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Editorial

Encara pesa la ressaca electoral del passat 28 d’abril, i en menys d’un mes tornarem a encarar eleccions
autonòmiques, insulars, municipals i... europees! Els resultats d’aquestes eleccions ens deixen un cert gust agredolç,
contents perquè el poble hagi aturat els peus a les dretes i l’extrema dreta (que malauradament, entra al Congrés dels
Diputats amb un grup de 24 hooligans), però decebuts perquè una veu pròpia de les Illes Balears torna a quedar orfe
de representació.
Era d’esperar, quan alguns com VOX tenen altaveus mediàtics que els amplifiquen i emblanquinen, mentre els
sobiranismes no han estat presents en la majoria de debats públics. Massa bé els resultats d’ERC a Catalunya, d’EHBildu o de Compromís al País Valencià, que almenys a les Corts han aguantat amb força l’onada de vot útil al PSOE de
Pedro Sánchez.
Sembla que anirem a les pròximes eleccions locals sense tenir clar amb qui pactarà Pedro Sánchez, tot i que les
oligarquies ja han deixat clar que «als mercats» els hi agradaria sobretot un govern amb Ciutadans. Només faltaria. En
un 1r de Maig ben participatiu com el d’enguany, els principals líders sindicals han reclamat pactes mirant a l’esquerra
i mesures clares per minvar les desigualtats socials, com la derogació de la Reforma Laboral, propostes que des d’aquí
compartim.
Així com la necessària obertura del diàleg amb Catalunya i la resta de territoris de l’Estat, com les Illes Balears, que
tenim dret a un finançament que entre altres coses faci possible el principi constitucional d’igualtat de tracte entre
ciutadans i ciutadanes pel que fa als serveis i prestacions que es reben en educació, sanitat o serveis socials, on
seguim essent els qui més aportam i els qui menys rebem, a part del greuge que representa la nostra condició insular
i interinsular.
Per això, entre altres coses, el 28 d’abril també hem d’anar a votar. I aquesta vegada, el vot per aturar el feixisme i les
dretes a casa nostra passa per unes esquerres sobiranistes, alternatives, feministes i diverses, com les representades
per MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Ara Eivissa i Gent per Formentera, formacions que serien il·legalitzades si
VOX arribàs a tocar poder, com ells mateixos ja han advertit.
Si a les eleccions generals l’esperança ha vençut la por, a les autonòmiques, insulars i municipals, així com a les
europees, la veu del compromís social, mediambiental i de país s’ha de sentir amb força perquè el canvi iniciat el 2015
continuï, amb més força si cal.
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26 de maig, una data decisiva
pels mallorquins i les mallorquines

L'ull crític

2.1

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
El passat dia 28 d'abril poguérem aturar a la trinitat dretana, el
franquisme de VOX molt per davall de les seves expectatives i
el PP fet pols. Ara solament manca conjurar el perill d'un pacte
PSOE–Ciudadanos, que seria un greu perill per les polítiques
progressistes en general i pel nostre autogovern, el nostre
finançament, la nostra llengua i cultura.
Però no ho sabrem fins després de les eleccions que vénen
municipals, autonòmiques i europees. I això es converteix amb
un altre argument per votar a forces sobiranistes. Com més
força tinguin als distints territoris i ajuntaments els sobiranistes
i les forces d'esquerres transformadores, menys temptacions
tindrà el PSOE de pactar amb Ciudadanos.
Però ara ens venen unes eleccions tan importants o més que les passades. Hem d'elegir les institucions del nostre
País: Ajuntaments, Consells Insulars, Parlament i en conseqüència el nostre futur Govern.
Després d'una legislatura comandada pel PP i el President Bauçà i caracteritzada per la confrontació social, les
retallades als serveis públics i l'odi a la nostra llengua i cultura, ara fa quatre anys que s’han aplicat polítiques laborals
i socials progressistes, amb mesures tan importants com la Renda Social Garantida. polítiques Mediambientals
valentes i en molts de casos pioneres, com la Llei de canvi climàtic o de Residus. D'iniciar un canvi de model econòmic,
començant pel turisme amb l'impost de turisme sostenible o establint un sostre de places turístiques, però continuant
pel comerç posant fre a les grans superfícies o incrementant les polítiques de R+D.
Restituint al Consell el vertader paper de Govern de Mallorca i donant suport i prestigiant als Ajuntaments com les
principals institucions democràtiques i properes a la ciutadania del País. Recuperant el diàleg social i la confiança de la
ciutadania amb les nostres Institucions, la nostra educació, els serveis socials, la nostra llengua i cultura. En definitiva
un balanç clarament positiu, amb les seves mancances.
Ara cal donar continuïtat a aquestes polítiques donant suport a les opcions progressistes que es presenten a les
eleccions del 26 de maig i que ja han apostat públicament per donar continuïtat als acords pel canvi pactes. O
guanyen els partits sobiranistes i d'esquerres o torna la pitjor dreta de la història de les Illes. Un PP ferit amb el seu
orgull, un Ciudadanos que vol acabar en la nostra llengua i cultura, no debades ha fitxat a Bauçà i els franquistes de
VOX que directament volen acabar amb les autonomies.
Aquesta és la disjuntiva que tenim el pròxim dia 26 de maig. O guanya un pacte de forces progressistes o tornem a
l'etapa de Bauçà i aquest cop amb un pacte de forces espanyolistes i neofeixistes. Cal doncs que l'esquerra es mobilitzi
i tothom vagi a votar.
Però no basta que les forces progressistes guanyin a les principals institucions del País, ni tan sols que tinguin voluntat
política de continuar els canvis iniciats a aquesta legislatura. Caldrà superar les mancances que pateixen les nostres
Institucions i les polítiques de bloquejos i atacs que tantes vegades reben d'Institucions superiors.
En primer lloc és fonamental lluitar amb força i intel·ligència per superar la situació d'infrafinançament endèmic que
patim. Sense millorar substancialment el nostre finançament no podem abordar una millora del transport públic, ni un
canvi de model energètic ni un increment substancial de la despesa en educació o sanitat per posar tan sols alguns
exemples.
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Així mateix caldrà oposar-se amb forces a les limitacions que el tribunal constitucional imposa a moltes de les nostres
lleis, aprovades pel Parlament, legítim representant dels ciutadans illencs. O combatre els intents de recentralització
en moltes de les nostres competències, com per exemple la decisió de recuperar poder per part del Ministeri
corresponent en la gestió del Parc Natural de Cabrera.
Per dur endavant la continuació dels canvis iniciats a aquesta legislatura i que els partits del pacte d'esquerres duen
als seus programes cal més autogovern i més i millor finançament.
Per això jo votaré i demanaré el vot per MÉS per Mallorca. Per què necessitem un Partit sobiranista amb força a les
Institucions i al carrer disposat a lluitar fins al final per aconseguir aquests objectius. Que no depengui de cap
obediència estatal.
MÉS per Mallorca ha demostrat amb escreix aquesta legislatura la capacitat de gestió tant als Ajuntaments, com al
Consell i al Govern. La voluntat d'aplicar polítiques d'esquerres i sobiranistes. I alhora està en condicions de lluitar
devora les entitats de la societat civil per oposar-se a les polítiques de recentralització del Govern Central i exigir les
reivindicacions que considerem justes com el millor finançament, la cogestió aeroportuària, les polítiques de costes o
d'inspecció de treball, per posar alguns exemples.
MÉS per Mallorca solament es deu als ciutadans i ciutadanes de les Illes i no hipotecarà les seves activitats per ordres
emanades des del centre.
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2.2

28 D’ABRIL: Els vots frenen el
feixisme

David Abril Hervàs

Els resultats electorals del 28 d’abril han donat la raó a la
darrera i criticada enquesta del «CIS de Tezanos». L’element
més rellevant és que a pesar de la renouera competició entre
les dretes de l’anomenat «trifachito», PP, Cs i VOX, la majoria
del Congrés dels Diputats (i òbviament, del Senat on el PSOE
hi té majoria absoluta) és d’esquerres, amb un PSOE que
suma més diputats que PP i Ciutadans junts.
Podem baixa, afectat per les seves crisis internes, i els
sobiranismes d’esquerres obtenen resultats desiguals:
excel·lents resultats a Catalunya d’ERC, i a Euskadi d’EHBildu, però sense representació a Galícia o les Illes, i reduïts
a un sol diputat en el cas del País Valencià. A Euskadi, ni PP
ni Cs ni VOX no obtenen ni un sol diputat, i a Catalunya
només la marquesa Álvarez de Toledo entra de diputada, a més dels de Ciutadans, reduït a 5 diputats tot i l’aposta pel
lideratge d’Arrimadas.
Els votants no han comprat el discurs guerracivilista d’un bloc de dretes hegemonitzat per VOX, que no ha complit
amb les seves expectatives, ni al ressò mediàtic que les acompanyava, també a les xarxes socials. Ciutadans ha
quedat a només 200.000 vots del PP, i és probable que Rivera disputi a Casado el lideratge d’un espai de dretes que
hauria d’aprendre la lliçó i abandonar l’extremisme dels darrers temps. Serà difícil, perquè els d’Abascal hi seran, i
seguiran marcant l’agenda política i social com ja venia passant a la resta d’Europa.
Allò que centra els debats postelectorals és l’agenda de Sánchez, indiscutible president del pròxim govern d’Espanya, i
els pactes en els quals es recolzarà. El contrast entre el clam dels militants socialistes de « con Rivera NO» a les portes
de Ferraz la nit electoral contrasta amb la declaració de la família Botín que el millor pacte possible, aquell que
agradaria als mercats, és un pacte entre PSOE i Ciutadans. Està per veure si Sánchez, qui és on és gràcies als
militants del PSOE i no d’un aparell de partit modulable per les oligarquies, escoltarà les seves bases. O si tindrà en
compte, que l’haurà de tenir, la importància del vot feminista en el càstig a les dretes, que ha fet possibles també
aquests resultats.
El més probable és que Sánchez tanqui un pacte de legislatura amb Pablo Iglesias, el PNB i algú més, per garantir
l’estabilitat i la continuïtat de polítiques progressistes que haurien d’anar més enllà dels decrets aprovats abans de les
eleccions, però sense que Podem entri al govern, per allò de «tenir els mercats tranquils», i que llavors pugui aprovar
mesures més impopulars basant-se en altres geometries parlamentàries.
En qualsevol cas, a Sánchez li toca ara fer alguna cosa més que no moure’s a la foto, perquè hi ha temes inajornables.
En l’àmbit social, qüestions com la derogació de la reforma laboral, o una nova llei educativa que hauria de passar per
un ample pacte educatiu. En l’àmbit territorial, el diàleg i la negociació amb Catalunya, que el triomf d’ERC convida a
treballar enfront d’altres posicions dins l’independentisme monotemàtic. Si un dels eixos del discurs del « trifachito»
era la negació del diàleg, és ara que s’ha d’aprofitar per canviar la inèrcia d’un Estat que no entenia altre llenguatge
que el de la confrontació i la repressió. I recuperar la iniciativa política enfront d’un poder judicial que també es veurà
trastocat, amb un sistema d’elecció política dels jutges que mai s’havia enfrontat a un nivell de fragmentació com
l’actual. Aquí també s’hi han de notar canvis.
En menys d’un mes tornam a tenir eleccions, i tot i que no s' han complert les seves expectatives, no s’ha de baixar la
guàrdia pel que fa a l’avenç de l’extrema dreta, que té ni més ni menys que 24 diputats al Congrés, i ara entrarà
també als parlaments autonòmics. El PSOE no repetirà els mateixos resultats en l'àmbit autonòmic i municipal, com
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demostren les eleccions a les Corts Valencianes celebrades el mateix dia que les generals, on Compromís treu uns
molt bons resultats, per damunt del 17%. Els votants progressistes discriminen a l’hora de votar a un nivell o un altre,
i els sobiranismes d’esquerres al País Valencià o a les Illes, més enllà de la conjuntura, s’hauran de plantejar
estratègies compartides amb la resta de sobiranismes de l’Estat, com ja s’estan impulsant des de les Illes, i aliances
amb partits de l’esquerra estatal que assegurin la desitjada representació, com fins i tot defensa Otegi.
Des del punt de vista emocional, molta gent arreu de l’Estat el que va sentir la nit del 28 d’abril va ser una sensació
d’alleujament, perquè si el «trifachito» hagués aconseguit el poder, tot era susceptible d’empitjorar. Allò que ha quedat
no és un escenari ideal, ni d’enfora, però és un altre escenari i no és pitjor que d’allà on veníem.
Novament, tornarà a dependre de la gent i del seu vot, si aquest nou escenari serà un punt de partida per avançar o
novament, retrocedir. Si volem contrapesos als Botins de torn, s’ha de tornar a votar esquerres, però aquesta vegada
opcions que des de la terra i el compromís social, recordin a Pedro Sánchez que «con Rivera, no», i que les Illes
Balears existim.
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2.3

