xifra suposa al voltant del 20% del total del recompte de matrimonis
d’aquesta font. Alguns estudis indiquen que aquesta proporció podria ser equiparable a l’existent en el conjunt de la
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societat, pel que ens trobaríem que, a mitjan segle XVII, gairebé una quarta part de la població de la Diòcesi seria
d’origen ultrapirinenc. En alguns anys de la fase de plenitud, estaríem parlant de més d’una tercera part.
Orígens i destins: L’absoluta majoria dels immigrants, excepte casos esporàdics, provenien de la meitat sud del
Regne de França, és a dir, d’Occitània, i s’identificaven pel bisbat al qual pertanyien. Així, l’àrea immigratòria es pot
dividir en tres grans zones: bisbats pirinencs i bisbats de la zona del Llenguadoc i la Conca del riu Garona, i bisbats
més septentrionals de les Terres Altes i Massissos. A cada zona destaquen una sèrie de bisbats com a focus de
procedència: Comenge, Àgen i Càors, respectivament, encara que també n’hi havia de bisbats que podrien ser més
coneguts per a nosaltres: Tolosa, Carcassona, Narbona, Clermont, Albi... Després de creuar els pirineus, bé per la Vall
d’Aran, bé pel comtat de Foix i la Cerdanya o pel Rosselló, allà on s’establien principalment era als nuclis urbans
principals, amb una proto-indústria incipient (Barcelona, Terrassa, Sabadell, Mataró) o a les localitats del litoral català,
destacant molt especialment la zona cerealícola del Delta del Llobregat. Per exemple, en el cas de Sant Boi de
Llobregat, en anys determinats, gairebé la meitat dels marits que s’hi casaven, eren francesos.
Presència de dones: El corrent migratori francès normalment s’ha tingut per un corrent eminentment masculí i,
efectivament, la gran majoria dels arribats eren homes. No obstant això, cap a un 10% del total de francesos que
s’han pogut documentar eren dones. Més d’un miler de dones migrants que han de ser tingudes en compte. Ofereixen
molt poca informació en les fonts enfront dels homes, però s’ha pogut comprovar com la gran majoria eren dels
bisbats pirinencs, amb menor presència de les altres zones.
Perfil socioeconòmic: A grans trets, es podria afirmar que l’estructura social de francesos i catalans no era molt
diferent, amb dos grans grups equilibrats entre pagesos i artesans. No obstant això, les fonts no permeten establir
diferències dins la categoria “pagès”, quan sabem que aquesta etiqueta podia albergar grans diferències de riquesa. A
més, entre els francesos perden molt de pes les classes mitjanes-baixes (professionals liberals com barbers, o
artesans més enriquits) i desapareixen totalment les classes altes mentre que, en canvi, guanyen pes els jornalers,
treballadors a jornal sense terra ni sense taller, el que dibuixaria un perfil social de l’immigrant més pobre que
l’autòcton.
Comportament matrimonial: Aquest és un apartat que requereix una llarga descripció, però a manera de resum
diré que els francesos es casaven més tard que els autòctons perquè els costava més trobar la parella adequada,
mentre que les franceses es casaven més joves que les autòctones, possiblement (i això és especulació) perquè ja
arribaven amb matrimonis concertats amb altres francesos. De fet, mentre que els homes francesos es casaven
majoritàriament amb dones catalanes (com hem vist, hi havia poques dones franceses), elles es casaven en la seva
pràctica totalitat amb homes francesos, en un comportament molt endogàmic. A més a més, se solien casar dins el
mateix grup social, igual que els autòctons, però cal destacar una unió significativa: Els marits francesos es casaven
amb moltes més dones vídues que els catalans. Té sentit, una dona vídua, sense fills adults, es trobava en risc
d’exclusió social, com el mateix immigrant. Es podien ajudar mútuament, ella posant un bocí de terra que hagués
heretat, o un taller artesanal, i ell posant uns braços per treballar. A més, les dones que eren vídues d’un francès,
gairebé sempre es tornaven a casar amb un francès. L’experiència havia estat positiva o és que havien quedat
marcades? No ho sabem, encara.
Conclusió: El que resulta ben clar, és que, amb excepcions puntuals, els immigrants francesos, occitans, s’integraren
en la societat que els acollí, fins al punt que, avui en dia, aquest fet és molt desconegut dins la societat catalana.
Haver-lo conegut i estudiat ens ha de fer entendre que les migracions han estat un fet habitual al llarg de la Història,
que les poblacions es troben en constant moviment, i amb això construir un futur millor per a tots. Cal recordar, per
exemple, tots els pollencins que en els mateixos segles, emigraren al Regne de València (potser per això allà no hi
anaren tants francesos... es degueren topar?), o els nostres repadrins que partiren a Amèrica.
Per tant, d’alguna manera, tots som descendent d’immigrants, per la qual cosa, crec, resulta totalment absurd
discriminar una persona per raó del seu origen geogràfic. Jo intentaré prendre’n nota.

