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S’està cremant el futur

IN MEMORIAM

Maena Juan Marquès
Companya de camí, amiga estimada i admirada
Margalida Tauler
Paraules expressades al funeral, Ciutat 7 d’agost de 2019
Avui molts dels que t’estimam ens trobam aquí per honorar la teva memòria i
per reconèixer que haver-te conegut no ens deixa indiferents.
Has estat una dona incansable, lluitadora, generosa, compromesa i valenta.
Des d’una opció de fe dinàmica i adaptada als nous temps, decidires el teu
compromís amb els més necessitats, des d’aquelles plataformes o llocs que
consideraves podien millorar la seva situació. Estaves convençuda de què els
actes d’injustícia s’havien de combatre des de les estructures de poder en
l’àmbit social, polític, sindical...i et llançares amb coratge per respondre.
Deies que el poder i els doblers no eren tan menyspreables si es posaven al
servei dels desfavorits. i ho feres tenir ver. No t’has cansat mai de cercar el
lloc i l’ocasió per respondre a aquest repte.
Saben de tu els treballadors de l’hotel Bellver, on feres feina.
Saben de tu les al·lotes de la Residència Mar-sis i l’Escola de Formació Social
Saben de tu els beneficiats per la “Fundació Serveis de Cultura per al poble”,
els de la Universitat Oberta, les dones de Creients i feministes, la plataforma
d’ATTAC i els iaios Flauta, entre altres....
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Els teus Familiars i amics també en saben molt i molt de tu.
També fores crítica amb les estructures immobilistes de l’església i, després del Concili Vaticà II, t’integrares en
Comunitats de base, Cristians pel Socialisme, Una altra veu d’església...
Són teves aquestes paraules:
”A mi m’agraden ara els/les noves teòlogues que et diuen que hauríem de saber agafar lo bo de cada religió, que
parlen més d’espiritualitat que de religió. (...) Jo dic: Gràcies a la fe amb Jesucrist he fet tot el que he fet. Sempre he
tingut la fe en Jesús però ha anat canviant moltíssim a mesura que passen els anys. Quan vaig fer l’opció pels pobres i
la Teologia de l'Alliberació, la meva fe va canviar moltíssim. I quan vaig descobrir la Teologia Feminista també va
canviar moltíssim la meva mentalitat. I, pel que fa a la fe, encara la tenc, i estic a la darrera etapa i em dóna una
tranquil·litat ...»
Saberes aprofitar totes aquelles ocasions que et brindaven els mitjans de comunicació per donar la teva opinió
decidida i valenta.
Tampoc podem deixar de dir que eres molt directa, una mica caparruda i no massa diplomàtica. Tu ho reconeixies però
deies: “Jo som molt crítica però ho visc com un valor. Ara ja no m’importa el que diguin els altres”.
I noltros, les teves companyes de l’Ims, també sabem molt de tu perquè ens has dedicat molt de temps i estimació. I
és així que el teu pas queda gravat a la nostra memòria i a la història d’aquesta terra.
I com diu un amic nostro: El seu testimoni i la feina feta resta amb noltros per sempre.
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Editorial

Després d’un estiu atípic, carregat de notícies negatives i de mobilitzacions, arriba un setembre que es preveu tant
calent com incert. El desig expressat a les urnes el passat 28 d’abril de conformar un govern d’esquerres a l’Estat no
sols no es materialitza: ni tan sols s’albira. El PSOE, esdevengut en puntal del règim del 78, no vol tenir les mans
fermades ni per polítiques d’esquerres, ni per res que impliqui diàleg amb Catalunya.
El resultat és que tant el govern d’Espanya com el de Catalunya estan paralitzats, i qui ho paga és la ciutadania. Una
síndrome que també afecta comunitats com la nostra, atès que Madrid ens reclama assumir un «forat» de prop de 200
milions d’euros que és responsabilitat totalment seva, mentre més de 1.000 milions d’euros d’inversions estatutàries a
les Illes Balears, la reforma del sistema de finançament i el REB romanen com a qüestions pendents. El fantasma de
les eleccions anticipades, que tampoc no sembla que hagin d’arreglar res, planeja damunt la política espanyola,
afavorint les opcions de dretes.
No és l’únic focus d’incertesa. Al Regne Unit, Boris Johnson just ha decretat la suspensió del parlament amb més
solera d’Europa, perquè li feia nosa en els seus plans de Brexit unilateral. A Itàlia, Salvini ha sortit sortosament ferit de
la vergonyosa gestió de la crisi migratòria a la Mediterrània, que també ha esquitat el govern espanyol, que fins i tot
ha amenaçat amb multes l’ONGD Open Arms.
I a tot això, el planeta es crema, des de Sibèria fins a l’Amazònia, davant la inacció d’una comunitat internacional que
tampoc no ha estat capaç d’afrontar l’emergència climàtica. La gent jove mobilitzada entorn d'aquesta qüestió ha
convocat una jornada mundial de vaga i mobilització per al 27 de setembre, que esperem que serveixi al món dels
adults per reflexionar, però sobretot per actuar. Però no en la línia de Trump, que vol comprar Groenlàndia per
apropiar-se dels seus recursos aprofitant que el continent blanc s’ha descongelat. Les conseqüències de tot plegat fins
i tot podrien empitjorar les previsions pel que fa a l’escalfament global.
Finalment, aquest setembre s’espera la sentència del judici-farsa als activistes socials i polítics del «procés», amb una
Diada de l’11S que enguany presenta un independentisme dividit fins i tot davant la possibilitat de convocar eleccions
catalanes després d’una resolució judicial que no s’espera que sigui justa. Com tampoc no ho és el fet que hi hagi
presos polítics en ple segle XXI a l’Estat espanyol.
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L'ull crític