La Conxorxa

Pere Sampol Mas

El judici al procés sobiranista de Catalunya ha revelat que els atestats
policials, que serviren a la fiscalia i a la instrucció judicial per sustentar les
gravíssimes acusacions de rebel·lió, s’havien gestat molt temps abans del 1 r
d’octubre i de les concentracions del 20 de setembre. Feia anys que les
clavegueres de l’Estat, amb la connivència de bona part dels mitjans de
comunicació espanyols, anaven escampant calúmnies contra els principals
dirigents dels partits sobiranistes: Artur Mas, Oriol Junqueres, Xavier Tries,...
Malgrat tot, seguien creixent els partidaris de la independència de Catalunya.
Fins que es va fer evident la voluntat de la majoria parlamentària de
convocar un referèndum d’autodeterminació.
Així que, per molt que l’expresident del Govern espanyol, l’exvicepresidenta i
l’exministre d’Interior se’n volguessin desentendre en les seves declaracions
davant el Tribunal Suprem, està clar que fou una decisió política la que va
posar en marxa tota la maquinària policial, judicial i mediàtica per tal de poder castigar els representants polítics i
socials del sobiranisme amb les penes de presó més altes que permet el Codi Penal. Encara més, possiblement
l’estratègia per combatre el sobiranisme fou decidida en altes instàncies on participaren, a més del poder polític, els
més alts representants d’institucions judicials i, fins i tot, mediàtiques.
Però, perquè la Fiscalia general de l’Estat pogués sol·licitar penes de presó de fins a 30 anys, era imprescindible
l’existència clara d’una paraula: violència. Sense l’existència de violència, com han deixat en evidència els Tribunals de
Bèlgica i Alemanya, no es poden sustentar les acusacions de rebel·lió i sedició. Però, ¿com es pot acusar de l’ús de la
violència per subvertir l’ordre constitucional als dirigents polítics i socials d’un moviment polític que ha mobilitzat
reiteradament a milions de persones sense que mai s’hagi produït el més mínim altercat, ni danys contra el mobiliari
urbà? És per això que es pren la decisió d’enviar sis mil policies i guàrdies civils a Catalunya amb el crit de «a por
ellos!»
L’ordre és clara: si la violència no existeix, s’inventa. Només això explica la decisió del Tribunal Suprem de no
permetre contrastar les declaracions de policies i guàrdies civils amb el visionament dels centenars de vídeos que
mostrarien el que realment va passar als col·legis electorals del 1 r d’octubre.
A més, en aquesta estratègia, s’assigna un paper fonamental als Mossos, com a cos policial armat als quals s’acusa de
facilitar les votacions. Però, les declaracions del major Trapero i la cúpula dels Mossos deixà en evidència aquestes
acusacions, ja que foren els Mossos els qui compliren més fidelment les instruccions de la Magistrada del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que ordenà als cossos policials posar per davant la convivència ciutadana a l’eficàcia
policial: «tengan paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social».
Res d’això no importarà al Tribunal Suprem. Ni l’absolució de l’expresident del Barça, Sandro Rossell, després de patir
quasi dos anys de presó preventiva. Perquè el que vol l’Estat és venjança contra el catalanisme. La darrera prova és la
decisió de la Junta Electoral Central d’impedir la presentació a les europees de Puigdemont, Comín i Ponsetí.
Ja no guarden ni les formes.
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Els resultats electorals
a les Illes Balears

2.4

Josep Valero Gonzàlez

PSOE

%

PODEM %

MALLORCA
106441 25,96
MENORCA
12229 26,73
EIVISSA
16508 28,62
FORMENTERA
1080 28,37

70287
9738
11276
940

I.BALEARS

136358 26,34
51146 26,85
14947 26,75
40348 25,11

PALMA
CAL-MAR-LLU
RES.P.FORA.

17,14
21,29
19,55
22,60

CIUTAD %
72118
7804
9684
608

P. P.

%

VOX

%

V. PRO. %

PI

%

PACMA %

TOTAL

%

17,59 67242
17,06 8068
16,79 11131
14,62
701

16,40 49265 12,02
17,63 2997 6,55
19,30 5788 10,03
16,86
332 7,98

21195
3071
891
227

5,17 10913
6,71
355
1,54
383
5,46
20

2,66
0,78
0,66
0,48

6797
723
1204
87

1,66
1,58
2,09
2,09

92241 17,82

90214 17,43 87143

16,84 58382 11,28

25384

4,90 11672

2,25

8811

1,70

100
100
100
100
100
523190 100

34855 18,31
9084 16,26
26348 16,40

36895 19,37 28210
11906 21,31 8770
23317 14,51 30262

14,81 24734 12,99
15,70 7784 13,93
18,83 16747 10,42

6090
1621
13484

3,20
2,90
8,39

1,16
1,28
4,97

3602
1029
2166

1,89
1,84
1,34

194445 100
55858 100
160658 100

2210
717
7986

414391
46244
60236
4212

El quadre de resultats permet fer diferents comentaris. De manera esquemàtica i a parer meu, caldria considerar:
- El PSOE guanya a totes les illes. En percentatges més o manco homogenis.
- PODEM queda com as segona força a Menorca, Eivissa i Formentera. I per poc al conjunt de Balears, el que li permet
obtenir el segon diputat.
- Ciutadans és la primera força de la dreta a Mallorca, especialment a Palma i a l’àrea metropolitana de Calvià,
Marratxí i Llucmajor, a on també supera a Podem.
- El PP és la primera força de dreta a Menorca, Eivissa i Formentera. També a la resta de part forana. ( Resta de pobles
menys Palma, Calvià, Marratxí i Llucmajor)
- L’extrema dreta de VOX és la cinquena força més votada, excepte a Menorca que és la sisena.
-Veus Progressistes té el seu millor resultat a la resta de part forana amb el 8’39%. (Resta de pobles menys Palma,
Calvià, Marratxí i Llucmajor) En el quadre de distribució d’escons amb els vots de les diferents forces polítiques en
aquests pobles, el resultat final seria 2 PSOE, 2 PP, 1 Podem, 1 Ciutadans, 1 Vox i 1 Veus Progressistes. Per illes
Menorca arriba al 6’71% i a Eivissa sols al 1’54%.
- El PI té sols vots a Mallorca, i especialment a la resta de part forana.
- PACMA té un nombre respectable de vots. Supera a Veus Progressistes a Eivissa. A Palma i a la seva àrea
metropolitana suposen el 60% dels vots de Veus Progressistes.
Pel que fa a la comparació del vot de la dreta (PP+Ciutadans+Vox) respecte al vot de l’esquerra (PSOE+Podem+Veus
Progressistes) tenim els següents resultats:

MALLORCA
MENORCA
EIVISSA
FORMENTERA
ILLES BALEARS

DRETA
188.625
18.869
26.603
1.641
235.738

PALMA
CAL-MARR-LLU
RES P. FORANA

89.839
28.460
70.326

ESQUERRA
197.923 (+ 9.298) (+ 2’40%)
25.038 (+ 6.169) (+14’05%)
28.675 (+ 2.072) (+ 3’74%)
2.247 (+
606) (+15’58%)
253.883 (+18.145) (+ 3’70%)
92.091 (+ 2.252) (+ 1’23%)
25.652
(- 2.808) (- 5’18%)
80.180 (+ 9.854) (+ 6’54%)
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L’esquerra té més vots a totes les illes. És una bona notícia que també a les Illes, hem contribuït a derrotar al tripartit
de la dreta espanyola. Però als pobles de la zona metropolitana de Palma és l'única zona a on té una majoria la dreta.
L’esquerra té una petita majoria a Palma i a Eivissa. La diferència a l’esquerra és més favorable a Formentera i a
Menorca en relació als votants del conjunt de la seva illa, mentre a Mallorca hi ha una diferència significativa entre els
pobles de l'àrea metropolitana de Palma i la resta de la part forana. A Palma la diferència és molt minsa a favor de
l’esquerra.
És obvi que a les Illes s’ha votat en clau de política dels partits estatals. Tan sols als pobles de la resta de part forana
un 13’36% dels votants han optat per votar partits de les Illes. L’explicació podria ser que la proximitat i en tenir més
estructura orgànica, permet repartir el vot a mà, única manera de poder contrarestar l’efecte mediàtic de la
propaganda estatal. Malgrat aquesta petita desviació, l’efecte del vot «útil» per aturar a la dreta extrema unificada, ha
estat generalitzat. Encara el votant sobiranista o regionalista, no percep que el seu vot pot influir d’una manera
significativa a la política estatal.
Ens cal un grup confederal de les esquerres sobiranistes al Congrés de Diputats, amb una visibilitat al mateix nivell
que els partits estatals. Que sigui el nostre referent estatal. Això, o la subsidiarietat a les condicions lleonines dels
partits estatals, o el risc de poder caure en la irrellevància pel que fa a les polítiques estatals.
Altra cosa seran les eleccions municipals, insulars, autonòmiques i europees. Basta veure el vot que ha tingut
Compromís al País Valencià, amb una diferència abismal entre les generals i les autonòmiques que allà s’havien
anticipat. El vot del conjunt de l’esquerra, si aquesta es mobilitza, pot assegurar mantenir els pactes de progrés.
I el repartiment intern d’aquest espai de l’esquerra, és la clau de volta per impulsar uns canvis més profunds, més
arrelats a la nostra terra, amb més contingut estratègic per a donar passes segures i fermes, cap a la transició per un
canvi de model econòmic més social i més sostenible.
Les 48 candidatures municipals de MÉS per Mallorca, de coalicions o de partits a qui dóna suport MÉS, auguren a
Mallorca una realitat política de l’esquerra molt diferent del que s’ha donat en aquestes eleccions generals. I pens que
així també serà a la resta de les altres illes.

Llibertat incondicional
i Renda bàsica universal

El poble té la veu

3.1

Maties Bennàssar

El Grup Renda Bàsica Illes Balears portà a Palma a David Cassasas.
Professor de sociologia a la Universitat de Barcelona i a la vegada
membre de la xarxa estatal Red Renta Bàsica. El motiu era la
presentació del Llibre «Libertad incondicional. La renta bàsica en la
revolución democràtica»
Un tema que enllaça amb els tres principis de la revolució francesa de
llibertat, igualtat i fraternitat. El liberalisme burgès sols agafa el primer
principi formal i oblida conscientment els altres dos. Els jacobins
d’esquerra i posteriorment els marxistes, anarquistes i altres corrents
de pensament preocupades per l’eliminació de l’opressió econòmica,
insistien que sense llibertat econòmica no és possible exercir de bon
grau la llibertat política. Per això calia lluitar per la igualtat de drets de
les persones en el terreny econòmic. I amb aquesta igualtat, és quan es
podrien donar les condicions per a l’autèntica llibertat política, que
permetria a la humanitat possibilitar treballar per a les autèntiques
relacions de fraternitat.
No és estrany que en el marc de la globalització neoliberal, on
l’increment accelerat de les desigualtats socials són la conseqüència
inevitable del creixement desmesurat i trampós dels guanys de les
reduïdes oligarquies monopolistes, el corol·lari que acompanya a aquest
robatori formalment legal, sigui un progressiu atac als drets democràtics
de les persones i dels pobles.
La Renda Bàsica Universal i Incondicional, entesa com una retribució al conjunt de la ciutadania i com a reconeixement
al seu dret democràtic a tenir uns ingressos mínims que permetin garantir materialment la seva existència, és una
reivindicació que té unes sòlides arrels republicanes, en la millor tradició democràtica de la revolució francesa.
David Cassasas vol que aquest concepte quedi clarament deslligat del concepte de Rendes socials garantides o altre
tipus de prestacions socials cap a col·lectius vulnerables. Pensa que aquestes mesures no resolen el problema de fons
de la pobresa ni de la distribució més justa del conjunt de la riquesa d’un estat. Millor que hi siguin, que el
desemparament absolut de la població pobra que hi ha a altres contrades.
Però la RBUI no és una prestació social més. És una proposta de contribució a la revolució democràtica que ens cal
emprendre, per a combatre la dinàmica de regressió econòmica, social i política a què ens impulsen els estats
moderns, que es deixen orientar per les elits multinacionals que volen crear un ordre internacional als seus dictats.
També la RBUI necessita una reforma fiscal que forçosament ha de contribuir a un repartiment més just de la riquesa.
Per això el debat sobre la RBUI no és tan sols un debat econòmic sobre la seva suposada viabilitat. És una proposta
d’igualtat encara que no sigui una proposta d’equitat. Una proposta d’igualtat que ha de poder permetre tenir un
horitzó de resistència i d’esperança de transformació per als col·lectius més desfavorits. Una proposta d’igualtat que
pot permetre la resta de col·lectius pensar la vida amb un ventall de majors possibilitats per al desenvolupament
personal. Donar instruments de llibertat a les dones que no volen dependre del sou del seu marit. Donar als joves
majors facilitats per aspirar a la seva independència familiar. Afavorir una millor distribució de les jornades de treball,
una millor negociació de les condicions de feina, facilitar la conciliació familiar i personal, alimentar noves formes
d'emprenedoria personal, social i econòmica.
És a dir tenir garantides unes mínimes condicions materials d’existència, que permetin gaudir d’uns majors graus de
llibertat. Una cosa tan simple i per això tan temuda pels que intueixen la força de la proposta.