Altres veus

6.2

Una mirada lingüística i esportiva

Ricard Pla/Margalida Rosselló
L’any 1986, el Mallorca aconseguí a Logronyo ascendir a la primera divisió. Era el 18 de maig
i l’endemà el Centre Territorial de TVE a les Illes Balears retransmetia el partit íntegrament.
Al cap d’uns dies, Josep Melià Pericàs, un dels polítics illencs de més prestigi intel·lectual i cultural de tots els temps,
ens comentava que amb la narració d’aquell partit s’havia fet més per la llengua catalana que amb hores i més hores
de programació. Feia set anys que l’Informatiu Balear
estava en antena, cada dia a les 14 hores, com ara.
Sempre compromesos amb la nostra societat, cada dia
fèiem un gran esforç per poder explicar què passava a les
Illes Balears: comptàvem amb uns mitjans tècnics precaris
i explicàvem les notícies en la llengua que ens és pròpia,
encara que no teníem coneixements lingüístics acadèmics,
però sempre intentàvem esser tan curosos com podíem i
respectant la diversitat normativa de les quatre illes. Era la
primera vegada que un mitjà de comunicació públic oferia
les notícies en català i l’acollida dels espectadors va ser
molt bona des del primer moment, sobretot a Menorca. Una
cosa així, per sort, ara no xoca a ningú. La normalitat de
tenir uns mitjans en català, però, no ha impedit el retrocés
alarmant que ha experimentat l’ús i la qualitat lingüístics en tots els àmbits; no se’n salva ni un.

La queixa de qualsevol polític de dretes (creiem que és un doi dir «extrema dreta»,
perquè ja en són, d’«extremats» els d’aquest perfil ideològic) sempre és contra el
català i per defensar la supremacia de la llengua espanyola.
Resulta que ells viuen a un altre món, no sabem ben bé a quin. Segons ells, el totpoderós castellà és menystingut,
arraconat, atacat i esclafat per la llosa d’un pseudoidioma, que és com consideren la llengua mare. A més, en el seu
món, asseguren que els estudiants, des d’infantil a batxillerat, són alliçonats: se’ls instrueix contra el castellà. A quin
món viuen? És evident que mai no es passegen pel campus de la Universitat, on la llengua més que predominant dels
estudiants, professors, treballs, estudis, etc. és el castellà.
Escarrufa sentir la prèdica de determinats «líders polítics» en plena i permanent precampanya electoral; mai no
perden cap oportunitat d’amollar aquell discurs apocalíptic i amenaçant de derogar les lleis que protegeixen la llengua
catalana. «El castellà ja no es parla a les escoles», «Els mitjans només són en català»... I ens posam les mans al cap,
al·lucinats, que hi hagi concepcions tan i tan oposades d’un mateix fet. Connectam qualsevol canal de televisió o
emissora de ràdio autonòmics i constatam que la majoria de les persones que hi apareixen parlen en castellà o en un
català més que macarrònic.
Traslladant la qüestió idiomàtica al terreny esportiu, la realitat no canvia gens. És desesperant haver de sentir uns
locutors que, sobretot parlant de futbol, reprodueixen un llenguatge saturat de tòpics traduïts del castellà, i que els
arrosseguen i incorporen en la seva lletania sense plantejar-se si allò que diuen té sentit (idiomàtic i de contingut!):
«posar tota la carn a la graella», «afusellar el porter», «agafar el bou per les banyes», «es defensa com un gat panxa
enlaire»... Fan servir un llenguatge carregat de metàfores bèl·liques i taurines, tan allunyades de la parla genuïna,
normal i correcta; s’expressen d’una manera estantissa, empobrida i que comunica molt poc i molt malament. Ningú
no diu «hauré de posar tota la carn a la graella si vull acabar aquesta feina o aprovar l’examen»; tampoc no «hauré de
lidiar amb aquest problema per tirar endavant»... Escoltar algunes transmissions esportives és irritant i ofensiu,
perquè, per afegir al banyat, mai no saps quin és el resultat del partit ni el temps que fa que ha començat. I si, a més
de tot això, veiem l’esdeveniment per televisió o escoltam els comentaris radiofònics, ben sovint l’experiència esdevé
esperpèntica.
Salut i llibertat.
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6.3