2.1

La importància
del moment actual

Josep Lluís Garcia
Secretari General de CCOO Illes Balears
La impossibilitat de comptar amb un Govern amb un programa d'esquerres és
mereixedora del retret de la ciutadania i particularment de la ciutadania progressista
d'Espanya, que es va mobilitzar massivament per impedir l'ascens al poder d'unes dretes
contaminades en els seus discursos per la irrupció ultra de VOX.
Avui és aquesta ciutadania la que mira perplexa, des de la incredulitat i la frustració, la
incapacitat dels líders de les forces progressistes de posar-se d'acord sobre una opció
programàtica, una fórmula de Govern i un joc de majories parlamentàries per tirar-la
endavant.
Avui davant la transcendent i assenyada opció que la ciutadania espanyola havia atorgat
a la política amb majúscules, seria impossible explicar a ningú com cal que un joc de
filtracions, de disputa d'espais de govern a conquerir o a vetar, que les inconcrecions programàtiques, o que la
temptació de fer pagar a l'altre l’"ànec" del desacord, ens hagi portat a aquesta situació.
Els sindicats vam defensar des de la mateixa nit electoral un acord polític que havia de tenir dos objectius. El primer,
posar en marxa una bateria de mesures per afrontar la desigualtat i la precarietat laboral -i per tant vital- que afecta
molts milions de persones al nostre país. Per a això era imprescindible corregir i derogar reformes efectuades en el
"període especial de l’austericidi", que havia trencat alguns dels equilibris que determinen la distribució de riquesa al
nostre país. Parlàvem de reforma laboral, de pensions, fiscalitat i d'atur fonamentalment. Per això el pacte d'esquerres
era condició sinequanon.
En segon lloc, Espanya havia d'adoptar una agenda reformista d'ampli perímetre per enfrontar els canvis que en
l'economia i la societat, estan mutant ia la nostra forma de viure, produir, distribuir, aprendre, etc. Una agenda
reformista que no es pot fer només des de l'esquerra, però que si començava a caminar des de paràmetres
progressistes, podia ser més inclusiva, més democràtica, més social. I reivindicàvem el paper dels sindicats, dels
agents socials, de la societat civil, davant un repte que requereix determinació regulatòria i alhora de recomposició de
les legitimitats de representació i deliberació democràtica.
Aquestes aspiracions segueixen vigents. Emplacem, exigim, als partits en general, però al PSOE i al Grup Confederal
de Unides Podem en particular, altura de mires. Testar bé el que està en joc. Els termes de reconstrucció d'un
contracte social a Espanya, enmig de la complexíssima agenda reformista que abordi les transicions d’ocupació,
mediambientals, formatives, de protecció social. I en un endimoniat context internacional que reconfigura les relacions
geopolítiques mundials, amb efectes en el comerç, en la mateixa configuració de la Unió Europea, i de la correlació de
forces en el nostre entorn, avui escorat no ja a la dreta clàssica, sinó a noves expressions antipolítiques.
La repetició de les eleccions no és una opció. Tornar a fer votar a la ciutadania suposa mantenir al país a la paràlisi per
massa temps, com si no tinguéssim problemes urgents als quals donar resposta; suposa eludir les responsabilitats que
tenen les formacions polítiques desplaçant als ciutadans i ciutadanes com si aquestes no haguessin votat fa pocs
mesos i suposa també obrir una nova possibilitat perquè d'aquesta situació treguin profit les posicions de la dreta,
donat el nivell de desencís de l'electorat progressista.

2
Vull recordar que amb Govern investit o en funcions hi ha qüestions de gran transcendència que s'han d'abordar en
terminis taxats sobre les quals centrarem l’acció reivindicativa com són: la revaloració de les pensions per a l'any
vinent, la fixació del nou Salari Mínim Interprofessional, la millora dels salaris a través de la negociació col·lectiva que
no s'atura per molt complicada que estigui la situació política, el problema de l'habitatge en general i en particular dels
lloguers, ... i no ens deixarem condicionar per la nefasta situació política actual.
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L'ull crític