El poble té la veu

3.2

Ara sí que toca

Aina Comas Delgado
Regidora d’Alternativa per Artà

44 anys després (!) d’una terrible dictadura que, per cert, havia
enderrocat una República legítima, em faig algunes reflexions
sobre el ressorgiment del debat quant al model d’estat que ha
donat lloc a Mallorca, a consultes populars sobre la tria entre
Monarquia i República a Artà, Alaró, Alcúdia, Esporles, Llubí,
Palma, Pollença, Porreres, Santa Maria, Sencelles, Sineu, Sóller
i Valldemossa.
La primera: sobre l’antidemocràtica, i jurídicament poc
fonamentada, resposta de la Junta Electoral de Manacor quan
afirmava, per al cas concret d’Artà, que «La consulta popular
no solo supone una infración de la LOREG sino de la propia
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA que excluye la REPÚBLICA como
forma de Gobierno...» (sic). Posa els pèls drets com determinats sectors ocupen encara avui l’espai jurídic o polític per
tractar d’impedir l’exercici dels drets més fonamentals com el d'expressió, lliure reunió, o participació política. Empren
la Constitució, sacralitzada, com a límit de la llibertat d’expressió política de les idees. El front judicial dels que en
política s’han donat a conèixer com a constitucionalistes: PSOE, PP, Cs i VOX.
L’altra idea és que s’ha produït un punt d’inflexió. El debat furtat durant dècades a la ciutadania sobre el model d’Estat
existeix, agradi o no, toqui o no, i tard o d’hora s’haurà de vehicular. Els lligams de les generacions més joves amb el
context polític, social i històric dels anys durant els quals es va imposar la monarquia i la Constitució del 78, són cada
vegada més dèbils. L’ampliació dels drets i les llibertats que suposava en relació a la dictadura no és avui excusa
suficient per mantenir immaculat el text constitucional -no hi ha problemes per adaptar-lo, sense consulta, a les
exigències dels mercats financers.
L’esquerra haurà d’espavilar i superar els complexos d’uns i el “republicanisme juancarlista” d’altres, i fer d’aquesta
qüestió una proposta política clara als seus programes electorals i agendes. Hauran de deixar de pujar i baixar en
funció dels índexs d’acceptació de la monarquia espanyola a les enquestes -el CIS fa anys que ni demana, sobre això.
El dret a decidir sobre el model d’estat no és una qüestió nostàlgica sinó una proposta política real i no és presentable
que els partits majoritaris de l’esquerra a les Illes hagin d’anar a remolc d’iniciatives cíviques locals, en lloc
d’encapçalar-les. Les entitats promotores de les consultes continuarem fent feina permanent per estendre el debat
sobre el model d’estat que ens volem donar i, de fet, s’han seguit sumant noves agrupacions cíviques.
El que ha passat el mes d’abril a Mallorca ha estat un exercici de democràcia radical i directa que ha vingut per
quedar-se i té tots els visos de repetir-se i estendre's fins que el referèndum vinculant arribi.
La llavor ha germinat.
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H2030
Un estudi sobre la prospectiva econòmica,
social i mediambiental de les societats
de les Illes Balears a l’Horitzó 2030
Què està passant? 4.1

Josep Valero González
Secretari general del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears

El CES de les Illes Balears presentà aquest estudi el passat 27 de mars al local de Can Campaner. El contingut del
mateix el trobareu a file:///C:/Users/u138905/AppData/Local/Temp/CES-UIB%20Estudi%20H2030.pdf i el resum de
les
propostes
dels
autors
a
la
separata
file:///C:/Users/u138905/AppData/Local/Temp/CES-UIB
%20H2030%20SEPARATA.pdf

Aquest estudi aporta informació sobre com podran ser les Illes Balears
l'any 2030, si es mantenen els paranys actuals de funcionament
econòmic i les perspectives de creixement demogràfic. Es basa en nou
capítols: Escenaris demogràfics i de consum, escenaris econòmics i de
mercat de treball, economia del coneixement, la política industrial, el
canvi climàtic, forces de transformació digital, educació i formació,
capacitat de càrrega, infraestructures i mobilitat, benestar social. Els 56
científics que l’han elaborat, a més dels 8 experts externs del Consell
Assessor, ens proposen les mesures que a parer seu són rellevants i
sobre les que les autoritats futures haurien de poder intervenir.
Les propostes d’aquest estudi es debatran en quatre Fòrums insulars i
les aportacions d’aquests fòrums i les contingudes a l’estudi, seran la
base sobre les que treballaran els serveis tècnics del CES, per fer les
propostes que, en forma de dictamen hauran de ser debatudes i
formalment aprovades en els òrgans regulars del Consell Econòmic i
Social.
L’encert de l’estudi és el d’oferir al conjunt de la societat de les Illes, una
font d’informació prou documentada i que possibilita la realització de
debats sobre el nostre futur amb dades concretes. També hi ha l’esforç
holístic, de conjugar dades econòmiques, socials i mediambientals des
d’una visió de conjunt i amb la voluntat d’interrelacionar les diferents variables. L’estudi no és una planificació
estratègica del que caldria fer a les nostres Illes per anar del model actual de creixement cap a un altre realment
sostenible.
No entra en les necessitats de finançament de què suposarien aquestes mesures ni en la jerarquització de les
prioritats. Aquesta serà una tasca del pròxim govern autonòmic, de les diferents Administracions públiques i de la
voluntat dels diferents agents econòmics i socials de les nostres Illes. El que sí que possibilita, és el de poder fer una
identificació quantificada dels nostres problemes més importants, senyalar els reptes i les oportunitats d’intervenció
que tenim, suggerir algunes prioritats d’actuacions, posar la llum sobre els principals problemes d’infraestructures que
haurem d’abordar en els pròxims anys, entre molts d’altres temes.
Massa vegades feim Plans sectorials estratègics sense tenir un referent global sobre el model de desenvolupament cap
a on volem anar. Massa vegades el debat sobre la sostenibilitat, el decreixement, el funcionament de l’economia
global, el paper estratègic del turisme, queda reduït al debat teòric-ideològic, sense produir espais de síntesi operatius.
Massa vegades parlam de canviar el nostre model de creixement des de visions unilaterals, sense ponderar els efectes
que podria tenir en el dia a dia de la majoria de la població. Aquest estudi és una oportunitat per ordenar el debat que
sobre el nostre futur ens cal fer com a societats democràtiques. Perquè el futur no està escrit.
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I aquesta és la principal consideració amb què cal abordar un estudi de prospectiva. Si no feim res el futur que ens
espera segurament serà el que preveu l’estudi. Ara cal construir el discurs col·lectiu sobre cap a on volem o ens
agradaria anar com a societat. Cada associació, partit polític, sindicat, té la seva visió sobre les prioritats i el que
hauria de ser la futura societat. Intentar aconseguir uns denominadors comuns de diagnòstic sobre què tenim i a on
ens convindria anar ja seria una gran cosa. Però aquí ja entra el plànol de la política i el paper de què hauria d’esser
una governança democràtica.
Pens que els partits i les entitats socials han d’estudiar i analitzar aquest estudi com una eina que els pot ajudar per a
les seves tasques. Per altra banda, el CES té el repte d’intentar produir un dictamen que pugui ser realment útil per al
conjunt de la nostra societat. Precisament per la seva composició amb entitats que tenen visions i interessos
estructuralment contradictoris, si pot produir un document de propostes suficientment debatudes i consensuades, pot
ajudar a orientar el debat i inspirar el gruix de les polítiques estratègiques de les Administracions públiques de les dues
legislatures vinents. També per al conjunt de les entitats socials, un dictamen consensuat pot ser un marc de
referència per encabir les seves propostes de futur.
Les 502 pàgines de l’estudi no estan pensades per quedar arraconades en un calaix de despatx. Una variable que mai
no es pot descartar. Però tot el seu sentit està en què puguin produir debat, correccions, aportacions i que ens obliguin
a tothom a pensar una mica més enllà del que ens sembla evident i que tal volta podria ser d’altra manera. Pensar el
futur de manera col·lectiva és una manera de començar a escriure’l a l’actual present.
Quan surten al carrer les noves generacions amb la reclamació que els deixem poder gaudir d’un futur en el planeta,
és la nostra obligació respondre que estam disposats també amb la seva participació, a posar els instruments perquè
això sigui possible.
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Ara Eivissa:Una alternativa
eivissenquista i d’esquerres

Què està passant? 4.2

Joan Ribas
Regidor a l'Ajuntament de Vila i membre d'Ara Eivissa
Quatre anys després ens trobem a les portes que el sobiranisme social i ecologista
torni a ser essencial a l'hora de revalidar majories progressistes que desenvolupin
polítiques d'esquerres arrelades a la terra. Aquesta opció que en el 2015
representava Guanyem per al 2019 es presenta dins la coalició Ara Eivissa en la qual
sumem al costat d'Esquerra d'Eivissa i EQUO.
El rerefons és el mateix, tenir unes sigles associades a l'esquerra no assegura que
les polítiques que es porten a terme també ho siguin. És evident per a tots, a més,
que l'època de les majories absolutes no tornarà i, com ja va succeir en el 2015, els
pactes postelectorals -i els acords sobre els quals es basin aquests pactes- seran
imprescindibles per a governar. No és el mateix, ni farà el mateix, un Partit Socialista
que pacta amb Ciudadanos que un acord de govern amb nosaltres. Ni tan sols una entesa entre socialistes i Podemos
asseguraria que municipis com a la ciutat d’Eivissa seguissin en el camí del progrés i el canvi que vam iniciar el 2015. I
això és pel tarannà poc sensible a la nostra identitat com a poble i a la nostra llengua i cultura que demostra el partit
morat a Eivissa, però també per la seva tendència a la sobreactuació populista i poc realista, fet que els conformen
com un soci voluble i poc fiable, com s’ha vist al Consell de la major de les Pitiüses.
Aquestes raons fan d’Ara Eivissa l'actor imprescindible en les eleccions de maig del 2019, l'única opció que representa
a l'esquerra sense complexos i sense matisos, arrelada a la terra i a la seva idiosincràsia i fidel als acords signats. Ens
presentam amb propostes efectives que milloren la vida de la ciutadania i marquen la senda evolutiva cap a una illa
més justa socialment, feminista i ecologista. Sense 'pancartismes' ni populismes, perquè la política, i per tant els
polítics, han de tenir uns ideals ferms sobre els quals fonamentar la seva acció en la recerca d’una millora social.
El compromís ideològic vacuna davant el populisme, que com bé diuen els que el practiquen ‘no és d'esquerres ni de
dretes’, i que no és més que fer a cada moment el que exigeix l'opinió pública majoritària -o la que crida més fort-.
Aquesta forma capriciosa d’actuar ni pot, ni ha de ser el motor de cap canvi a millor. A Ara Eivissa hem desenvolupat
per a les municipals i autonòmiques de maig un programa atrevit però realista, ambiciós però amb molt seny. Sabem
del nociu que és per a la política, i principalment per a la d'esquerres, la frustració i el desencís que es produeix en la
ciutadania quan es promet la lluna i la realitat no permet baixar-la del cel. Volem ser la palanca que ajudi a moure el
món, el punt de suport real que promogui la millora de la vida dels nostres veïns i de la terra que ens acull, però
volem ser-ho trepitjant fermament aquesta terra per a no ensopegar i quedar-nos en el discurs buit.
Vuit-centes paraules no donen per a desenvolupar el programa, però si per a definir quin tipus de proposta volem i
oferim. Un programa que està basat en la defensa i millora dels drets socials adquirits i en perill no només pel
‘trifachito’ sinó també pel liberalisme econòmic disfressat de socialisme, i en la defensa de la nostra terra, llengua i
cultura, també amenaçat per tot això.
Però sí, sí que puc acabar desenvolupant dos dels punts més bàsics del programa per al municipi d'Eivissa que és on
em presento. El gravíssim problema d'accés a un habitatge digne que pateixen gran part dels nostres veïns només té
possibilitats de solució si s'apliquen diverses mesures paral·leles, entre les quals hi ha prioritàriament que l'Estat
central habiliti als Ajuntaments per a regular els preus dels lloguers, incrementar l’acció inspectora sobre el lloguer
turístic il·legal i al mateix temps obrir línies d'ajuts, subvencions i incentius fiscals tant a propietaris perquè posin els
seus pisos en el mercat regulat com per als quals necessitin ajuda per a accedir a una d'aquests habitatges. La ciutat
d’Eivissa no pot créixer més, més maó no facilita l'accés a un pis, només entrega més carn als taurons especuladors.
Un altre punt primordial per a nosaltres és seguir el camí ja iniciat de modernització i millora dels serveis socials
municipals. Uns serveis que han d'ampliar les seves línies d'actuació, canviar el model assistencial per a convertir-se
en un model preventiu. Per això mateix, és imprescindible convertir-los en serveis essencials per a assegurar que es
cobreixin les ràtios de professionals imprescindibles perquè tota la ciutadania que així ho requereix trobi la resposta
adequada per part del seu ajuntament.
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Per al 26 de maig del 2019 Ara Eivissa és l'única opció que vol evitar que el camí iniciat en el 2015 a Vila
no arribi a un carreró sense sortida ni continuació, la barrera necessària per impedir que tornin les
polítiques liberals del ‘tot per a uns i res per a gairebé tots’.
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Què està passant? 4.3