La Germania, 1521-1523

Guillem Morro Veny
Historiador
La Germania a Mallorca fou el moviment social de més impacte dins la societat
illenca de quants es varen produir durant la baixa edat mitjana i moderna.
S’inicià com una revolta encapçalada pels menestrals i poble de Ciutat, a la qual
ben aviat s’hi va adherir la Part Forana, contra la noblesa, contra els homes de
béns i altres privilegiats. Bona part dels greuges que l’impulsaren ja venien
d’antic. Com a precedents més destacats tenim la revolta de 1391 encapçalada
per Lluís de Bellviure qui, paradoxalment, l’any anterior havia regit l’important
càrrec de Batle de Mallorca (fet que dóna una dimensió ideològica a la revolta).
L’Alçament forà de 1450, el líder indiscutible del qual fou el manacorí Simó
Ballester Tort, alçament que arrossegà l’illa a una confrontació entre les classes
populars, fonamentalment, de la Part Forana contra la Ciutat, entesa, aquesta,
com l’espai on es canalitzaven els recursos dineraris públics de l’illa i el lloc de
residència de gran part dels sectors privilegiats i rendistes arrecerats a l’ombra
del poder.
Les causes que motivaren aquestes commocions socials són diverses però tenen un denominador comú: la corrupció
en l’administració dels recursos públics i l’elevat nivell d’endeutament de la Universitat mallorquina (ja en temps de la
revolta de 1391, més del 90% del que ingressava l’illa del seu pressupost anual es destinava al pagament de pensions
censades).
La historiografia ha assenyalat com a motiu puntual de l’aixecament dels menestrals de Ciutat, l’empresonament, el 6
de febrer de 1521, per part del virrei de Mallorca, l’aragonès, Miguel de Gurrea, de set dels més significats activistes
menestrals, entre ells, dos que al llarg de la Germania ostentarien el càrrec més preeminent dins l’organització
agermanada: Joan Crespí i Joanot Colom, ambdós exercirien com a instadors del bé comú (càrrec que no tenia
precedents), però això només fou el motiu puntual perquè les causes reals de la revolta foren el no compliment de
varies importants sentències dictades pel rei Ferran el Catòlic, antecessor de l’emperador Carles I d’Espanya i V
d’Alemanya.
D’haver-se complit dites sentències, molt probablement la revolta agermanada no s’hauria produït. Una d’elles
(Granada 1499) prescrivia que cada any s’havien de destinar 8.000 lliures a l’amortització dels censals, d’aquesta
manera, si es rebaixava el muntant de les pensions, també ho feia el muntant dels impostos sobre els quals estava
consignat el pagament de dites pensions.
L’any 1512, el rei Ferran va dictar una altra important sentència per la qual s’ordenava l’elaboració d’un cadastre a tota
l’illa perquè tot hom contribuís d’acord amb la vàlua del seu patrimoni onsevulla el tingués. Cap d’aquestes sentències
en esclatar la Germania no s’havia dut a terme. Poc abans, els censalistes s’havien reintegrat 16.000 lliures provinents
dels rossecs (darreratges) que per sentència del rei Ferran s’havien de destinar a la quitació (redempció) del deute
públic de Mallorca. El suprem objectiu dels agermanats era el que ells anomenaven la Santa Quitació. Poc després
d’esclatar la revolta agermanada el virrei i governador de Mallorca, Miguel de Gurrea, fou foragitat del seu càrrec i
s’implantà la Tretzena, primer govern popular en la història baix-medieval de Mallorca. El cap era l’instador del bé
comú i la resta, els 12 tretzeners, es distribuïren segons la secular proporció en què la Ciutat i la Part Forana
contribuïen a les càrregues comunes del Regne, això és: 8 tretzeners per la Ciutat i 4 per la Part Forana.
A la tardor de 1521 la figura del primer instador, Joan Crespí, fou qüestionada per entendre que la seva actuació era
massa moderada. Crespí fou empresonat a la Torre de l’Àngel on va morir assassinat. El va succeir Joanot Colom el
qual esdevingué l’inqüestionable líder de la Germania. Joanot aplicà una política més expeditiva en l’aplicació de la
redempció del deute i s’envoltà de consellers afins a la seva política. L’emperador, des d’un primer moment, s’oposà a
les pretensions dels agermanats i anuncià un càstig que, segons les seves paraules “durarà hasta pasados cien años”.
Alcúdia esdevingué un baluard anti-agermanat. Atesa la seva condició de vila murada féu que molts de cavallers,
gentilhomes i mascarats s’hi refugiassin. A l’octubre de 1522 fondejà al moll de Ciutat l’armada imperial. Després
d’uns contactes infructuosos entre els emissaris de Juan de Velasco, comandant de l’armada i els agermanats, Velasco
dirigí les seves naus cap a Alcúdia, vila des d’on les tropes reialistes dirigides per Miguel de Gurrea començaren la
reducció de la Germania.
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L’Església de Pollença fou afogada, malgrat la seva condició de recinte sagrat i a pesar que s’hi havia refugiat més de
200 dones i nins, tots moriren víctimes de les flames. Joanot Colom féu el possible per aturar les forces reialistes. En
intentar tallar el pas a l’exèrcit reial (novembre de 1522) l’exèrcit agermanat sofrí una gran derrota, més de 1.000
homes del bàndol agermanat moriren en aquella batalla. A finals de novembre, després d’haver recuperat, els
agermanats, el control sobre Binissalem, Alaró i Sineu, posaren en marxa un darrer intent per barrar el pas a l’exèrcit
reial en els camps del Rafal Garcés, prop d’Inca. El resultat constituí la completa derrota dels agermanats. Més de 500
homes hi moriren. Refugiats dins la Ciutat, resistiren fins que els estralls de la fam i la pesta els obligà a capitular.
La repressió fou dura i perllongada: execucions que implicaven la pena capital. Condemnes a galeres, càstigs
corporatius i composicions o multes col·lectives. En total, l’illa pagà 136.596 lliures. El 3 de juny de 1523, s’executà la
sentència contra Joanot Colom: fou arrossegat, tenallat, escapçat i esquarterat i el seu cap posat dins una gàbia
penjada a la Porta Pintada. Dita gàbia no fou retirada fins al 1822, és a dir, la calavera de l’home que s’havia jugat el
tot pel tot per tal de dur endavant la reducció de la pressió impositiva i millorar la sort del seu poble, romangué quasi
300 anys penjada dins una gàbia, un dels fets més ignominiosos de la història baix-medieval mallorquina.
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6.4