2.2

Murs de vergonya

Fina Santiago Rodríguez
Consellera d’Afers Socials i Esports Govern de les Illes Balears
La crisi de l'Open Arms era una crisi anunciada, després de
més de 35.597 morts a la Mediterrània en els darrers 10 anys:
sabíem que passaria i sabem que tornarà a succeir de diverses
maneres, amb el nom del mateix vaixell o amb altres noms,
en especial mentre a Europa no canviïn una sèrie de
qüestions.
Els que volen entrar a Europa i que fugen de guerres, de
l'explotació social i econòmica extrema, com les persones que
provenen del sud, de les rutes de Líbia o el Marroc, són només
una part dels refugiats. N'hi ha que entren a Europa per altres
mitjans, com l'avió. Però, també hi ha els que s'han quedat
als llimbs: els 150.000 o 160.000 que hi ha a Grècia, Turquia i
Líban, refugiats directes de les guerres de Síria i altres
properes. Europa ha de plantejar les seves polítiques prestant atenció a les causes i no només a l'efecte.
En aquesta situació hi ha diferents qüestions que cal destacar. La primera, l'agreujament de les causes internacionals
dels moviments de població, bàsicament relacionats amb la desigualtat i l'explotació. Les causes són clares, però les
podem tornar a repetir: l'enriquiment salvatge amb els recursos dels països d'origen. Recursos fonamentals per a
indústries clau dels països de l'OCDE: minerals que només tenen a l'Àfrica, aliments a preus irrisoris, sobreexplotació
laboral d'indústries europees, etc. El manteniment de les guerres i el règim de terror a una gran majoria dels països
d'origen. Tot provoca aquest incessant moviment cap al nord.
Un altre factor que no ens ha sorprès, és la política europea absolutament inadequada. La responsabilitat d'Europa ve
de lluny, com ha dit en diverses ocasions Josep Ramoneda, la manca de polítiques clares i d'hegemonies polítiques
capaces de donar confiança a la ciutadania i respostes progressistes als problemes, és una qüestió de conseqüències
impredictibles, letals per a Europa i la mateixa democràcia. El capitalisme no sap com resoldre d'una manera que no
sigui salvatge la crisi oberta, però l'esquerra sembla no tenir un projecte col·lectiu que rebi el suport suficient.
L'exemple representatiu de la irresponsabilitat europea és la incapacitat per poder fer complir a Itàlia els acords
internacionals de suport als refugiats, de salvament marítim i la resta de normativa vigent. Itàlia, liderada en aquest
tema per l’inefable ministre Salvini, manté l’obsessió permanent per la construcció de l’enemic sobre l’aporofòbia i la
xenofòbia que la Lliga italiana ha redescobert del seu fons feixista. I Salvini torna a negar l’auxili a un vaixell carregat
amb refugiats, reduint-los a la condició animal-criminal i fent befa de la seva condició. En aquesta qüestió, hi ha hagut
partidaris que li han rigut la canallada, entre altres, els ultradretans espanyols.
Els dies passaven i ja sabíem que la política europea només seria una part del problema i, cada dia que passava era
més clar que Salvini no modificaria la seva posició. MÉS des del primer moment es va posicionar a favor de la
solidaritat, pocs dies després el PSIB també es va manifestar a favor. El PSOE, fruit d'unes polítiques canviants, en
funció de les correlacions de forces i les expectatives polítiques immediates, no es va decidir fins a ser massa tard. La
celeritat observada en ocasions anteriors, per tal de donar suport als refugiats del vaixell Aquarius, contrasta amb
l'actual demora. Davant la negativa d'Itàlia a facilitar el desembarcament, les primeres accions no havien de ser
necessàriament oferir ports espanyols, atès que l’Open Arms té bandera espanyola, des del Govern d’Espanya s’havia
de forçar a Europa que obligàs a Itàlia en el compliment de les lleis internacionals de Salvament Marítim. Era l'ocasió
també per liderar, com a govern socialista, un canvi de política a Europa en relació a l’acolliment dels refugiats i de la
Immigració. Polítiques fonamentades amb els Drets Humans.
Davant aquesta situació, que és una constant des de fa molts d’anys, Europa ha de garantir el desembarcament al
port Europeu més segur i proper de qualsevol mena d’embarcació que transporti persones; col·laboració econòmica
amb els països membres més afectats per aquest motiu; acord estable de reubicació de les persones desembarcades;
polítiques internacionals col·laboratives amb els països que generen immigració; persecució de les màfies que
trafiquen en persones i no venda d’armes a països amb conflictes bèl·lics.
En aquest procés, l'actuació singular de la societat civil, protagonitzada per les ONG que tots coneixem (Open Arms,
Metges Sense Fronteres), ha sigut exemplar. Molts volen embrutar la seva actuació parlant de les màfies
internacionals, però els arguments són tan poc consistents que és sorprenent que trobin repercussió.
En aquest context, des de MÉS, ens hem posicionat per poder ajudar els refugiats i immigrants, d'acord a
la nostra política de solidaritat, i alhora amb la coherència de la política transformadora de MÉS.
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2.3

Com queden les dretes?