Les Illes Balears
som Europa

Alice Weber
Candidata al Parlament europeu

El 1999, per primera vegada, coincidiren les eleccions municipals i
autonòmiques amb les eleccions al Parlament Europeu. Vint anys
més tard, es produeix el mateix cicle.
Amb un context econòmic, social i polític molt diferent de llavors,
aquestes eleccions europees del pròxim 26 de maig han de marcar
el rumb i les línies mestres de la Comissió Europea en el proper
cicle. Entre la multitud de temes que s'hauran d'abordar, en vull
destacar tres.
El primer té a veure amb la política econòmica i la gestió de la
crisi, sobretot, amb els països del Sud d'Europa. Volem una Europa
que no desatengui les especificitats i ritmes diferencials que tenen
els països a escala financera i, per tant, volem construir una Unió
més integrada i justa amb la seva perifèria, que doni per acabada
la filosofia de la legitimació de les retallades en l'Estat del Benestar.
En aquest sentit, cobra especial rellevància el nostre fet insular,
com a agreujant, que s'ha de compensar econòmicament.
En segon lloc, i no per això menys important, la qüestió democràtica i de les llibertats. En un moment de possibilitat
de retrocés i d'involució en matèria de drets socials i llibertats individuals i col·lectives és més important que mai que
les forces progressistes, ecologistes i feministes siguin determinants, amb aliança amb altres sectors democràtics, per
fer front a l'auge de l'extrema-dreta que creix, a parts iguals, a Europa i a la nostra terra. No hem de normalitzar els
atacs racistes, xenòfobs, lgtbifòbics, els presos polítics ni l'exili; ens mantindrem al costat dels drets humans, la
resolució pacífica i dialogada dels conflictes polítics i la defensa dels drets de les minories.
Finalment, i a manera de conclusió, exercirem un "europeisme crític", constructiu, diferenciat dels euros-escèptics, en
la recerca d'una Europa que reverteixi les seves prioritats posant en el centre de les seves decisions a les persones i al
territori.
En aquest sentit, valorarem la tasca realitzada en l'àmbit regional per part del Govern de les Illes Balears en matèria
social i mediambiental, amb polítiques certament avantguardistes com són la Renda Social o la Llei de Canvi Climàtic i
la de Residus, un mirall per a Europa i que situa les nostres illes com a far a seguir.
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L'entrevista

MIQUEL ENSENYAT
RIUTORT

Biel Pérez i Pep Valero

Miquel Ensenyat (Banbury, 1969) encapçala la candidatura de MÉS per Mallorca a la presidència de les Balears. Ho fa
amb el bagatge i la solvència política de 4 anys com a president del Consell de Mallorca i 10 com a batle d'Esporles.
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Precisament, l'experiència a la política municipal i de
proximitat, assegura, li permet mantenir els peus en terra
i connectat a la realitat. Ensenyat ha estat capaç de liderar
un govern de coalició que s'ha convertit en un exemple del
nou context polític marcat per la fragmentació del vot i la
necessitat d'establir acords.
Acabau un mandat que marca un abans i un després en la
història recent. Quina valoració en feis?
Les eleccions deL 2015 varen dibuixar un nou mapa polític.
La fi del bipartidisme i la fragmentació del vot amb opcions
polítiques diverses han donat pas a un escenari on les
majories absolutes són cosa del passat. Això obliga a
desplegar una nova manera d'entendre la política i fer-ho
tenint ben clar que la cultura del diàleg i l'entesa és més necessària que mai. Sota aquesta òptica, MÉS per Mallorca
ha demostrat saber gestionar aquesta realitat tant als ajuntaments, al Consell i al Govern. En el meu cas, el pacte de
governabilitat es manté intacte, sense cap crisi de govern, amb els mateixos consellers que vaig nomenar el 2015. Un
exemple d'estabilitat i lleialtat institucional.
I aquesta tranquil·litat institucional quina repercussió ha tengut?
La millor que podia esperar la ciutadania. Un govern fort i estable permet adoptar decisions valentes i decidides. De
fet, les polítiques pioneres i referents que han marcat la legislatura porten el segell de MÉS per Mallorca. Així des del
Consell hem rescatat el túnel de Sóller, hem acabat amb la importació de residus i ja no som el femer d'Europa o hem
limitat la implantació de més grans superfícies comercials. Ben igual passa al Govern, l'estabilitat que ha proporcionat
MÉS ha permès impulsar grans lleis. Sense nosaltres ara per ara no podrien parlar de la Llei de Fosses, la de Residus,
la del Canvi Climàtic i la de Camins, per posar alguns exemples. Hem estat decisius i hem marcat l'agenda.
I aquesta agenda o full de ruta s'ha complert?
Els objectius prioritaris sí. No obstant això, no és suficient i no ens conformam. Hem aconseguit posar les bases i ara
cal consolidar el projecte. Per això són tan importants les eleccions del 26 de maig. Ens hi jugam mantenir i millorar
els avanços fets i acabar de construir un model que sigui garantia de prosperitat i riquesa compartida. Això no es fa en
4 anys, no tenim varetes màgiques, però si tenim les idees, les ganes i ara també l'aval d'una gestió que fa evident la
nostra manera de fer les coses en benefici de tothom i no d'uns pocs. De fet, ara hi ha partits que inclouen als seus
programes les nostres propostes. Si ens copien i ens posen com a exemple serà que hem gestionat de manera
exemplar.
Hi haurà qui pensi que tampoc era tan difícil millorar la gestió dels anteriors governs del PP...
És cert que veníem d'una etapa nefasta. Al Consell, per exemple, s'havien aturat per complet les màquines i el Govern
de Bauzà havia posat en marxa un pla de retallades sense precedents. La nostra aposta era clara: posar les
institucions al servei de les persones i així ho hem fet.
El Consell ha aprovat aquests anys els pressuposts més socials de la història, ha retornat drets als seus treballadors,
s'han millorat els serveis que prestam i hem reduït el deute. Això ho hauria fet altre partit? Estic segur que no. Igual
que estic convençut que sense MÉS per Mallorca no haguéssim recuperat els més de mil docents o altres mil
professionals sanitaris que van ser acomiadats durant l'època de Bauzà.
Passa el mateix amb l'ampliació del parc de Cabrera, el d'Es Trenc o la protecció de la posidònia. La ciutadania sap que
sense nosaltres la realitat seria ben distinta.
I que passarà si el 26M MÉS per Mallorca no forma part del govern que comandi les institucions?
Aquest escenari no entra als nostres plans. Tant les enquestes, amb totes les reserves que mereixen, com els resultats
de les darreres eleccions estatals, ens avancen una majoria progressista a les Balears. Amb aquesta premissa, la
nostra presencia resultarà vital per seguir consolidant un canvi que ja és imparable i que la societat demanda.
Sense nosaltres no hi haurà govern de progrés. De fet, no és una opció, és l'única opció per seguir sent pioner, per
seguir garantint drets i llibertats. En definitiva per seguir creant un projecte col·lectiu amb futur.

La comunitat educativa i els
òrgans de participació: la bona tasca del
Consell Escolar de Mallorca i la tasca
que s’ha de millorar a altres òrgans
Construint alternatives

5.1

FAPA Mallorca

La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Mallorca vol reflexionar en relació al concepte de participació dins
de l’àmbit educatiu al final d’aquesta legislatura.
Un punt central d’aquesta reflexió era el fet que un dels objectius que s’havia marcat la mateixa Administració era que
aquesta fos la legislatura de la participació i que, per tant, la ciutadania activa esdevingués un element central de les
polítiques públiques. Aquest objectiu estava ben present dins de l’àmbit educatiu i més quan aquesta societat civil
s’havia aconseguit organitzar com no ho havia fet des de feia molt de temps per fer front a determinades polítiques
públiques que feien perillar els principis més bàsics del sistema educatiu, com la igualtat d’oportunitats o la qualitat
educativa.
Així, aquesta participació, entre altres formes, s’havia de vehicular gràcies a les organitzacions existents i als
organismes habilitats per fer-ho com són el Consell Escolar de les Illes Balears, els Consells Escolars Municipals o el
Consell Escolar de Mallorca (i de cada illa respectivament).
Un balanç de final de legislatura ens fa ressaltar que el CEIB (Consell Escolar de les Illes Balears) no ha aconseguit
esdevenir el parlament de la comunitat educativa, tal com el va anomenar el mateix Conseller d’Educació i, tot i la
seva tasca contínua en relació a la normativa que produeix l’administració educativa, en aquells temes on s’ha produït
més controvèrsia, la seva funció consultiva ha estat obviada i el seu propi dinamisme no ha estat el més adequat per
ser un element impulsor dels canvis educatius. Per a la legislatura vinent s’estrenarà la seva nova composició i
estructura gràcies a l’aprovació fa pocs dies de la modificació normativa de la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears.
Els diferents Consells escolars municipals han tingut dinàmiques diferenciades però, si ens centrem en el que
representa al municipi més important de la nostra illa, el Consell Escolar de Palma, el balanç és profundament negatiu.
Durant aquesta legislatura existia el projecte de fer d’aquest òrgan un element fonamental de les decisions educatives
a la ciutat de Palma i, a la realitat, la falta d’impuls polític, la falta d’una direcció clara, les diferents traves
administratives i el poc pes específic de les polítiques educatives dins del conjunt de polítiques municipals ha fet que
aquest òrgan o bé hagi estat inactiu (arribant a incomplir la seva pròpia normativa de convocatòria de plens) o
ineficient en la seva tasca i que gran part de les decisions en matèria educativa que afecten Palma no s’hagin consultat
al Consell Escolar de Palma.
Per altra banda podem esmentar un bon exemple de pràctiques de participació en el cas del Consell Escolar de
Mallorca. A priori era l’organisme que va començar amb més dificultats perquè des dels seus inicis es va haver de
lluitar per la seva pròpia constitució, per la seva dotació de personal i per la possibilitat de tenir opinió en
determinades competències educatives. Però, gràcies a una política proactiva, que en lloc d’esperar que es demanés la
seva opinió en temes educatius, era el mateix Consell Escolar el que demanava les diferents normatives per poder
informar en relació a elles i gràcies a una visió municipalista però a la vegada insular, ha aconseguit generar unes
dinàmiques de participació i de reconeixement per part dels diferents actors de la comunitat educativa.
Famílies, alumnat, representants del professorat, Ajuntaments, Consells escolars, Administració educativa, educació 03, representants de centres públics i de concertats, etc., són membres participants i actius en el Consell Escolar de
Mallorca i, cadascú, des de la seva perspectiva, ha aconseguit aportar per aconseguir una millora de l’educació a la
nostra illa.
Però, a més de la seva funció consultiva i informativa, també s’ha volgut dur a terme una funció formativa i
informativa i dos bons exemples són les Jornades de Mapa Escolar i les Jornades de Municipis i Educació organitzades
per aquest organisme. Espais on s’ha pogut debatre de temes tan complexos com la zonificació, l’escolarització
equilibrada, el paper de l’Administració municipal, l’educació 0-3, amb experiències de primera mà i amb veus
autoritzades.
Aquest és el camí que es pot agafar per crear vertadera participació de la comunitat educativa i esperem
que sigui el que continuí duent a terme la nova direcció del Consell Escolar de Mallorca però també els
altres organismes de debat, consulta i participació educativa i que no han acomplert correctament la seva
funció.
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Col·lectiu Recerca

Manel Suárez Salvà

El mes de febrer del 2019 es va constituir el Col·lectiu Recerca integrat
per un grup d’investigadors i investigadores que, reunits entorn de
l’interès en la investigació i l’estudi de la II República, el cop d’Estat del 18
de juliol de 1936, la guerra civil, la repressió i la dictadura franquista
constataren que era necessària la creació a Mallorca d’un col·lectiu
organitzat que permetés aprofundir en els estudis d’aquell període a la
vegada que possibilitàs compartir arxius i coneixements i posar-los a
l’abast de la població en general.
És cert que són molts, i bons, els treballs publicats sobre aquests períodes
històrics, però, el col·lectiu constata que encara queden enormes espais
d’anàlisi i investigació que ens poden ajudar a entendre’ls en tota la seva
dimensió.
L’anàlisi i l’estudi de la història d’aquest període ha ajudat, sens dubte, a
tenir una visió global dels fets i els personatges. Igualment, els
investigadors i historiadors que han treballat a escala local han ajudat a
perfilar i treure a la llum les petites històries de la història que, en el seu conjunt, influïren en el desenvolupament dels
fets que marcaren el segle XX. Aquests petits treballs, publicats en molts casos en petites col·leccions o revistes locals,
els que han apropat a la societat aquelles històries.
En l'àmbit local, s’ha pogut accedir a les fonts primàries, tant orals com documentals, per treure a la llum històries que
en molts casos, s’haurien perdut en les boires del temps.
Per això, per ajuntar i sumar esforços orientats cap al coneixement de què s’ha conegut darrerament com la “memòria
històrica”, un grup d’historiadors i investigadors decidiren organitzar-se i fundar una associació que ajudi a posar punts
en comú.
Aquest n’és el seu manifest fundacional:

-

Manifestam la nostra intenció de constituir-nos en una associació que possibiliti la

incorporació de totes aquelles persones interessades en l’estudi i difusió de la II República, la guerra civil, la
repressió i el franquisme, amb el nom de “Col·lectiu RECERCA”.

-

Manifestam la nostra intenció de compartir recursos, coneixements i metodologies, perquè

la informació i la comunicació entres les persones interessades en la nostra història comuna permeti fer-la
encara més accessible al gran públic i possibiliti compartir coneixements i recursos, obrir els arxius a tota la
gent interessada.