La Llei de Dependència

Carmen Garrido
Membre de Cap Endavant

La Llei 39/2006 del 14 de desembre de la Promoció d'Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència es va
aprovar a fi de demarcar les obligacions, els drets de les persones en
situació de dependència, i els titulars d'aquests drets. La Llei configura un Sistema d'Atenció a la Dependència en el
qual col·laboren totes les administracions en l'exercici de les seves competències en els diferents nivells en què
s'organitza les prestacions, serveis de protecció i organització Públiques. No obstant això la Llei no ha complert les
expectatives creades per la precipitació en la posada en marxa i escassa dotació econòmica en l'àmbit autonòmic.
La conquesta que ha suposat en una mica més d'un
segle que siguem més longeus presenta llums i
ombres. L'última etapa de la vida s'ha dilatat
àmpliament. Aquesta situació en la qual els
ciutadans arriben en majoria a edats avançades és
nova i planteja haver de desenvolupar un sistema
d'atenció i cures específic. Ara bé, Llei de
Dependència només té sentit si és capaç d'afrontar
els reptes de la situació. La Dependència hauria de
proporcionar les cures necessàries perquè el
dependent mantingui en la mesura del possible la
qualitat de vida anterior. No obstant això, les
expectatives de la Llei no s'estan complint. Els recursos econòmics posats a la disposició de la Llei són insuficients per
a desenvolupar l'àrea de cura als dependents de manera efectiva.
Quan els ancians o les seves famílies s'enfronten al problema de la Dependència es troba amb les limitacions del
sistema. Les deficiències de la Llei són nombroses. Tot seguit n’enumeraré algunes.
Des que es presenta una sol·licitud d'avaluació de grau de dependència a l'obtenció d'ajuda efectiva pot passar molts
mesos. Hi ha ancians que moren sense haver accedit a aquestes ajudes. També ens trobem amb dependents cuidats
per familiars ancians amb el consegüent risc per a la salut física i mental del cuidador ancià o limitat. Els cuidadors a
domicili haurien de ser professionals municipals amb drets per a cobrir les necessitats reals del dependent i no només
parcialment algunes. Una altra de les deficiències és l'escassetat de places en residències i geriàtrics.
Les famílies sempre han cuidat als seus dependents el millor que han pogut fer-ho. Però el món ha canviat i en
l'actualitat la població està bolcada en el mercat de treball exterior sent molt difícil l'atenció necessària els dependents.
Però sorprenentment observem que la Llei carrega el pes econòmic i de cura sobre les famílies. L'escassetat de
recursos econòmics no permeten que la Llei desenvolupi l'àrea de cures de manera efectiva. Per tant, la Llei s'ha
convertit en una concessió d'uns serveis i ajudes limitades als dependents i les seves famílies des de l'administració
soscavant l'esperit d'igualtat i equitat de la Llei.
Un dret de la ciutadania quan les persones per problemes físics o mentals no poden ser independents

Guillem Rosselló Bordoy
Sobre arabismes, antroponímia i
pervivències de l’època islàmica a Mallorca
Altres veus

7.1

Maties Garcias

Perseverant en el treball i el rigor, l’arqueòleg, historiador i antic
director del Museu de Mallorca continua fent aportacions que
permeten aprofundir en les pervivències islàmiques que hi ha
colgades sota la Mallorca d’arrel catalana. Si el Dr. Rosselló ha fet
primer aquestes aportacions a través de revistes culturals i
publicacions acadèmiques, o les ha presentades oralment en
congressos i jornades d’estudi, ara les arreplega en un volum editat
per J. J. Olañeta. Es tracta d’un conjunt de 8 treballs més una taula
explicativa del sistema de transcripció de l’àrab que fa servir l’autor i
un annex documental amb un breu epistolari entre Rosselló i el filòleg
Fr. Miquel Colom. Tot plegat, 165 pàgines amb algunes petites
fotografies, llistes de mots i de noms, i força transcripcions de l’àrab
al català.
El tema compartit de tots els treballs és l’afany d’escatir fins a quin
punt queden rastres significatius de la llengua i la cultura àrabs a la
Mallorca d’avui, malgrat les dificultats que suposa investigar-ho, tant
per falta de documentació com per la voluntat d’oblidar el llegat
islàmic que –segons denuncia Rosselló– han projectat els romanistes,
amb Mn. Alcover al capdavant, sovint més mogut per l’integrisme
catòlic que per cap altra motivació.
És per això que els treballs aplegats en aquest volum també són un
rescat i alhora un homenatge a persones que s’han interessat pels
arabismes del català de Mallorca, com l’arxiduc Lluís Salvador, el
catedràtic d’àrab de l’Escola de Comerç Jaume Busquets (1898-1971) i l’esmentat Miquel Colom, que en acabar les
misses del convent franciscà d’Inca repartia fulls amb comentaris filològics, els quals són esmentats en la interessant
relació epistolar mantinguda entre Rosselló i Colom sobre aquestes matèries filològiques.
Capítol a part mereixen els dos articles sobre l’onomàstica i la condició femenines en l’època de la conquesta de
Menorca per Alfons el Liberal. Esperonat per la investigadora madrilenya Cristina Segura, que li entimà la poca
referència a les dones musulmanes que presentava el treball sobre el Llibre del Repartiment, Rosselló s’afanya a
investigar la documentació relativa a la conquesta de Menorca de 1287 per trobar-hi traces de la presència femenina
de l’època. La dedicació no és debades. Tampoc ho és l’estudi dels castells roquers de Balears: Santueri, Alaró, castell
del Rei i el menorquí de Santa Àgueda, “monuments enrevoltats de misteri i de desconeixença”, però que tanmateix,
encara que sia dèbilment, il·luminen històricament aquells segles ignots i obscurs del nostre passat, i ens mostren
indicis de la presència romana i bizantina dalt d’aquells penyalars fortificats, refugi necessari per quan les
circumstàncies venien mal dades.
En resum, tenim a les mans un llibret ple de saviesa i d’amena –i gairebé imprescindible– lectura per conèixer més i
millor la realitat històrica de Mallorca.