David Abril Hervàs

En qüestió de dies o setmanes, les esquerres s’han posat d’acord
aquest estiu per governar en l'àmbit local i autonòmic, llevat
d’alguna excepció o retard com en el cas de La Rioja. No és així
quant a l’Estat, on l’espectacle d’una «negociació» dura ja cinc
mesos, amb errors dels dos grans actors PSOE i Podem, però
sobretot amb una forta resistència dels de Pedro Sánchez a incloure
els de Pablo Iglesias a un govern de coalició que només s’explica per
la voluntat clara de no incomodar les oligarquies.
Però què passa amb les dretes? Tot i la divisió de l’esquerra, la
fragmentació del vot de les dretes és nova si més no des dels inicis
de la democràcia. Ciudadanos és l’únic dels tres partits de dretes
que s’ha mogut del seu fil històric: tot i comptar amb uns orígens
lligats a gent que havia passat pel PSOE i fins i tot algun fitxatge en precampanya relacionat amb els socialistes, com
l’exbatle de l’Hospitalet del PSC. Si algú tenia cap dubte que Ciudadanos no és «centre», basta que miri no sols qui va
fer possible el darrer govern de Rajoy, si no quin ha estat el menú de pactes a les comunitats i ajuntaments on la
dreta ha començat a governar en coalició.
Això no obstant, els problemes interns del partit taronja tenen més a veure amb la contradicció regeneració-corrupció
que amb l’eix esquerra-dreta, ja que en els pocs anys de presència del partit més enllà de Catalunya han tengut ja
diversos casos de corrupció, o han servit de suport imprescindible per a un partit corrupte com el PP. Una corrupció
que s’ha estès en l'àmbit intern, amb forts episodis de divisió també aquí a les Illes Balears, que han limitat les
possibilitats de creixement dels de Rivera, amb la defenestració d’alguns dels fundadors locals com Xavier Pericay, o el
recent episodi de primàries a Palma, que deixen entreveure una forta divisió entre els militants del partit que pivota
sobretot entorn de les ambicions personals. No sembla que fitxatges «estrella» com el de Joan Mesquida, hagin ajudat
massa a enfortir el partit a l’àmbit regional.
Pel que fa a VOX, l’extrema dreta potser ha entrat amb menys força de l’esperada a les institucions mallorquines i
balears, però ha esdevengut de cop tercera força política a Palma, i això és símptoma de l’ascens de què Boaventura
de Sousa anomena «feixisme social». Palma és una ciutat amb tremendes desigualtats socials i el malestar ha estat en
part capitalitzat per un partit que amb un general de l’exèrcit al capdavant com és Fulgencio Coll no ha pogut impedir
la renovació del pacte d’esquerres. No obstant això, el risc més gran de l’entrada de VOX a les institucions és la
normalització dels discursos d’odi contra les dones i les feministes, les persones migrades, la llengua catalana i un llarg
etcètera. Ara gaudeixen d’uns altaveus que no havien tengut fins ara, i el seu terreny de joc és el de la confrontació i
la fragmentació de la societat, com tot projecte de connotacions feixistes.
I la que havia estat la força hegemònica de la dreta a la nostra terra, el PP, està pitjor que mai. El seu declivi va
començar després del govern d’un Bauzá que ara fa d’eurodiputat i de reservista de l’exèrcit a comptes de
Ciudadanos, i presumeix d’haver fet a Balears allò que ara proposen les tres dretes. El PP que havia governat tota la
vida (amb connexions personals i orgàniques des del franquisme), mai no havia estat tan desplaçat dels centres de
poder i decisió institucional i per tant de temps, i encara ho estaria més si no comptàs amb el suport d’El Pi a alguns
municipis mallorquins. Els seus suports pel que fa als poders fàctics ara es reparteixen entre les tres dretes, com es va
evidenciar amb la presència al míting central de VOX a l’Auditòrium d’oligarques de la família March, dels hotelers i
altres importants empresaris. El lideratge de Biel Company és en qüestió, però la manca de relleus sòlids i la divisió
interna han impedit que la seva marxa sigui un fet.
Els de Jaume Font, per la seva banda, han perdut l’oportunitat que esperaven de poder moderar el pacte d’esquerres,
sobretot al Consell de Mallorca, i l'escora a la dreta del PP tampoc no l’ha afavorit a altres nivells, perquè l’espai més
centrista, també en bona part a costa de MÉS, se l’ha menjat el PSIB. Està per veure si el Pi pot millorar resultats
sense poder exercitar de frontissa i accedir al poder.
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Tot i les aparents dificultats a una illa «on ens coneixem tots», i malgrat els grans fitxatges creuats, les ferides de
guerra i altres interessos, no hem de tenir cap dubte que les tres dretes es posaran d’acord per governar si tenen la
més mínima possibilitat. Ho han fet a Andalusia, a Madrid i allà on faci falta. Fins i tot han fet coalicions prèvies, com a
Navarra, i poden comparar experiments.
PP i C’s han contribuït a normalitzar l’entrada de VOX a les institucions, i el que és pitjor: la legitimació i normalització
del seu discurs, que inclou des del desmantellament (i canvi de nom) de les polítiques d’igualtat i de lluita contra la
violència de gènere, la criminalització de la diversitat, la persecució de la ideologia progressista i la negació del canvi
climàtic i els problemes ambientals. Ara tenen tota una legislatura per endavant per aprofitar el desgast de les
esquerres davant una imminent recessió econòmica, i per establir els ponts necessaris per accedir al poder. Per
responsabilitat, no els ho hem de posar fàcil.
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2.4