El canvi de l’ARA Balears:
periodisme per al segle XXI
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Enric Borràs Abelló
Director de l’ARA Balears
A l’ARA Balears hem començat una nova etapa en què hem reforçat
l’edició digital i hem transformat la impresa en un setmanari. I ho hem
fet per diverses raons, però sobretot perquè creiem que avui en dia el
periodisme és més necessari que mai, i també que cal adaptar-lo a la
manera com es distribueix i se cerca la informació al segle XXI. En un
moment en què les notícies urgents ens arriben al minut al telèfon mòbil
alguns diaris tradicionals cada vegada ofereixen textos més breus, lligats
a l’última hora (i que precisament per això caduquen aviat), cercant
assemblar-se als continguts digitals. Nosaltres apostam pel contrari:
l’ARA Balears imprès és ara un setmanari amb més pàgines que mai i que
prioritza els reportatges, cròniques, notícies i entrevistes en profunditat
que vagin més enllà de les informacions d’última hora.
Alhora la web ofereix tot això i, a més, tota la informació més immediata, sempre des del nostre punt de vista.
Avui en dia les notícies, els rumors, les campanyes reivindicatives i tota mena d’alertes circulen a tota velocitat per
xarxes socials, publicacions digitals i missatges de mòbil. La informació es barreja amb l’opinió, la mentida i la mitja
veritat en un context en què cal estar alerta per distingir què és què. Un dels darrers exemples el vàrem viure el 8 de
març, amb la falsa agressió per part d’unes suposades “radicals feministes” que havia denunciat Vox a bombo i
platerets. Quan la mentida es va destapar el partit d’extrema dreta va córrer a culpar algú altre de la falsa notícia,
però s’havia encarregat de difondre-la perquè li interessava electoralment, i per criminalitzar el moviment feminista.
Poden dir que els han enganyat, però no és ni la primera ni l’única falsedat d’aquesta mena que distribueixen per
canals com ara Whatsapp.
En un moment com l’actual, tenint en compte el context polític i social, el periodisme es fa més necessari que mai. És
imprescindible per entendre què passa -i sobretot per què passa- i prendre decisions en conseqüència. En aquest
sentit, davant la generalització dels continguts falsos que es fan passar per notícies i cerquen manipular el lector o
treure’n rèdit polític o comercial, la fiabilitat d’una publicació esdevé més important que mai. En aquest context
d’enganys interessats, el periodisme compromès és la millor manera de combatre les mentides i les mitges veritats
manipuladores, les anomenades 'fake news' que, per dir-ho d’una manera més entenedora, no són res més que
desinformació. I periodisme és el que us oferim a l’ARA Balears, amb encara més ganes que fins ara, i la il·lusió de
saber que la feina que feim és necessària.
Aquest mes de maig celebram el sisè aniversari, i ho fem obrint camí amb una nova etapa que, n’estam
convençuts, assenyala la direcció de la premsa impresa del segle XXI. El projecte, que es fonamenta en
l’experiència acumulada fins ara, fa una passa endavant -i, una altra vegada, pionera a les Illes- que té la
qualitat com a principal objectiu. Això sí, l’ARA Balears continua amb la mateixa línia editorial que ha
mantingut fins ara, amb una atenció especial a tot allò que afecti la llengua, la cultura la política, el medi
ambient, el territori, el model econòmic i la desigualtat social, entre altres aspectes.
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El 26 de maig
#JoAmbNoguera

Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS per Palma
El maig del 2011 Mateu Isern i José Ramon Bauzá varen aconseguir una
majoria absoluta històrica del Partit Popular a Palma i a les Illes Balears. Fou
aleshores quan començà una legislatura que se centrà bàsicament en quatre
qüestions fonamentals: el desmantellament de les Administracions públiques
del nostre país, les retallades en els pilars bàsics de l'estat del benestar
(educació, serveis socials, sanitat), el malbaratament del medi ambient en
benefici d'uns pocs (com l'hotel d'Es Trenc, la desprotecció del territori o el
port del Molinar) i l'atac directe a la nostra identitat (llengua i cultura).
Després de quatre anys de plena mobilització social i que culminaren amb
una manifestació històrica amb 100.000 persones al carrer, el maig del 2015
l'esquerra va aconseguir una majoria absoluta mai vista amb la irrupció de
Podem però també amb el creixement exponencial en nombre de vots i
representants de MÉS per Mallorca. Aquest fet provocà que Antoni Noguera
accedís a la batlia de Palma el 2017, gràcies al pacte entre PSOE, Podem i
MÉS a l'Ajuntament.
Al llarg d'aquests anys, MÉS per Palma ha estat liderant el canvi a
l'Ajuntament de Palma i la transformació de la nostra ciutat. Hem de recordar que les polítiques com la prohibició del
lloguer turístic a habitatges plurifamiliars, la protecció de Can Tàpera, Son Gual o el port del Molinar; l'augment
considerable del reciclatge a la nostra ciutat, l'impuls de la mobilitat sostenible o la recuperació i reconversió d'espais
abandonats de la nostra ciutat (com les Cases de Son Ametller, el Canòdrom, Can Ribes o l'Antiga Presó) han estat
liderades per MÉS per Palma, amb el batle Antoni Noguera al capdavant. I de la mateixa manera, MÉS per Palma ha
estat l'única opció política que ha plantejat un projecte de ciutat per als propers 15-20 anys, des de la sostenibilitat
ambiental i el canvi de model econòmic.
Però ja han passat 4 anys de l'esperança dipositada a les urnes el maig del 2015 i ens tornam a trobar davant una cita
electoral que decidirà què volem per a Palma els anys vinents: si consolidar el canvi de model de ciutat impulsat
aquests darrers anys o si volem tornar a l'època de foscor i de corrupció de la dreta al nostre Ajuntament.
El propvinent 26 de maig hem de triar entre avançar cap al futur o tornar al passat. Hem de deixar enrere les
retallades en drets i llibertats i desenterrar de l'enciclopèdia de la política palmesana les paraules corrupció, tràfic
d'influències o delicte fiscal. Per tot això hem de donar suport a Antoni Noguera: per poder seguir liderant aquest canvi
i fer front a l'onada antidemocràtica de l'extrema dreta a Palma.
I amb això, hem de demanar a totes les persones que dubtin i que volen seguir canviant les coses el vot per a MÉS.
Perquè farà possible continuar amb el canvi que necessita Palma, davant un PP esgotat, enfonsat per la corrupció i
resignat a pactar amb l'extrema dreta per poder seguir mantenint el seu statu quo.
El diumenge 26 de maig tenim una gran responsabilitat: hem de donar suport al batle Antoni Noguera i convèncer a
tothom que és la millor opció per seguir liderant el canvi a la nostra ciutat.
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Al Consell de Mallorca,
el canvi continua
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Bel Busquets Hidalgo
Candidata de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca

El Consell de Mallorca ha despertat durant aquest mandat de quatre anys de letargia i ara toca finalitzar el procés de
convertir-lo en el vertader govern de l’illa. La institució insular va haver de suportar un govern conservador que
semblava que la volia fer desaparèixer i el procés per a retornar competències i credibilitat al Consell ha estat una
tasca tant dura com necessària i gratificant.
Ara estam en el camí de què sigui el vertader govern de Mallorca, dotat de competències i útil per a la gent, i la
consolidació d’aquest canvi és el repte que vull assumir a partir de dia 27 de maig. Ja fa estona que vaig assumir el
repte de liderar la candidatura de MÉS per Mallorca al Consell, amb la il·lusió de ser la presidenta del govern de l’illa i
reivindicar la seva existència.
Els darrers 4 anys hem liderat un model de govern modern i pròxim a les persones. Ara, volem seguir amb la
descentralització de la Comunitat Autònoma cap als consells insulars per fer-los organismes autònoms. El Consell de
Mallorca ha de ser una institució propera a la ciutadania, accessible també pel que fa a les tramitacions.
Volem que el paradís en què varen néixer i viure els nostres avantpassats sigui el mateix que gaudeixen les futures
generacions. Som un territori limitat i, per això, necessitam una ordenació que determini un ús per a cada espai i un
espai per a cada ús. Amb aquest objectiu, revisarem el Pla Territorial de Mallorca perquè rebaixi el creixement
urbanístic i poblacional amb l'eliminació d’àrees de transició, i també la urbanització de sòls no transformats que no
obeeixin a les necessitats d’habitatge social. Així mateix, revisarem els criteris de construcció i edificabilitat en rústic
per limitar-ne la reurbanització.
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Això sense perdre de vista els problemes d’habitatge que tenim a la nostra illa. Per això possibilitarem l’ampliació del
parc d'habitatge de lloguer social amb la cessió dels terrenys per a la seva construcció. Durant aquest mandat que
finalitza, la institució insular ha cedit a l'IBAVI 32.000 metres quadrats de la finca de Can Domenge, a Palma, on es
construiran 244 habitatges de protecció oficial. Un topònim que estava lligat a la corrupció ara serà un símbol de les
polítiques d’habitatge social.
Un dels reptes més importants del futur govern de Mallorca és la mobilitat de l’illa. El Consell ha d’assumir els pròxims
anys les competències de Transport Públic. Qui planifica les infraestructures viàries ha de ser també la institució que
s’encarregui del transport públic. Només així es pot aconseguir una mobilitat sostenible, amb un predomini del
transport públic col·lectiu i amb unes carreteres dimensionades a les necessitats dels pobles de Mallorca i també per
als accessos a Ciutat.
També en la línia de la sostenibilitat ambiental, Mallorca ha deixat de ser el femer d'Europa. En total, s'haurà evitat
l'arribada a Mallorca de 120.000 tones de residus d'Irlanda i Itàlia per ser incinerades a Son Reus. I, en contra dels
discursos apocalíptics que hem sentit de la dreta, no només som més sostenibles en la gestió dels residus, evitant
contaminació, sinó que les taxes de fems han baixat.
A més el Pla de Residus que estarà vigent el pròxim mandat va en el mateix sentir que la recentment aprovada
normativa autonòmica, perquè el millor residu és aquell que no es genera.
Com a administració propera a la ciutadania, el Consell té especial cura dels col·lectius més vulnerables. Hem ampliat
els serveis a les persones dependents i seguirem al seu costat per oferir atenció adaptada a cada necessitat.
Continuarem amb les campanyes o accions per fer valer la llengua catalana i apoderar la ciutadania perquè s’animi a
usar-la, de manera que es percebi també com un factor d’enriquiment personal i de cohesió social. I seguirem
celebrant la Diada de Mallorca el 31 de desembre, al lloc i la data que correspon.
El canvi realitzat els darrers quatre anys ha estat notable i important. Les persones han estat el centre de les nostres
polítiques, per això hem millorat els serveis a la ciutadania. Ara només podem dir que la maquinària està en marxa i
que el canvi continua.
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Entrevistes a Batles i
Batlesses de MÉS PER MALLORCA
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Malen Perelló -Llubí

Joan Verger- Montuïri

Joan F. Canyelles -Marratxí

Equip de redacció

Què vos va motivar a participar en política municipal?
Maria Ramon -Esporles: Després de participar en moltes coses
que es feien al poble, de ser jugadora de bàsquet, de participar en
el club de bàsquet i a l'Esplai, i també al Casal de joves...
Finalment se'm va demanar participar de les llistes del PAS-PSM i
vaig decidir, no sé com, acceptar i finalment ser regidora. Fins que
no m'ho demanaren no m'ho havia plantejat mai.
Malen Perelló -Llubí : Jo més o menys igual. Fa molts d'anys
que tenc inquietuds i que volia veure si podria fer qualque cosa
més pel poble. A 24 anys, quan m'hi vaig posar, governava la
dreta i érem molts que teníem ganes de fer coses diferents pel
municipi.
Joan Verger- Montuïri: Jo, com na Maria. Crec que va ser perquè vaig començar a participar de moltes associacions
i col·lectius i vaig arribar a veure que si volia fer qualque cosa més per Montuïri, la millor manera era estar a
l'Ajuntament. Per això vaig fer la passa cap a la política municipal, sí.
Joan F. Canyelles -Marratxí: A jo el que més em motivava era el fet de fer feina a prop dels veïnats, amb contacte
amb les seves necessitats. De fet, igual que molts, vaig començar des de baix, amb la Federació de Veïnats de
Marratxí. Allà anàvem aportant cadascú el que podia fins que ha resultat que jo he estat batle i he pogut també
aportar la meva part des de l'Ajuntament.

Com heu viscut aquests quatre anys?
Maria Ramon: Ha estat una experiència molt positiva, la millor que he tengut mai. Ser la batlessa del teu poble és
del millor que et pot passar. Ser batle o batlessa d'un municipi i estar sempre exposada a la gent, estar sempre
pendent... És una cosa positiva, la gent sap que ets propera. És molt gratificant. T'aturen pel carrer, però sovint és per
fer-te preguntes o per coses bones. El ‘feedback’ entre polítics i ciutadans és el millor de la política municipal, sobretot
als pobles.
Malen Perelló: Sí, jo també destacaria la feina que hem fet des de l'Ajuntament, però també les ajudes que ens ha
donat el Consell i que ens ha permès arreglar el poble. A més, hem gaudit molt de fer feina, i ara hauríem de repetir i
veure si la gent està contenta del canvi que s'ha fet.
Joan Verger: A Montuïri ha anat molt bé. Sobretot, hem hagut de fer molta, molta de feina, de manera que ha estat
intens. Hem provat d'estar a prop de les ciutadanes i ciutadans del municipi, de renovar la forma de funcionar de
l'ajuntament i d'estar atents al que ens deien.
Joan F.Canyelles: A Marratxí han estat quatre anys molt intensos. El primer que he vist, tot i que ja ho sabíem, és
que Marratxí és molt complicat. Tenim molts de nuclis, població dispersa. En general tot ho hem viscut d'una forma
molt positiva, però sí que és cert que hem topat amb alguns entrebancs i lògiques de la mateixa institució i hem vist
que no sempre poden funcionar per donar resposta a les necessitats dels ciutadans.
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Quina és la principal iniciativa que heu pogut tirar endavant?
Maria Ramon: No és una de les coses que més es veuen, perquè quan parlam d'aigües i de canonades sovint fas
coses que estan sota terra. Després de la sequera, decidirem fer un dipòsit nou, renovar les canonades, augmentar la
consciència... És una feina petita, que no es veu, però que n'estic molt orgullosa. Aquestes sequeres són cícliques i
com a municipi necessitam estar preparats per a després no haver-nos de lamentar. Els ciutadans compleixen fent un
bon ús del recurs i nosaltres com a ajuntament també hem de respondre. Ja dic, no é el més vistós, però és del més
necessari i del que més perdurarà.