Guillem Rosselló Bordoy..
Palma: 2018. La Foradada.
J. J. de Olañeta, Editor.
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Tonino Guerra, LA MEL
Entrevista a Lucia Pietrelli
Josep M. Traverso
Uns amics, uns bons amics, em van parlar fa uns mesos del llibre de Tonino Guerra, La Mel, editat l’any passat per
AdiA Edicions i traduït per Lucia Pietrelli i Pau Vadell, ara no recordo si a més de la recomanació ells mateixos me’l van
regalar. El llibre em va enganxar, un home de setanta anys i quatre
dies decideix pujar a un tren en marxa, deixa la ciutat i se’n torna al
poble, a casa del seu germà. El poble és ple de cases buides, de mil
dos-cents habitants tan sols hi queden vuit i ell mateix que així fan
nou.
No sóc gaire bon lector de poesia i n’he fet dues lectures, una ràpida i
emocionada i una segona més calmada. La seva manera de dir les coses i allò que diu, la seva filosofia, allò que impregna tots i cadascú
dels seus trenta cinc cants em va atrapar des de la primera pàgina.
El cas és que havia pensat fer una mena de ressenya però tenint a
prop una de les seves traductores, na Lucia Pietrelli, em vaig atrevir a
demanar-li una entrevista, ella va dir que sí tot d’una i aquí estem:
Lucia, a l’epíleg escrit per en Pau i per tu mateixa declareu que heu
esmerçat molts esforços en aconseguir dur al català aquest text. Et
volia demanar el perquè d’aquesta insistència?
La veritat és que no ens esperàvem trobar tantes dificultats, també
s’ha de dir que la feina encara que l’havíem feta molt a poc a poc ja la
teníem acabada; aquest és un llibre que ens agrada molt i quan un llibre t’agrada és guapo pensar posar-ho en comú amb els teus amics.
En el cas de la poesia és més difícil que la gent s’hi endinsi, de vegades ho fa a partir d’una presentació, de la lectura d’un article però en
aquest cas he de dir que estem molt contents perquè la gent ha fet
molt de cas, la resposta ha estat molt bona. Segurament també perquè és una poesia que entra molt bé, el seu to narratiu, la senzillesa
en el seu plantejament filosòfic. Fa molt bon llegir.

El llibre està originalment escrit en romanyol (1982) i vosaltres l’heu traduït directament al català sense passar per
l’italià. A un moment determinat dieu que així conserveu matisos extra que aporta al text. Ho podries explicar?
Ell quan ho va publicar ho va fer en romanyol i en italià. Em vaig adonar que quan s’autotraduia a l’italià hi havia petits canvis, un adjectiu, un verb, matisos que canviaven, que allò ja era una versió i per tant vàrem preferir partir de
l’original. Era més autèntic fer-ho des de l’original.
El romagnolo és encara una llengua viva?
El romanyol a ca nostra ho xerraven els padrins que ja no hi són. Els pares ho entenen però no ho xerren. Crec que hi
va haver una feina de fer una gramàtica durant els anys setanta o vuitanta però sí que avui en dia és una llengua bastant perduda. El que queden són expressions concretes inserides dins l’italià estàndard.
Estem parlant de la regió de l’Emilia-Romagna, jo sóc de la regió de després, Le Marche, però d’un poble que està en
el canvi de regió i l’influència de l’Emilia-Romagna és ben forta.
En paraules vostres,La Mel ens presenta una èpica invertida, feta de vida menuda i senzilla! És això el que us va decidir a traduir-lo? Quins valors us atrauen d’aquest text?
Segurament la mirada sobre les coses més petites que el llibre expressa, la senzillesa amb que ho fa en lloc de mun tar-se una construcció teòrica. La importància que dóna a determinades coses, si tu vols, una forma de mirar i sentir
que pot tenir relació amb l’edat o no.