El PSOE no lliga

Celestí Alomar
La formació d’un nou govern a l’Estat es va convertir des d’un principi
un exercici continuat de tacticisme polític. Una simplificació de
moviments que, com que no es correspon amb una realitat més
complexa, du a una mena d’embolics continuats amb elevades
possibilitats d’afartar la gent. L’època en què governava el PSOE o el
PP en solitari ha passat. Els nombrosos governs de coalició que hi ha a
les comunitats autònomes en són un exemple. No obstant això, a
l’Estat les dificultats per formar un govern de coalició són més que
evidents.
Foto: IB3

No hauríem d’oblidar com és que sorgeixen nous partits i, en conseqüència, es trenca el bipartidisme. És l’eclosió de
distints moviments socials en resposta a les solucions que des del poder es proposen per fer front a la crisi econòmica
(austeritat i rescat financer). El deteriorament del règim del 78 i la crisi dels partits tradicionals (“no ens representen”)
formen el brou de cultiu que dóna peu al moviment 15-M. Podem és la resposta política d’aquesta amalgama
reivindicativa per fer arribar la seva veu a les institucions. En el cas de la dreta, la fragmentació ha recorregut un altre
camí.
Són precisament aquests vots (i algun més) els que li fan falta al PSOE per formar govern (el “soci preferent”). Els
vots que simbolitzen la mobilització social i la ruptura. Recordo perfectament quan Alfredo Pérez Rubalcaba, en el seu
discurs d’acceptació com a secretari general, deia que el seu partit “havia de recuperar el carrer” en resposta a les
mobilitzacions socials. Els esdeveniments han transcorregut de manera que el “carrer” ha pres nom: Podem i les
confluències, amb totes les seves disputes internes i falta d’homogeneïtzació lògiques.
És evident que des d’una perspectiva de canvi i de donar una solució a les profundes contradiccions que pateix la
fragmentada i desigual societat actual aquestes formacions polítiques són part de la solució. De la mateixa manera
que les formacions nacionalistes són necessàries per solucionar els desequilibris territorials. Si observam l’entorn més
proper, l’àmbit europeu i el territorial de les comunitats, la resposta més eficaç i sensata seria un govern de coalició.
Per eficàcia i estabilitat.
No obstant això, des del PSOE s’insisteix a no formar un govern de coalició. “Ha passat el moment”, diuen. Tacticisme
polític, nu i cru. El moment polític és el mateix ara que l’endemà de les eleccions. I el nombre d’escons, també.
Insisteixen a demanar l’abstenció als partits de la dreta, que acusen falsament d’obstruccionisme, i el suport
programàtic a Podem, aquest sense una contraprestació clara. Un pensa que realment mai han tingut la intenció de
formar un govern de coalició. Han fet passar el temps no per negociar, sinó per propiciar arribar al “moment
inevitable”.
Del fet d'anar i venir d’aquests mesos i de les declaracions i contradeclaracions a través dels mitjans, podem deduir
tres tipus de raons per no formar govern de coalició. Una, “la raó d'Estat”, argument pel qual els socialistes se situen
més a prop de l’establishment que dels actors socials. Si ens aturam un moment en aquesta qüestió, es pot observar
que un cop Podem va haver renunciat als ministeris d’Estat, el problema va ser el Ministeri de Treball. Podem havia
sorgit de les protestes conseqüència de la precarització, la inseguretat laboral i l’“arraconament social” d’amplis
sectors, i se li negava la possibilitat d’actuar sobre el que més clarament els justificava. Estranya i laxa idea de la raó
d’Estat.
Les altres dues raons són més prosaiques. És evident que Sánchez ha mostrat una debilitat argumental manifesta, en
els debats i el Congrés, davant Iglesias. El veto al líder de Podem aniria en aquesta línia, igual que l’argumentació de
“dos governs en un” que no s’han cansat de repetir. I, per acabar, les enquestes. Un argument d’una futilitat elevada
que serveix d’aliment bàsic al “tacticisme polític”.
Davant això, un acord programàtic és alternativa suficient? La resposta depèn de com de cohesionat estigui el “bloc de
la moció de censura” (ara investidura) per controlar el govern i evitar que les “raons d’Estat”, a pactar amb la dreta,
proliferin en excés.
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3.1

Limitar o morir d’èxit?