Malen Perelló: A Llubí és clarament l’escoleta. Ja hem posat la primera pedra. Encara no està feta, però poder veure
que serà possible tenir-la ens ha engrescat molt a tots. Ah, i per descomptat la Farinera. Aquest sí que és un projecte
que hem pogut posar en marxa i acabar i n'estam molt orgullosos. També estam molt orgullosos, en matèria de
serveis socials, dels programes d'envelliment actiu i l'"aprendre enganxa", de suport educatiu. Hem vist que la gent ha
respost molt i això motiva
Joan Verger: A jo em costa dir-ne una per una cosa concreta, perquè hem complert el 100% del nostre programa
electoral i fins i tot hem pogut fer més coses pel poble que no dúiem al programa. Hi hem fet molta de feina i hi hem
hagut de posar molta imaginació i molta il·lusió, però hem complert i estic molt content de tot el que s'ha fet.
Joan F.Canyelles: El que més, el Centre de Dia de Pòrtol, que té 25 places. En general, destacaria tot el treball social
que hem fet al municipi., el treball comunitari i la millora dels serveis socials.

Quina és la principal proposta que voleu dur a terme la legislatura que ve?
Maria Ramon: En tenim vàries, però n'hi ha una que ens ha quedat un poc al tinter aquest mandat. És el camí de
l'aigua. Seria una connexió de tot el municipi, d'allargar tot el carril bici i el passeig fins a les escoles, l'institut i el
poliesportiu. La carretera és molt estreta i els nins que van al futbol o a l'institut ho agrairien. És una aposta forta per
la mobilitat, però el projecte està a l'aire pendent d'alguns propietaris i altres administracions.
Joan F. Canyelles: La mobilitat és important. A Marratxí, però, el que més ganes em fa és poder impulsar un
poliesportiu de referència amb piscina coberta al Figueral i un altre centre de dia, que al Pla de na Tesa fa molta de
falta.
Malen Perelló: En el nostre cas seria acabar l'escoleta. Ara n'estam licitant les obres i pròximament ens hi posarem,
però posar-la en marxa i fer el traspàs de ca ses monges a l'escoleta nova serà el més important. La renovació de
l'enllumenat i les aigües pluvials són els altres dues coses que hem posat en marxa i que podrem acabar si repetim un
altre mandat.
Joan Verger: Bé, a Montuïri esperam tenir un altre mandat de continuïtat i de seguir fent coses pel poble, però
sobretot et diria que necessitam una ordenació urbanística nova. Els veïnats ho demanen, per poder estar tranquils i
fer els seus plans. La que tenim és antiga i l'hem de renovar, però vaja, com fins ara, el més important serà seguir
fent feina igual!
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Altres veus

6.1

Els descontents amb el papa
Francesc
Sebastià Salom Mas

Els responsables de l’Altra Mirada em demanen una reflexió sobre “els entrebancs (persones, institucions) que barren
el camí de renovació evangèlica del papa Francesc”.

Intentaré respondre amb poques paraules, així com ho veig jo ara, dient que a l’Església sempre hi ha hagut dues
tendències pendulars, semblants a les tendències que hi ha a la Societat, anomenades “de dretes i d’esquerres” o
“conservadors i progressistes”, encara que els continguts que determinen les tendències que hi ha a l’Església i a la
Societat no siguin els mateixos.
Ja des del principi, com ho conta el llibre dels Fets dels Apòstols, hi havia els judeo-cristians (conservadors?) que
volien exigir que tots els seguidors de Jesús es fessin circumcidar, perquè Jesús havia estat un jueu circumcís. Hi havia
uns altres cristians (renovadors?) que eren partidaris d’admetre els incircumcisos sense obligar-los a la circumcisió.
L’Assemblea de Jerusalem va donar la raó als renovadors, però amb algunes restriccions per acontentar els
conservadors.
En el segle IV hi havia per una part els monofisites (conservadors?) que veien en Jesús el Déu-fet-home, i per altra
part hi havia els arrians i els nestorians (renovadors?) que veien en Jesús l’home-fet-Déu. Els primers Concilis (Nicea,
Constantinoble, Efes i Calcedònia) formularen el dogma del misteri de la Santíssima Trinitat, que defineix que en Déu
hi ha tres persones distintes (el Pare, el Fill i l’Esperit), i que en el Fill, que és Jesús, hi ha dues naturaleses (la divina i
la humana). En teoria era un empat entre les dues tendències, però en realitat va ser una lleugera victòria dels
monofisites, perquè es va definir que la persona de Jesús no era humana, sinó divina.
No seguiré contant de quina manera aquestes dues tendències s’han anat manifestant al llarg de la història de
l’Església. Sí que diré que l’Església com a institució ha estat sempre conservadora, no des del principi precisament,
però sí ja des del segle IV quan, d’haver estat una secta jueva perseguida, va passar a ser la religió oficial de l’Imperi
romà. Entenguem-ho bé: quan dic que l’Església ha estat sempre conservadora, no em referesc que fos conservadora
dels valors evangèlics, ni conservadora de les actituds de Jesús, sinó conservadora de la seva nova situació de poder,
del seu patrimoni creixent i del seu elevat “statu quo” social.
També en honor de la veritat històrica s’ha de dir que sempre de tant en tant hi ha hagut dins l’Església el contrapès
de rebrots de renovació, o de retorn a la senzillesa i als valors evangèlics dels orígens, però aquests rebrots amb el
pas del temps han acabat o domesticats dins el conjunt o han hagut de sortir de la institució.
Actualment en línies generals jo descriuria les dues tendències de l’Església de la manera següent (sé que és una
descripció simplista i incompleta): La visió conservadora és més descendent o vertical, més propensa a creure en
l’acció directa de Déu sobre el món, en els miracles i en la providència, en les cerimònies i els rituals, més inclinada a
pensar que, com més ens separem del món, més ens podrem acostar a Déu... Per contra la visió renovadora és més
ascendent o horitzontal, més confiada en la responsabilitat humana, desmitificadora dels miracles i de la providència,
poc complidora de la lletra de la llei, més identificada amb un Jesús humà que va viure com un de tants enmig del seu
poble...
Durant els segles passats la tendència renovadora de l’Església demanava una reforma de la seva doctrina teològica,
bíblica, moral, social i litúrgica per a adaptar-se als avanços de la ciència i per assumir els canvis de mentalitat dels
països desenvolupats amb l’entrada de les democràcies i amb la formulació i acceptació creixent dels drets humans.
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Així, el Concili Vaticà II, celebrat durant els anys 1962-1965, va ser com una primera entrada d’aire renovador dins
una estructura tradicionalment tancada i conservadora.
I després del Concili Vaticà II l’Església catòlica està dividida en diferents grups:
-Hi ha una bona part de cristians que s’han anat distanciant de
l’Església oficial, o perquè no estan d’acord amb ella, o perquè ja no
se senten creients, o perquè es confessen creients però no
“practicants”.
-Entre els qui es consideren fidels, hi ha un grup de conservadors
extremistes que no accepten el Concili Vaticà II, perquè pensen que
va ser un error històric.
-Hi ha un segon grup de conservadors (més moderats) que
consideren el Concili Vaticà II com un simple “punt d’arribada”, és a
dir com una concessió feta de cara a la galeria, perquè no quedava
més remei per a no perdre una part de la clientela descontenta
influenciada pel modernisme. Per a tots aquests la fidelitat al Concili
consisteix a aturar-se on es va aturar el Concili, a no donar cap
passa més enllà de les que va concedir el Concili.
-Hi ha finalment el grup dels renovadors (uns de més moderats i uns altres de més extremistes) que consideren el
Concili Vaticà II no com un punt d’arribada, sinó com un “punt de partida”, tímid però vàlid, és a dir com un primer
intent de tornar a enganxar l’Església al tren de la història, al tren que ja havia perdut, perquè no se’n torni a
desenganxar mai més i pugui fer el seu camí al costat de la Societat, amb la missió d’il·luminar-la amb la seva llum
específica de l’Evangeli.
I el papa Francesc, tot i esser un papa només tímidament renovador, ha romput la tradició dels seus antecessors
conservadors. Però, ben mirat, no ha fet altra cosa que assumir com a pròpies algunes de les orientacions sortides del
Concili Vaticà II. Però el papa Francesc, per fidelitat al Concili, no vol dirigir l’Església ell tot sol com a autoritat
suprema, sinó que vol tenir en compte un dels principis redescoberts pel Concili, que és la col·legialitat episcopal, és a
dir governar l’Església amb el conjunt de la jerarquia que són els bisbes. I un dels entrebancs amb què es troba és
l’estructura fèrria tradicionalment conservadora de la Cúria romana del Vaticà dirigida pels cardenals.
Tot i això, un dels principals recursos que té cada papa de torn en les seves mans per a poder dur endavant el seu
programa de govern és l’elecció dels bisbes i dels cardenals, com també l’assignació de les seves responsabilitats. I
per això necessita temps i uns informadors que li siguin lleials.
Segons la constitució jeràrquica de l’Església els bisbes són bisbes tota la vida i són ells els qui tenen veu i vot en els
Concilis ecumènics, que són els òrgans per a poder modificar les directrius fonamentals de l’Església. És a dir que
mentre la majoria de bisbes no sigui de la corda del papa Francesc, el futur de la renovació de l’Església no està
garantit.
Per la seva part, els cardenals que no hagin sobrepassat els 80 anys són a la mort del papa els electors del seu
successor. És a dir que mentre la majoria dels cardenals electors del futur papa no sigui de la mateixa tendència del
papa Francesc, el futur de la renovació de l’Església es troba en perill.
Per acabar i respondre a la petició que m’ha fet l’Altra Mirada, vos diré que els descontents amb el papa Francesc són
les persones i les institucions més conservadores, que són les que desitjarien un recanvi ràpid del papa Francesc per a
poder mantenir en el futur la mateixa estructura conservadora de l’Església actual, mentre que els renovadors
desitgen una llarga vida al papa Francesc, perquè pugui continuar elegint bisbes i cardenals de la seva corda i així
puguin somiar un futur renovador per a l’Església.
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6.2

Josep Massot i Muntaner:
saviesa, compromís i generositat
David Ginard i Féron
Doctor en Història
Josep Massot i Muntaner és, sens dubte, un dels principals humanistes en
llengua catalana del nostre temps. Nascut a Palma el 3 de novembre de
1941, estudià Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona entre 1958 i
1963. El setembre de 1962, ingressà al monestir de Montserrat. De llavors
ençà, ha dut a terme una immensa tasca d’investigació, promoció i
divulgació cultural que ha abastat camps molt diversos. La història, la
filologia, l’edició, la crítica literària, l’activisme cultural... L’aportació de
Josep Massot en tots aquests àmbits ha assolit la màxima excel·lència,
gràcies a la combinació de rigor acadèmic, capacitat divulgativa, esforç,
passió i generositat.
Al marge dels seus importantíssims treballs sobre cultura popular, folklore,
història de la literatura i història de l’Església catòlica, les aportacions científiques que han atorgat més rellevància
pública a Josep Massot són les relatives a la Guerra Civil a Mallorca. El 1976 publicà el seu primer llibre sobre aquest
tema: La Guerra Civil a Mallorca, una síntesi que rebatia d’una manera contundent el tòpic del suport monolític dels
mallorquins al bàndol nacional durant la contesa. A aquell volum, ja clàssic, seguiren el 1977-78, Església i societat a
la Mallorca del segle XX i Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra, dedicats a l’actitud de l’Església
catòlica davant la Guerra Civil i al desplegament, la persecució i la represa de la cultura catalana a Mallorca entre 1936
i 1950. Des del decenni dels vuitanta, Massot ha prosseguit de manera incansable amb l’elaboració de monografies i
articles que han revisat els capítols centrals del conflicte bèl·lic, amb preferència per tres grans línies de recerca: els
aspectes militars i diplomàtics, l’impacte de la repressió franquista i l’actitud dels intel·lectuals davant el franquisme. La
major part d’aquests treballs s’han editat per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, circumstància que ha propiciat una
àmplia difusió entre el públic lector de les Illes Balears i de Catalunya. A més a més, com ha apuntat Paul Preston, les
aportacions de Josep Massot han contribuït d’una manera notòria a la reinterpretació global de la Guerra Civil en el conjunt
d’Espanya.
La magnitud de la tasca desenvolupada per Josep Massot i Muntaner és producte d’una immensa vocació cap a la
recerca i d’una capacitat de feina poc corrent. Es tracta d’una obra en construcció permanent, atès que l’autor ha
sabut actualitzar coneixements i interpretacions. Són igualment remarcables la riquesa verbal i la precisió lèxica dels
llibres de Josep Massot. La seva lectura constitueix un veritable goig que permet constatar la falsedat de la suposada
incompatibilitat entre el rigor històric i l’amenitat. Altrament, l’exemple professional i ètic de Josep Massot i els seus
estímuls han estat crucials per al desplegament de nombrosos projectes de recerca a cura d’investigadors de
generacions diverses.
Per tots aquests motius, són molt oportuns els diferents reconeixements de què ha estat objecte Massot i Muntaner
recentment. En concret, l’elaboració i difusió per IB-3 de l’àgil documental de Perifèrica Edicions «Josep Massot i
Muntaner. El savi i la muntanya» i la concessió, per part del Govern de les Illes Balears, de la Medalla d’Or de les Illes
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Balears. No hi ha dubte, tanmateix, que el millor homenatge que es pot retre a Josep Massot és aprendre dels seus
treballs i gaudir-ne.
El darrer, fins ara, el volum A la ciutat dels llibres. Tercera sèrie
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019), una miscel·lània que
reuneix disset capítols relatius a aspectes variats de la vida cultural
catalana del segle XX: des d’una revisió de la figura del cardenal
Francesc Vidal i Barraquer fins a una síntesi actualitzada de les etapes
de la repressió franquista a Mallorca passant per noves aportacions
relatives a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i semblances de
personatges clau de la política i la cultura contemporànies, com Josep
Puig i Cadafalch i Jordi Carbonell.
Enhorabona i gràcies, Josep Massot: esperam anhelosos el proper llibre,
que ben segur no trigarà gaire...
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6.3