2
És autobiogràfic?
No, no es tracta d’un escrit autobiogràfic, ell va viatjar molt per feina i per qüestions seves però finalment va tornar a
Itàlia. El que sí que es nota al llibre és la familiaritat, el coneixement del redol que l’envolta, la proximitat amb el pai satge i la gent; estem parlant de pobles petits de l’interior d’Itàlia, llocs on va viure de petit i després, de vell.
A una de les teves darreres novel·les, Qui ens defensarà, (Lleonard Muntaner Editor, 2014) Violant, la protagonista,
ens diu: “una de les darreres novel·les que Mateu i jo vàrem llegir plegats fou Nada de Carmen Laforet. Era una
d’aquelles novel·les que no revelen res fonamental, però que, al final, aconsegueixen fer-se entranyables a través de
la senzillesa i de la naturalitat.” Hi ha connexió entre els valors que expressa La Mel, aquesta naturalitat i senzillesa de
Nada i la teva manera d’escriure?
Em costa molt xerrar de com ho faig jo, però sí que vull dir que envejo molt quan llegeixo una cosa i flueix, em costa
molt entendre com s’arriba a això, que flueixi i que aconsegueixi fer fàcils coses que no ho són. A La Mel això s’aconsegueix, tu hi tornes i et fa pensar de nou, és tan bona que fa que no et pesi, se’t fa lleugera, se’t queda a dins. Jo
busco això.
Què hauríem de saber de Tonino Guerra?
Guerra era molt famós com a guionista de cinema, va treballar amb Fellini, Antonioni, els germans Taviani, Tarkovski,
Angelopoulos i un llarg etcètera. A Itàlia va publicar alguns llibres, contes i poesia però no va ser la seva feina princi pal, la seva faceta pública i reconeguda va ser la de guionista de cinema.
En Pau Vadell i tu també heu traduït al castellà Parasceve (1956) de Blai Bonet (Lleonard Muntaner, 2013); a una nota
vostra que tanca el llibre es pot llegir, “para nosotros traducir Parasceve ha sido un ejercicio de equilibrismo constan te: a veces para intentar no caerse hace falta tambalearse mucho sobre la cinta de la palabras”. Ens ho podries expli car?
Per jo i crec que per en Pau també, la traducció és una responsabilitat molt gran, jo intento traduir coses que m’agra den per complementar així responsabilitat i passió. Quan tradueixes i estàs allí que si caus o no caus, saps que una
traducció mai no està acabada, que una traducció mecànica no és una bona traducció, és aquí on entra en joc la teva
sensibilitat. Traduir és una feina que mai no és definitiva i sí que fa una mica de por.
Quan es tradueix amb altres, jo ho he fet amb en Pau i amb en Jaume Pons, la teva personalitat queda con més compensada, neutralitzada, com més contrastada.
Però la traducció no és una feina solitària?
Jo les que he compartit són traduccions de poesia, suposo que una novel·la seria molt diferent però sí que li trobo sen tit que sigui una feina compartida.
Al principi no triava les traduccions perquè era una feina amb la qual me guanyava la vida, ara ja no és així i intento
triar perquè passo més gust traduint coses que m’agraden, si t’agrada és millor, hi ha més garanties de que la cosa
acabi bé. Si el text no t’agrada la traducció es pot convertir en una feina mecànica.
En el cas de Parasceve a les dificultats “formals” s’afegeix una altra de contingut, vosaltres dieu a la mateixa nota introductòria que “encararse con Blai Bonet es darse de bruces con una potencia filosófica com parable con muy pocos autores de la literatura universal del siglo XX”.
M’agrada molt en Blai Bonet, jo ho subratllaria tot, la seva potència és com aconsegueix condensar un concepte feixuc
en poques paraules i en imatges molt potents, és la seva màgia, suposo que és la màgia de la literatura. És molt po tent a nivell filosòfic però el sentit estètic està molt cuidat.
Parasceve és un text destinat a ser representat. Tu creus que un text teatral escrit és sempre superior a la seva escenificació?
El terreny de la direcció teatral no és el meu, sóc lectora compulsiva i quan he llegit un text i després ho veig a la pan talla m’acaba per decebre, però això són els llibres que posteriorment han estat portats al cinema. El teatre és diferent
perquè ja és un text pensat per ser representat, però no sé fins a quin punt es poden comparar el text escrit i la seva
escenificació. Llegir a ca teva i anar al teatre són dues experiències molt diferents.
S’ha representat aquesta obra de Blai bonet?
Sí, que jo recordi, fa un parell d’anys Jeroni Obrador la va dirigir amb na Marta Barceló fent el paper de mare i abans
l’havia posada en escena la companyia Magisteri Teatre amb la direcció d’Antoni Artigues.
Les infinites veus de la ciutat i la tria d’entre totes elles d’una…, això ens porta a la darrera traducció teva de la qual
voldríem xerrar, del llibre d’Stefano Benni, Blues en setze. Balada de la ciutat en dol, en traducció teva, de Jaume
Pons i Pau Vadell (Lleonard Muntaner Editor, 2011). Què és Blues en setze? Per què és tan potent?
Això va néixer perquè vàrem conèixer Stefano Benni a Barcelona, ell havia vingut a presentar una novel·la seva. Xerrant amb ell ens va dir que era curiós que ningú no li volgués traduir la seva poesia. Va ser com un repte divertit entre
nosaltres, li vàrem dir que nosaltres ho faríem, el llibre el va migtriar ell, va ser Blues en setze que té aquest to teatral
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amb diferents veus. El text s’adaptava molt bé a la traducció entre diferents persones perquè són diverses les veus
que hi apareixen. Quan teníem la feina gairebé enllestida vàrem anar a Roma a consultar-li alguns dubtes que teníem,
va ser molt proper amb nosaltres. Editat el llibre vàrem fer una petita gira de presentació per Catalunya.
És un llibre que parteix d’un fet dolorós però li dóna un aire de tragèdia, de teatre i així aconsegueix perdre aquella
negror.
La darrera pregunta perquè ens hem quedat sense espai i sense temps. Al teu llibre Qui ens defensarà, Violant recor da a Mateu la frase que una nit havia pintat sobre els llençols dins de la silueta del seu cos. La frase està escrita en
cursiva i diu així: “un esquitx de malícia voltada de tendror damunt la terra ferma de la bondat” Què significa aquesta
frase?
Aquest text apareix en cursiva al meu llibre perquè és una frase de Blai Bonet, aquesta frase resumeix el que tu ets
quan ets viu. Malicia i tendror són com dues cares del que som quan encara vivim, els humans som una barreja
d’aquestes coses. Aquesta frase apareix a la segona part del llibre quan ni Violant ni Mateu ja no són damunt la terra,
quan la seva curta aventura a la terra ferma ja s’ha acabat.
Aquesta segona part del meu llibre va ser un experiment molt ingenu i a la vegada molt agosarat però jo m’ho vaig
passar molt bé. Després ho veus en perspectiva i ara ho faria diferent, fa poc vaig haver de tornar a la lectura del text
perquè tenia una trobada amb uns alumnes d’institut que tenien el llibre com a lectura, sempre es pot fer diferent.
Quan ho vaig escriure, m’interessava molt poder-me ficar abaix una estona perquè es plantegen les mateixes coses
però des d’un altre punt de vista, un joc de punts de vista com ho és tot a la literatura però en aquest cas duit a l’extrem.
Lucia, moltes gràcies per les teves reflexions, pel teu temps i felicitats per la teva obra de traducció,
poètica i narradora