Resum de la Jornada Internacional
sobre Turisme de mega creuers

PalmaXXI

El passat divendres 26 de juliol va tenir lloc al Centre Flassaders de Palma la Jornada internacional sobre turisme de
mega creuers: “Limitar o morir d’èxit?”, a la qual hi participaren experts d’Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Espanya amb
l’objectiu d’aportar dades, generar propostes i reflexionar entorn del model del turisme de mega creuers i els seus
impactes a escala ambiental i social. Aquesta jornada s’impulsa dins el marc de la Plataforma contra els mega creuers,
després d’haver presentat davant les autoritats el Manifest signat per més d’11.000 persones on es demanen
actuacions per mitigar els efectes negatius que generen aquests vaixells.
Margalida Ramis, portaveu del GOB Mallorca, entitat membre de la Plataforma contra els mega creuers, va ser
l’encarregada d’introduir la jornada. “La indústria turística de creuers s’ha convertit en un problema molt greu que
se’ns ha escapat de les mans”. Ramis va deixar palès que ens trobam davant una situació difícil, en relació a la
postura i la capacitat d’actuació de l’Administració autonòmica i local, així com de l’Autoritat Portuària. Així i tot,
remarcà la necessitat de prendre mesures serioses enfront de la contaminació i va posar damunt la taula la possibilitat
d’aplicar una taxa als creuers al tractar-se d’una indústria contaminant.
Faib Abbasov, de la federació europea Transport & Environment, presentà l’estudi “Emissions atmosfèriques dels
creuers a Europa”. Aquest informe va establir les principals ciutats europees en termes de contaminació per creuers:
Palma és la segona, després de Barcelona i València. Abbasov va donar detalls de l’estudi de T&E on analitzaren 203
creuers d’entre les 15.000 embarcacions del Mediterrani. “Per a mesurar la contaminació d’un megacreuer és
important conèixer el tipus de carburant que fan servir. Malauradament, una gran part dels creuers es mouen amb
carburant de mala qualitat. Són més densos i, per tant, més contaminant i difícils d’eliminar” (més informació a
l’Annex 1).
Axel Friedrich, consultor independent per l’associació alemanya NABU, és químic i expert en emissions de gasos
contaminants. Amb la seva ponència “Problemàtica sobre la contaminació dels creuers” va explicar detalladament els
efectes de les emissions dels mega creuers en la salut humana. “La contaminació per micro partícules té un impacte
que arriba 300 kilòmetres terra endins, així que la contaminació dels creuers que arriben a Palma afecta tota
l’illa”.“Les navilieres no fan servir filtres com sí ho fan altres mitjans de transport com els cotxes. Amb les mesures de
seguretat adients s’evitarien prop de 6.000 morts prematures a l’any a la conca mediterrània”. Un ferry o un vaixell de
càrrega contaminen més pel fet que realitzen trajectes diaris, però “un mega creuer supera els nivells de contaminació
per mida i passatge.” Una primera passa seria emprar gas natural i no els actuals combustibles, a més de l’ús de
filtres i catalitzadors. La regulació internacional és dispersa, així que és important la cooperació entre països veïnats.
Axel Friedrich ha dut ha terme mesuraments del nivell de gasos, i afirma que “les dades són clares: el cost per a
reduir les emissions de gasos dels mega creuers és més barat que pagar els danys que provoquen”. A més, considera