LA MALLORQUINITAT
MAL ENTESA

Margalida Rosselló i Ricard Pla
«Voleu que els altres pobles facen cas de vosaltres? Començau vosaltres per fer cas
de les vostres coses, sobretot de la més acostada i íntima que teniu: la vostra llengua,
l'espill més feel, l'expressió més acabada i més exacta i més eloqüent de la vostra ànima».
(Parlament en els Jocs Florals de València. València, 1918)
«¿Volem viure com a poble?¿volem conservar nostra personalitat històrica? ¿Volem mantenir inalterable
i amb tot son relleu nostra fesomia? Estimem, parlem, conrem, conservem a tota ultrança la llengua
nostra».
(Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, Ciutat de Mallorca, 1903)
Qualsevol d’aquestes dues citacions d’Antoni Maria Alcover
tenen, encara ara, la mateixa vigència que quan foren
publicades. Possiblement poques persones –il·lustres o noestimaren i estimen tant la nostra llengua com ell. Si
l’«Apòstol de la Llengua Catalana» pogués veure i sentir quin
és l’estat de l’idioma i el maltractament social i polític que
rep, se’n faria creus; fent honor al seu caràcter aspre i
combatiu, romandria exaltat perpètuament. S’escandalitzaria
en sentir, per exemple, persones nascudes a final de la
dècada dels quaranta o principi dels cinquanta que avui es
declaren partidàries i votants de VOX, perquè ells -diuen tot
estufats- són «franquistes».
Realment, haver de conviure,l’any 2019, amb aquestes afirmacions tan contundents provoca mal de ventre i de cor.
Fer de no haver sentit mallorquins que amollen sentències contra tot allò que no sigui «mallorquí», així com ho
entenen ells, també ens infla el fetge.
I la pregunta és: què tenen de mallorquí i respectuós el programa i les idees polítiques d’aquest partit? Acabam de
superar un procés electoral i d’aquí a un parell de dies començarà la campanya per a les autonòmiques i municipals.
Tornarem sentir, com un déjà vú, tota casta de disbarats en contra de la llengua catalana; per desgràcia, poquíssimes
referències positives o a favor. L’article 3 de la tan «manotejada» Constitució recull: «La riquesa de les diferents
modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció ». Pura
retòrica que cap partit d’àmbit estatal no inclou en el programa electoral, i si hi fan cap referència, l’esborren quan
arriben al poder o s’hi acosten. El tema de la llengua els enrampa i miren d’esquivar-lo tant com poden a l’hora de
dissenyar iniciatives.
Han instrumentalitzat la qüestió idiomàtica per atacar-se els uns als altres, però no per fer res per rescatar-la de la
perdició en què ha caigut. En l’àmbit autonòmic, no hi ha cap formació política que pugui bravejar de res que faci per
posar en valor –com diuen ara- les senyes d’identitat pròpies. Si han de continuar fent tant de mal a la llengua pròpia
amb la desprotecció i amb el desprestigi amb què la utilitzen, valdria més que en deixassin la gestió en mans
d’experts. Ens sembla que no tindrem tanta sort, perquè saben que és un tema del qual poden treure molt de profit
polític. S’ha escrit molt i s’han dit moltes bajanades, però creiem que si el nom de la llengua fos un altre segurament
la situació canviaria completament, encara que el folklorisme continuaria essent-ne la principal motivació per
respectar-la.
La segona citació d’Antoni M. Alcover hauria d’estar gravada a la paret principal de tots els edificis públics, començant
per les escoles, i així, amb un poc de sort, a alguns alumnes els hauria calat el missatge i no canviarien d’idioma quan
acabassin la classe de Llengua Catalana («Ahora te puedo hablar en castellano, profe; no estamos en clase de
Catalán» o «Profesora, ¿tu siempre hablas en catalán?», «A ver, ¿sabes decir algo en castellano?»).
Per aquí és on començam a perdre la partida: a les escoles. No basta dir que s’imparteix més del 50% de les
assignatures en català, si a la pràctica no és ver, si alguns professors que no són de llengua no la fan servir com a
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llengua vehicular, ni el centre tampoc; si fora de l’escola i en qualsevol àmbit del dia a dia l’idioma de comunicació és
el castellà. I aquestes afirmacions no les fa algú «alarmista», sinó realista i amb coneixement de causa; de cada dia
som més pocs els qui estimam i empram la llengua catalana en tants d’àmbits i situacions comunicatives com
«podem»/«ens permeten».
Quants n’hi ha que diuen que sempre parlen en mallorquí (quin?), però que en badar boca l’utilitzen de manera
grollera i farcida de barbarismes. Són parlants instal·lats en el menfotisme i que mantenen la baixa autoestima que
sempre ha caracteritzat els mallorquins (i molts de parlants de la resta del territori de parla catalana): «Què té més!»,
«Ja està bé així!», «No heu de ser tan exagerats...».
Tot plegat és una llàstima, però -el que és pitjor- és la realitat. Ja tornam a ser a les portes de la temporada turística i,
una vegada més, l’anorreament de la nostra llengua s’agreujarà un poc més; i així any rere any. El milions de turistes
que arriben a ca nostra topen de cara amb l’«Aeropuerto de Palma de Mallorca»..., ni Palma, ni Son Santjoan ni cap
estàtua de Ramon Llull que els rebi, ni res de semblant... Seria massa provincià, no és ver?
Salut i llibertat!!!

Cultura

Aurora Picornell
Feminismo, comunismo y memoria
republicana en el siglo XX

7.1

Catalina Martorell Fullana
Doctora en Història
Amb motiu dels actes programats pel 8 de març, la biblioteca de Cort organitzà dos actes
que pretenien recordar el paper de la dona durant la Guerra Civil i també que servís per
conèixer, en certa manera, a tota una generació de dones que reivindicaren la igualtat i es
significaren durant la Segona República. Una de les activitats fou la presentació del llibre
Aurora Picornell. Feminismo, comunismo y memoria republicana en el siglo XX , recentment
publicat pel professor d’Història Contemporània, David Ginard. A partir de la presentació
ens vàrem poder fer una idea d’allò que trobaríem al llibre. Es va fer un repàs a través
d’imatges del recorregut vital i polític de n’Aurora Picornell i, com havia exposat en una
obra anterior (Aurora Picornell, de la història al símbol, Palma, Documenta Balear, 2016),
es comentà com el personatge d’Aurora Picornell s’havia convertit en tot un símbol de
l’esquerra balear. Per tant, a hores d’ara gaudim d’uns referents que ja són prou coneguts i
estudiats amb rigurositat per historiadors que en tenen especial cura com és el cas de
David Ginard, que porta al darrera una important trajectòria dins l’àmbit de la recerca.
Allò que podríem destacar del llibre, a part de conèixer els aspectes més biogràfics, és que ens podem endinsar en la
Mallorca dels anys vint i trenta més anticlerical, republicana i
popular. Aquests serien els capítols dedicats a parlar del laicisme i
els primers anys republicans on Aurora Picornell es forja
políticament dins el camp del lliurepensament, el feminisme i el
republicanisme.
Aurora Picornell, de classe humil, modista de professió i resident al
barri popular del Molinar creà una forta amistat amb Ateu Martí,
un personatge que encara no és prou conegut i que aquells anys
liderà la Lliga Laica de Mallorca. Tampoc podem oblidar el
personatge de Margarita Leclerc i el seu company José Antonio
Rodríguez, també de l’entorn d’Ateu Martí, molt actius a la zona de
s’Arenal i que impulsaren una publicació feminista.
La seva joventut i el seu entusiasme va fer que en poc temps
gaudís de molt de carisme entre la classe obrera. Prou conegut és
que durant la Segona República abraçà el comunisme i es dedicà a
fer créixer el petit nucli que existia a Palma. Un corrent que
sobretot es feu fort al barri del Molinar, on també hi havia
implicada la seva família. Durant aquest període, que fou tan
important per la lluita dels drets de les dones, Aurora Picornell
jugà un paper fonamental en la mobilització de les dones al carrer
i al sindicat. Picornell va organitzar el sindicat de modistes i també
fou una de les encarregades d’organitzar el 1934 la primera
celebració del Dia Internacional de la Dona.
Començava a haver-hi, sobretot a Palma, un embrionari feminisme
que tornava enllaçar amb les idees de les seves predecessores,
dones com Magdalena Bonet o Francisca Vidal, que militaven en
ambients lliurepensadors i republicans i que reivindicaven la
igualtat i l’allunyament de les dones de la influència de l’Església catòlica. A més s’afegia la reivindicació del sufragi i a
partir de l’ascens de Hitler al poder, la lluita antifeixista.
Les dones com Aurora Picornell, que als anys trenta aixecaren la veu en favor de l’alliberament de la dona i a més
impulsaren una diada de la dona antifeixista el març de 1936, patiren una dura repressió arran del cop d’estat del
juliol de 1936. Aquest fou el cas de les seves companyes, les Roges del Molinar, però també d’altres com la socialista
Pilar Sánchez que acabaren cruelment assassinades.
Llibres com el de David Ginard fan possible que els noms i la feina que engegaren aquestes dones no s’oblidi i avui
personatges com el d’Aurora Picornell siguin un referent en la lluita feminista actual.

Albert Camus
vitamines per al múscul moral
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Miquel Àngel Llauger
L’any 1943 Albert Camus, que ja té un sòlid prestigi intel·lectual
gràcies a la publicació de L’étranger (1942) i Le mythe de Sishype
(1942), es troba a la França ocupada i col·labora amb la Resistència.
Camus, que farà de la reflexió moral el nucli de la seva obra literària i
filosòfica, deu sentir la necessitat d’explicar quin és el sentit del
compromís en aquella circumstància singularíssima, i s’inventa un
amic alemany a qui escriu unes cartes de consideracions històriques i
morals. La primera apareix el 1943 a la Revue libre, la segona el 1944
a Cahiers de Libération, i les altres dues només varen poder
publicades després de l’alliberament de França. Es tracta de quatre
textos en què la reflexió de Camus s’amara d’una intensitat emotiva
única. Lleonard Muntaner Editor ha tengut l’encert de publicar-les, en
acurada traducció de Miriam Cano i en la companyia de dos textos de
luxe: un pròleg de Xavier Antich i un epíleg de David Fernàndez. Tot
plegat, seixanta pàgines de meravella que serveixen de vitamina pura
per a qui senti (per als que sentim) el múscul moral una mica fluix.
Si sou d’aquells lectors que llegiu amb el llapis a la mà, preparau-vos
per gastar mina amb aquestes Cartes a un amic alemany: hi deixareu
més línies subratllades que sense subratllar, i deixareu els marges
atapeïts, segons l’estil de cadascú, de signes d’exclamació, fletxes o
asteriscs. Camus s’enfronta a l’amic, però diria que dialoga sobretot
amb ell mateix, per resoldre qüestions com la de la resistència pacífica
o activa. És lícit defensar-se del totalitarisme, ve a dir Camus, i tota la
reflexió que hem necessitat per saber-ho ha carregat de sentit la
nostra lluita, perquè hi aribam amb la motxilla plena de l’herència del
millor humanisme: la defensa de l’home i de la seva llibertat. “Estic
temptat de dir-vos que és justament pels matisos, que combatem,
però per aquells que tenen la importància de l’home en essència. Lluitem pel matís que separa el sacrifici de la
mística, l’energia de la violència, la força de la crueltat, lluitem encara per aquell lleu matís que separa el que és
vertader del que és fals, i l’home que esperem dels déus covards que vosaltres venereu.” (Primera carta).
Afegiria, encara, que els resistents a l’Ocupació tenen la força de qui sap que lluita sense oblidar aquell bé suprem que
és la felicitat: “Però la nostra proesa era seguir-vos a la guerra sense oblidar-nos de la felicitat. I, enmig dels clams i la
violència, miràvem de conservar dins el cor el record d’una mar feliç, d’un turó inoblidable, el somriure d’un rostre
feliç.” (Quarta carta).

Camus dedica una de les tres cartes, la tercera, a parlar d’Europa. La guerra, diu, es guanyarà, i n’haurà de sortir una
nova Europa. Li diu a l’amic alemany que comparteixen la idea d’una Europa unida, encara un i altre pensassin en
continents molt diferents: la de les potències de l’Eix havia de ser una Europa unida sota la força militar dels
vencedors, mentre que la dels resistents havia de ser l’Europa de la cultura comuna (la que inclou Florència, Cracòvia,
Viena o Salzburg, deixa clar) i l’Europa que creu en l’home, en els seus drets i en la seva llibertat.
Camus, premi Nobel de literatura i filòsof del compromís ètic, també mereix un lloc a la llista d’aquells primers que
varen pensar l’Europa que volem que sigui i que no acaba de ser.