«Repressió i cultura durant el
franquisme»
Miquel López Crespí
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Josep Valero González
Miquel López Crespí ha publicat aquest llibre a l’editorial Llorenç Muntaner, a partir de la ponència que presentà a les
Jornades «Mallorca davant el centralisme» que organitzaren les Fundacions Darder-Mascaró, en el marc del recordatori
del tricentenari de la desfeta de les nostres institucions en mans del centralisme borbònic. Les investigacions que inicià
li han servit de base per ampliar i completar de manera significativa, una visió documentada i crítica, del que suposà
pel món de la cultura de Mallorca, el tràgic període del franquisme.
Miquel té en el conjunt de la seva obra tres característiques que
sempre hi són presents. L’origen de classe d’on surt i d’on es
cria. Visibilitzar el patiment i enaltir la dignitat i la difícil lluita
per la supervivència, dels republicans derrotats. I defensar la
cultura pròpia del poble i la seva llengua catalana, enfront de la
impostura de les classes dominants, entestades a situar a la
llengua castellana com a llengua de «prestigi», anorreant al
català ja sia per la via directa de la prohibició, ja sia per la
ridiculització del mallorquí parlat, encerclant-lo a la via de la
privacitat a l’ús familiar.
Aquests tres trets també hi són presents en el conjunt del llibre.
Miquel no engana a ningú a l’hora de llegir la seva obra. El que
té de novetat el llibre és la informació ampla i detallada de tota
una panoràmica dels diferents àmbits culturals que es donaren
a Mallorca el temps del franquisme. Ja tan sols per la informació
continguda sobre autors, publicacions, esdeveniments, contexts
socioculturals, tertúlies, polèmiques... Val la pena la lectura del
llibre.
A la vegada com era d’esperar, Miquel no agafa cap posició de
«neutralitat» a l’hora d’analitzar la realitat que descriu.
Combina la recerca de texts i opinions d’altres autors per
confirmar les seves apreciacions. I manifesta sense cap
subterfugi les seves pròpies opinions. I és quan apareix en el
decurs del llibre, unes interessants reflexions sobre el paper de
l’art, el compromís de l’intel·lectual, l’autonomia de la producció
artística, els criteris de l’estètica... Miquel intenta justificar les
seves opinions a partir d’unes reflexions sobre l’art i la
producció artística, incardinades en la tradició del pensament
marxista i amb la d’autors com Lúckacs, Lenin, Trostki,
Gramsci...
En la literatura de Miquel estan sempre molt presents les seves
vivències personals. En els seus darrers treballs descriu amb molta claredat els ambients de les reunions clandestines,
els debats, les normes de seguretat, les tàctiques per a combatre els interrogatoris de la Brigada Política-Social, el
planejament de les organitzacions de les lluites...I el que torna a sortir en el llibre actual, és un altre tema que el
crema per dedins. És l’anomenat «obrerisme» que en el seu parer, hi havia en aquells moments en les organitzacions
marxistes d’oposició.
També és prou interessant veure en el recorregut del llibre, la diferent evolució de la lluita per la defensa del català,
des de la seva supervivència oral als inicis del feixisme, els treballs per la seva normativització, el naixement de l’Obra
Cultural Balear, la simbiosi que s’arriba a donar entre la defensa de la llengua i la cultura amb els incipients moviments
d’oposició antifranquistes. Pens que és molt important descriure com fa el llibre aquesta evolució. Especialment pel
que fa al coneixement per a les noves generacions de les singularitats d’aquelles experiències.
Finalment tota la publicació, té ben diferenciada la part expositiva dels fets, amb la valoració crítica de l’autor. Una
valoració crítica feta des de la seva experiència d’oposició i resistència individual al franquisme en una primera etapa, i
en una segona, en la seva militància en l’Organització d’Esquerra Comunista. Un treball el de Miquel, que recobra
actualitat amb els nous vents de feixisme que semblen tornar a bufar en les nostres contrades. Com sempre la llengua
i cultura catalana estan en el punt de mira dels nous cadells del feixisme i de l’autoritarisme. I amb ella, els valors
democràtics i republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Cal recordar sempre al monstre del franquisme per
intentar crear els anticossos per a combatre’l.
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La mort i la sobirania:
Jordi Lara relata Xirinacs