“negativa” la tendència a construir cada vegada vaixells més grans, ja que “com major sigui un buc, més contamina”.
“A més de tenir altres efectes negatius com la saturació de les ciutats, com és el cas de Palma.”
Anna Gerometta és presidenta de Citadini per l’Aria, organització italiana que “defensa el dret a respirar aire pur”.
Entra d’altres, impulsa la campanya “Facciamo Respirare il Mediterraneo”, la qual fa incidència en què la Mediterrània
es declari ECA com ja s’ha fet a la Mar del Nord i al Bàltic. Gerometta es lamenta que la “situació de Venècia és de
caos total amb la indústria dels creuers”. Avui dia veu pràcticament impossible eliminar l’arribada de creuers a la
llacuna veneciana, així que es tracta de proposar alternatives per evitar que entrin a l’actual estació marítima, on es
va produir l’accident entre un mega creuer i un vaixell que estava amarrat a port (vídeo amb el qual Gerometta va
obrir la seva intervenció). Defensa que s’ha de canviar la indústria com que no és compatible amb el desenvolupament
normal de les ciutats, ja que els creuers són de cada vegada més grans i distorsionen la normal activitat dels centres
urbans. D’igual manera que succeeix a Palma, “la solució que arribi un únic creuer al dia és la millor manera de
conscienciar les navilieres de què han de canviar la seva estratègia”.
María García, membre de l’àrea de contaminació d’Ecologistes en Acció, va xerrar del cas del Mediterrani en general i
de Barcelona en particular. “La mar està agonitzant per culpa de la contaminació. Tenim poc més d’una dècada per a
reduir en un 40% la contaminació o ens trobarem amb una situació irreversible.” “Hi ha barris de Barcelona que estan
molt exposats, de manera que els seus residents respiren nivells de contaminació un 20% superiors a zones
contaminades per l'alt trànsit de la ciutat”. “El mercat dels creuers està controlat per quatre grans oligopolis, sent
Carnival Corporation el grup més gran amb beneficis de 14 mil milions d’euros a l’any, i es justifiquen dient que no
poden canviar el seu combustible pel cost que els representaria”. Aquests bucs operen “a costa de la nostra salut”.
Helena Prima, coordinadora d’Ecologistes en Acció de la Comunitat Valenciana, remarcà que “al port de València, que
és el primer en trànsit juntament amb el d'Algesires, i està en el Top-30 del món, únicament es compta amb dos
mesuradors de la qualitat de l’aire, mentre que els d’Alacant o Castelló, que són molt més petits, tenen cinc cada un”.
Mariaño Reaño, president d’Amics de la Terra Mallorca, i Jaume Garau, membre de Palma XXI, varen tractar el cas
de Palma. Reaño va posar de manifest la necessitat de comptar amb estudis acurats i rigorosos de la contaminació a
Ciutat. S’estan detectant, per exemple, nivells en concentració de NO 2 que serien superiors als permesos. D’altra
banda, Garau va analitzar el vessant més social d’aquest fenomen i aquest tipus de turisme, que contribueix, entre
d’altres, a alterar el funcionament normal de ciutat i ha canviat l’estructura dels seus comerços, que passen de negocis
tradicionals i serveis de barri a complements de l’activitat turística. “Des dels anys 20 del segle passat hi ha hagut
creuers que han passat per Ciutat, no són res nou. El problema no es limita al nombre de vaixells, que és molt similar
als de l’inici dels 2000, sinó a la seva capacitat de passatge, que s’ha incrementat notablement”.
Joan Forteza, president de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, entitat membre de la Plataforma contra els
mega creuers, va posar fi a la jornada, incidint en el fet que ens trobam davant una situació d’emergència i reclamant
que “les administracions preguin mesures restrictives”.
Les entitats de la Plataforma contra els mega creuers compartim la nostra preocupació sobre l’impacte
mediambiental, social i econòmic dels mega creuers, evident a moltes ciutats europees i també a la nostra.
En aquest context, es fa necessari millorar els instruments i consensuar metodologies, per tal d’aportar mesures
(ambientals, socials, econòmiques...) rigoroses, així com la recol·lecció de dades, l’elaboració de documents i informes
que visibilitzin la problemàtica en tot el seu espectre. Per això, promovem la creació d’un Consell Assessor
Internacional sobre els impactes dels mega creuers format per professionals experts en diferents disciplines.
Estem davant un fenomen global, per això necessitam estar coordinats amb moltes altres ciutats i entitats europees
que pateixen els mateixos impactes i que persegueixen els mateixos objectius de reduir al màxim els efectes negatius
d’aquests grans vaixells. Així, per enfortir els lligams existents i ampliar la xarxa d’entitats europees, farem feina en
la consolidació de la xarxa internacional d’entitats.
Continuarem perseguint els objectius que vàrem manifestar en el document que es va signar per més d’11.000
persones per tal que Palma i Mallorca deixin de patir els impactes negatius generats pel turisme de mega creuers. El
primer dels cinc punts d’aquest Manifest contra els mega creuers fa referència a la necessitat d’aplicar límits a
l’afluència de mega creuers al Port de Palma, amb un màxim d’un al dia, regulant també el nombre màxim de
creueristes diaris. Si aquest objectiu no es pot aconseguir fins a l’any 2022 (com així deixava reflectit l’Autoritat
Portuària de Balears en referència a les reserves fins aquesta data), demanarem que es declari una moratòria en els
mesos vinents.
En les darreres setmanes s’ha fet evident que existeix una preocupació creixent entre la ciutadania en relació a les
afeccions negatives que genera aquest tipus de turisme en la vida social, en la salut, en l’economia o en el medi
ambient. Des de la Plataforma contra els mega creuers seguirem fent feina conjuntament entre les entitats per pal·liar
i resoldre els problemes que aquests generen.
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3.2