Antoni Vidal Nicolau
La guerra civil a Llucmajor. La demolició
delprojecte de convertir en cel la Terra
Cultura
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Maties Garcias
Després d’anys d’investigació en arxius i hemeroteques, de consulta
bibliogràfica i d’entrevistes personals, Antoni Vidal Nicolau (Llucmajor, 1968)
ha completat el seu estudi monogràfic sobre la II República i la posterior
guerra civil en l’àmbit local de Llucmajor.
L’obra compta amb un pròleg de Pere Gabriel, que glossa la vàlua de l’autor i
del seu llibre: “com podrà comprovar el lector, som davant d’una narració
històrica molt personalitzada i, si se’m permet, localitzada, situada en un
lloc, un espai i un temps acotats (...) La millor història local té això: permet
trencar amb els estereotips i les construccions massa abstractes, que la
historiografia més general no pot evitar.”
L’anàlisi històrica que ens proporciona Antoni Vidal parteix de la transició
demogràfica, econòmica i política del Llucmajor del final del segle XIX i
principi del XX, una època en la qual es va configurant un espai urbà que es
vol obrir a la modernitat i que té en la mitjana propietat agrària i la indústria
del calçat els dos pols dinamitzadors de la realitat social del poble. En
aquest context, el moviment obrer crearà cooperatives de consum i de
producció, però també serà combatiu i organitzarà les vagues de les vuit
hores i la de la fumada. Tot plegat, deixa plantada una llavor de la discòrdia
que esclatarà l’any 36 amb la venjança de la dreta.
En l’àmbit polític, la República tendrà un important component esquerrà i obrerista, amb un ajuntament dirigit per
Bartomeu Sastre, batle d’Esquerra Republicana,i amb regidors republicans i socialistes, sempre en minoria però alhora
actius i innovadors. Els projectes i les vicissituds del consistori republicà –inclòs el del bienni lerrouxista que governa
després dels fets d’octubre de 1934– són analitzats al llarg de tres capítols. És un temps de projectes educatius i
sanitaris, de mediació en els conflictes obrers, de preocupació per l’atur, de laïcització de les festes...
A partir de febrer de 1936 també és un temps de creixent radicalització política, amb presència d’una Falange que
cerca el conflicte i la desestabilització, i unes Joventuts Socialistes que defugen la via pactista dels germans Monserrat
Parets i es decanten per la unitat amb els comunistes.
Arribat al cop d’estat de juliol de 1936, el llibre se centra en els diversos aspectes polítics, militars, propagandístics i
administratius que impulsa el franquisme, que imposa com a batle l’empresari sabater Miquel Munar, un antic
socialista. En aquest capítol s’hi analitza la repressió que varen patir, sobretot, els socialistes i comunistes, sovint per
ordre del comandant militar –un Jinete de Alcalá– i d’una tríada de representants de la dreta que, sense tenir autoritat
formal, dictaven ordres de detenció, tal com apareix en un document de l’època. La llista d’assassinats, desapareguts,
executats, empresonats, amagats, castigats i cessats és esfereïdora. Dels més destacats, se’n pot traçar la biografia i
hi apareixen sabaters, trencadors de marès, mestres, administratius, cooperativistes, dones i homes, el batle i
regidors, i el cas de més volada intel·lectual: Joan Monserrat Parets, just suara proclamat fill il·lustre de la ciutat.
El llibre d’Antoni Vidal es completa amb referències als llucmajorers morts en l’exèrcit de Franco i a l’actuació dels
diferents batles franquistes que se succeeixen al llarg de la guerra i la immediata postguerra. També és de destacar el
capítol dedicat a la Falange com a cos repressor, una força feixista que en algun moment xoca amb la dreta d’ Acción
Popular.
També és molt interessant el relat d’un fet ocorregut el maig de 1940, quan, arran de la mort del jove socialista
Enrique Sanmartín, s’organitzen una col·lecta i una desfilada laica davant el seu fèretre. Aquest fet és considerat
subversiu per part de les autoritats i la iniciativa dels amics i les amigues desemboca en un procés judicial que se
salda amb sancions i desterraments. És un exemple de com les autoritats franquistes volien esborrar la pervivència de
la cultura i la solidaritat obreres que havien arrelat a Llucmajor abans que el franquisme volgués demolir-les, segons
explica i documenta aquest llibre recomanable.
Antoni Vidal Nicolau. La guerra civil a Llucmajor. La demolició del projecte de convertir en cel la Terra. Palma: 2019.
Illa Edicions. Col·lecció Mar de fons.
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Basat en fets reals

Josep M. Traverso
“No nos inquietemos. Seamos anticuados. Hablemos de capitalismo.” Günther Anders.
Un actor i director tan reconegut com Clint Eastwood ha col·locat al
cartell de la seva darrera pel·lícula, Mula, aquesta advertència: la
història que es narrarà a la pantalla està basada en fets reals; quan
això passa, als títols de crèdit apareixen imatges, fotografies per tal
que l’espectador conegui les persones que han inspirat la pel·lícula.
Aquesta etiqueta constitueix avui en dia una mena de reclam per
animar l’espectador i la trobem freqüentment al món del cinema però
també al de la literatura, relats on se’ns diu que allò que el lector
llegirà es basa en fets que han succeït a un moment o a un altre de la
Història.
Vull pensar que es tracta d’un signe dels nostres temps, la veritat és
que no m’imagino un lector, posem per cas, de la Muntanya Màgica, de l’univers literari d’Onetti, del Procés de Kafka o
de Cervantes demanant-se si aquelles aventures estàn basades en fets reals ni tampoc veig la importància de
respondre aquesta pregunta. Ara tot escrivint aquestes lletres em venen al cap magnífics exemples de literaturadocument que semblen contradir això que plantejo; així per exemple, una part més que considerable del teatre de
Peter Weiss, els més vells de la contrada potser van ser espectadors del seu Marat/Sade allà pel final de la dècada del
seixanta, si no recordo malament; també alguns magnífics titols del sicilià Leonardo Sciascia o l‘obra de l’escriptor
austríac Erich Hackl.
El que em demano i no sóc capaç de respondre és si aquest basat en fets reals no expressa alguna característica del
nostre temps, una manca de confiança del fet artístic en si mateix, com si l’espessor del seu treball, la seva
consistència hagués minvat i en conseqüència s’hagués produït la desaparició de límits entre la fabulació artística i la
vida quotidiana d’aquest ser social anomenat humà. Ja fa un bon grapat d’anys que el filòsof Günther Anders (19021992) va parlar d’aquesta manca de barreres com un dels trets fonamentals de la nostra societat, del sistema
conformista, si seguim la seva terminologia. La cita és llarga però val la pena:
“[…] y, cuando como consumistas compulsivos perseguimos los productos para dejarnos llenar con ellos
hasta el último rincón de nuestra alma, renunciamos también a la última reserva de privacidad, libertad y
dignidad inaccesible desde fuera en la que aún podían refugiarse nuestros predecesores, desde Epicteto
hasta los últimos predicadores de la “autenticidad” existencial. Puesto que actualmente nuestro “interior”
está repleto de mercancías de reparto, apenas existe una barrera entre “interior y exterior”, como tampoco
existe apenas hoy en día una barrera entre “actividad” y “pasividad”, entre “libertad” y “esclavitud”: y la
superación de esta diferencia, aunque parezca contradecir las reglas generales de la aritmética, desemboca
en la hegemonía de la pasividad y el sometimiento.” (128/129)
Sobre aquesta manca de barreres, sobre la societat del seu temps, escrivia Günther Anders/Stern al seu llibre
L’obsolescència de l’ésser humà. II. (Les cites són de l’edició que César de Vicente Hernando va preparar per a Los
libros de la Catarata l’any 2007: Günther Anders. Antologia. Filosofia de la Situación). Durant els quaranta anys que
ens separen d’aquestes reflexions, el món no ha fet sinó caminar cada vegada més acceleradament en aquest mateix
sentit. El que plantejo és que si Anders tingués raó i les barreres entre, posem per cas, art i vida quotidiana haguessin
desaparegut, la profusió del basat en fets reals tindria una certa explicació. Hauríem d’admetre, però, que la confusió/
superposició de plànols sembla anar in crescendo i que avui en dia costa distingir entre nosaltres com a realitat física i
la pantalla del mòbil amb la consegüent exhibició pública dels nostres moments més íntims o més intrascendents,
d’allò que no hauria d’interessar ningú.
Amb aquest panorama, diu Anders, als éssers humans ens és difícil moure’ns en el món de l’art perquè tot ens arriba
amb el mateix envoltori i perquè ens hem convertit en consumidors que s’ho empassen tot sense distinció. En
definitiva, s’hauria perdut,
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“[…] uno de los rasgos esenciales del arte, que se sitúe en la oposición, es decir, que presente “otro” mundo.
Este carácter de oposición es atribuible mínimamente incluso al arte más académico, aquel que oferta la
bella apariencia; porque también la apariencia es algo, insular, algo que interrumpe lo real o un elemento de
negación dentro de lo real”. (144)
Des d’una posició crec que propera a la d’Anders sobre aquest tema, el filòsof Santiago Alba Rico, al seu llibre
Capitalismo y Nihilismo (Akal, 2007) diu el següent (ho sintetitzarem en una única cita):
“Podemos decir que hay tres tipos de cosas: cosas de comer o “consumptibilis”, de usar o “fungibilis” y de
mirar o “mirabilia” (cosas dignas de ser miradas o “maravillas”). […] El capitalismo configura la primera
sociedad de la historia en la que no hay nunca el mínimo de estabilidad suficiente para mantener la división
entre las cosas de comer, usar y mirar; […] Es la primera sociedad de la historia que lleva inscrita en su
seno, al mismo tiempo, la conservación de todas las desigualdades y la eliminación de todas las
diferencias. Es decir, es la primera sociedad -al margen de la propaganda y la manipulaciónontológicamente indiferente. No hace ninguna diferencia entre una manzana y un niño, porque tiene
hambre para comerse a los dos.” (37-39)
El filòsof hongarès G. Lukács ens diu a la seva monumental Estètica (Grijalbo, 1966) que l’univers de l’art (el reflex
estètic, en el seu llenguatge) s’ha conformat a través d’un procés històric llarguíssim a partir de la realitat social, de la
vida quotidiana dels éssers humans. Que ha estat “un proceso muy lento, contradictorio e irregular, [que] discurre
para el arte mismo, con mucha problematicidad y con crisis internas” (V.I, 232). Lukács ha estudiat a nivell abstracte/
filosòfic aquesta evolució històrica en la seva especificitat i en les seves relacions/diferenciacions amb altres realitats
com la ciència o la religió.
“Detrás de cualquier actividad artística -afirma Lukács- se encuentra la cuestión ¿Hasta qué punto es realmente este
mundo un mundo del hombre, un mundo que él pueda afirmar como mundo propio, adecuado a su humanidad?”
(254). I conclou amb contundència: “El arte es en todas sus fases un fenómeno social”. (261) La perspectiva de
Lukács es troba segurament allunyada de les dues anteriors que hem comentat però l’hem dut aquí per la seva
potència explicativa a l’hora d’analitzar allò que està passant a l’art i al nostre món, si és que realment alguna cosa
nova està succeint.
És clar que l’obra d’art no perd mai el fil que la lliga a la realitat per molt llarg, prim i entortolligat que aquest sigui,
però el que volem dir és el següent: El Guernica, posem per cas, té un motiu històric al darrere, la barbàrie fascista,
però la seva grandesa consisteix en elevar-se de forma extraordinària sobre aquells fets terribles de forma que
l’espectador pot emocionar-se coneixent ben poc la tragèdia d’aquell poble vasc i en límit, fins i tot, desconeixent-la.
Allà s’expressa una veritat objectiva i sensible alhora, el dolor humà, que ens commou per se fins el més profund de
l’ànima.
I acabo recordant tres fets que em penso estàn relacionats amb l’eliminació de barreres de què parlem:
I.- Fa uns mesos els diaris van dur la següent notícia: a un museu italià es va dur a terme una instal·lació/intervenció
artística al hall de l’edifici, es tractava d’una mena de paisatge després d’una festa amb botelles buides pel mig,
tassons pel terra i coses així. Al vespre el museu va tancar portes i suposo que de matinada va arribar el personal de
neteja que al veure aquell desordre segurament va maleïr el món dels artistes i les seves festes d’inauguració però no
van tenir més remei que posar-se mans a l’obra, mai millor dit, sembla que el resultat va ser magnífic, ho van deixar
tot ben net i polit.
II.- A una escola pública de Catalunya, fa unes setmanes, una comissió de pares es va proposar identificar els llibres
de la biblioteca escolar que pel seu contingut xocaven amb el criteris d’igualtat de gènere. Hi van aparèixer uns doscents contes infantils. No he pogut seguir la notícia i no sé si els benvolguts pares s’han limitat a indexar els llibres o
bé han decidit allunyar-los dels tendres i sensibles esperits dels infants.
III.- El presentador d’un programa sobre llibres a la televisió espanyola (quin miracle!!!) entrevista un autor d’èxit
d’això que s’anomena no-ficció; a l’hora de tancar el programa se situa en solitari davant la càmara i s’acomiada
afirmant que la línia que separa la realitat de la ficció cada vegada és més estreta als nostres temps. Penso que,
segurament, té raó però que si les aigües de la realitat han inundat el continent literari, la viceversa també és més
que probable, la nostra vida quotidiana apareixerà ben amarada de ficció. Per aquí s’obre una línia de reflexió que ara
ni tan sols és possible insinuar.

Ciutat, 28 d’abril de 2019
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