Miquel Àngel Llauger

Dia 6 d’agost de 2007, Lluís Maria Xirinacs va partir a cercar la mort. Era
el dia mateix que feia setanta-cinc anys: la fascinació de les xifres
exactes. El seu metge i amic Joan Parés, dipositari únic del secret, el va
portar en cotxe des de Barcelona fins a la zona de les muntanyes del
Ripollès que l’exmossèn i activista feia temps que havia triat per passar
les seves darreres hores. Havia deixat missatges que instaven els amics i
coneguts a no intentar impedir el que s’havia proposat fer. Els dies
següents, al Pirineu va ploure sense misericòrdia. Dia 11, un cercador de
bolets va trobar el cos sense vida de Xirinacs en un pla del municipi
d’Ogassa, no gaire lluny del punt on Parés l’havia deixat. No presentava
signes de violència ni gairebé de descomposició, els animals l’havien
respectat i l’autòpsia va determinar que havia estat una mort natural. Un
suïcidi? N’hem de dir així: Xirinacs havia decidit deixar-se morir, oferir-se
a la mort.
Què porta un home a endinsar-se en el bosc per trobar-se amb el seu
final? Mirar de respondre a aquesta pregunta degué ser l’impuls que va
moure Jordi Lara a escriure Sis nits d’agost, publicat no fa gaire a
Edicions de 1984. Si el nom de Jordi Lara no us diu res, us aconsello que
el llegiu. Crec que al volum Mística conill hi ha alguns dels millors contes
que s’han escrit en català darrerament. I no hi deu haver cap altre
narrador d’ara que tengui la prosa dels seus millors moments. Ara ho
torna a demostrar: “Em deia la Núria, una dona sàvia i expeditiva com un
aforisme”, per posar-vos-en un exemple ràpid. En aquest «Sis nits
d’agost», Lara recorre als mecanismes d’allò que alguns anomenen la
“novel·la de no ficció”: és la història de la mort de Xirinacs, és un
recorregut ràpid per la biografia del personatge i és també la història d’un
escriptor que no el va conèixer i que, interpel·lat per aquella mort i per
aquella figura pública, comença a mirar papers i a parlar amb la gent del
seu entorn per oferir-nos-en una imatge. El resultat és un llibre magnífic: ben escrit, ben construït, emocionant i que
aconsegueix transmetre alhora un perfil humà i la perplexitat eterna davant el misteri de la mort, que ens espanta i
ens sedueix. I diria que és un relat hagiogràfic ma non troppo: una mesura justa.
Per als que només teníem les nocions més elementals de qui va ser Lluís Maria Xirinacs, el llibre funciona també com a
descobriment i com a instigador de més recerca. Xirinacs és recordat sobretot com a activista, amb capítols tan
celebrats com la presència a la Caputxinada, les vagues de fam o les protestes davant la presó Model durant els anys
de la Transició. Va ser un místic, un nacionalista de pedra picada, el nostre Gandhi. També va voler portar les seves
lluites a l’arena política, on les urnes algunes vegades el varen premiar i d’altres no.
Els seus seguidors més fervents diuen que, d’entre totes aquestes facetes, la més important i la que perdurarà és la
de filòsof. Ara correré el risc (confessat, d’altra banda) de parlar del que conec poc, però la meva impressió és la
contrària. Pel que he llegit i per les conferències seves que he pogut veure a Internet, m’ha semblat que el seu
“globalisme”, el seu intent d’arribar a una explicació de conjunt del món, és una d’aquelles obres dels visionaris que
construeixen grans models geomètrics on els conceptes es relacionen entre ells amb un aire de veritat mig
matemàtica mig esotèrica. Una mica a l’estil de les arts lul·lianes. Xirinacs feia conferències acompanyat d’una esfera
tridimensional on hi havia els secrets de la construcció de tot. Si hagués d’apostar, diria que el temps s’ho emportarà.
Quedarà un exemple de fidelitat a les pròpies conviccions, de fe en el poder d’una resistència no-violenta que, a la
manera de Gandhi, implica coratge i voluntat de fer trontollar el poder, quedarà el protagonista d’un capítol de la
història de com el cristianisme progressista es fa enfrontar al franquisme i al postfranquisme. No és poc. I quedarà la
imatge d’una persona que tenia un caràcter tan ben tensat que el va portar a fer de la pròpia mort un acte suprem de
sobirania. Jordi Lara ho conta molt bé.

Jordi Lara. Sis nits d’agost.
Edicions de 1984.
Barcelona, 2019.
204 pàgines.
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