Els «Docents pel Futur»
comencen el curs

Miquel Àngel Llauger

Tots coneixeu la història del moviment estudiantil Fridays for Future, de
com l’espurna de l’acció individual d’una adolescent sueca va encendre una
flama que ha arribat a ser un moviment de força sorprenent. La vaga
d’estudiants del passat divendres 24 de maig era una d’aquelles en què hi
havia un esforç especial de convocatòria perquè fos una vertadera jornada
d’impacte global. I, en efecte, les edicions digitals dels diaris del món es
varen omplir de fotografies carregades de colors i de pancartes, arribades
des d’Estocolm, Edimburg, Frankfurt, Torí, Nova Delhi, Melbourne,
Vancouver, Durban o Buenos Aires: centenars de milers de joves de 110
països, diuen les cròniques, varen fer vaga. Algú va dir que era el primer
moviment de masses juvenil d’abast global. Molta gent va saludar els
fridays com el signe més esperançador dels darrers temps. Alguns ens
vàrem sentir interpel·lats. Al cap i a la fi, el moviment té un interessant
caràcter de revolta generacional, marcat pel discurs de la mateixa Greta
Thunberg. Els joves que es manifesten fan, explícitament o implícita, un
retret als pares que els han deixat un món malmenat: ens heu robat el
futur, diuen.
Tres o quatre dies abans d’aquest 24 de maig, va aparèixer als mitjans illencs (primer a l’ Ara Balears i després a Illa
Global) un manifest de suport als joves mobilitzats, firmat per una vuitantena de mestres de Primària i professors de
Secundària i d’universitat. Mostrar un compromís amb la terra, en minúscula, i amb la Terra, en majúscula, és, segons
aquests Docents pel Futur, la millor manera d’exercir com a docents. Facem ara un bot des de l’escenari més proper a
una de les grans capçaleres informatives globals: just passada la jornada del 24, un seguit de noms significats de
l’activisme i de la cultura (amb gent com Naomi Klein, Noam Chomsky o Margaret Atwood) expressava a The Guardian
la mateixa barreja d’admiració i obligació davant les mobilitzacions juvenils: ells són els protagonistes d’aquesta
onada, deixem-los actuar sense deixar-los tots sols. Exactament això és el que volem, els Docents pel futur.
Aquest nom que hem posat en circulació vol ser alguna cosa més enllà de la firma col·lectiva per a un article puntual.
Vol ser el nom d’un grup organitzat de mestres i professors que treballen, des del seu exercici professional a les aules,
contra les grans amenaces climàtiques i ambientals del moment. Ho podem fer, i ho volem fer, en distintes direccions:
estant presents a les mobilitzacions, treballant perquè als centres educatius s’eduqui sobre la crisi ambiental i sobre
les alternatives, o impulsant l’ecologització dels centres.

El dissabte 7 de setembre, els Docents pel Futur faran una reunió de principi de curs que tendrà caràcter d’assemblea
fundacional: s’hi parlarà de què volem fer i com ho volem fer. Serà a les 11 h a Can Alcover, a Palma, i tots els
professionals del sector hi estan més que convidats. Vol ser una reunió amb la vista posada en el mitjà termini, però
forçosament també haurà de mirar cap al futur més immediat.
Entre el 20 i el 27 de setembre hi ha convocada una setmana global de mobilitzacions pel medi ambient,
que tendrà com una de les fites principals, a casa nostra, una jornada de vaga estudiantil. En terres més
cultes i desvetllades, dia 27 serà, per a qui en vulgui fer, dia de vaga general. Aquí, no estaria de més
marcar-nos l’objectiu que la mobilització tengués una incidència significativa entre els ensenyants. Els
temps ho exigeixen. Docents pel futur vol servir per a coses com aquesta.
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Què està passant? 4.1

Lloguer turístic il·legal

Antoni Sansó Servera

El lloguer turístic és un vessant més de l’economia, i molt més avui,
on les noves tecnologies han revolucionat completament la tradicional
comercialització turística controlada fins ara pels grans TTOO, cosa que
ha suposat un nou mercat d’allotjament no regulat i al marge del control
de l’administració turística.
La gran revolució d’aquesta economia és oferir el que es té, sigui de
manera legal, alegal o il·legal. El problema de fons, és que INTERNET ha
ampliat el negoci turístic a tots els nivells, aquests portals no es
consideren responsables d’infraccions a tercers i això fa que el pols
judicial, com veiem a molts de llocs, està servit i hauria de guanyar
l’equilibri i la legalitat, també a Balears.
Aquests portals de consum col·laboratiu entre particulars que any rere
any estan creixent, generen una nova realitat, ja que consideren que els
propietaris són simples amfitrions que desitgen allotjar dins les seves propietats a turistes a canvi d’un preu.
Això ha provocat que les principals destinacions i ciutats del món hagin de repensar les seves normatives
turístiques. El pis o la casa per passar uns dies o unes vacances és un producte que té cada dia més demanda i que
molts de clients ja no es plantegen altres fórmules. Només una regulació clara, ens pot permetre saber del que parlem
i evitar que aquest volum fora de control augmenti i això és el que preteníem des del primer moment amb els canvis
normatius que hem fet.
A més, si aspiram a un turisme de qualitat i durador, és imprescindible que tota l’oferta del mercat formi part de
registres oficials, estigui regulada i s’atengui a les normatives.
Convé recordar que després de les previsions catastrofistes d’alguns sectors que deien que la nostra Llei seria
impugnada per inconstitucional i no sé quantes coses més i els intents de fer-ho per part de la CNMC (que té una
visió ultraliberal i que voldria una permissivitat total, ja que per ells la solució òptima pel lloguer turístic
seria que no hi hagués cap regulació), el Defensor del Poble o el mateix Estat, no s’han complit aquelles
previsions.
A pesar de les crítiques i mals entesos, férem una normativa que regulàs una realitat existent però a la vegada
amb tota la seguretat jurídica possible. Teníem les experiències d’altres Comunitats que varen veure com eren
impugnades les seves normatives sobre aquest fet o les que s’estan plantejant canvis després d’haver vist els resultats
obtinguts.
La nostra Llei pretén regular una activitat que s’ha anat produint al marge de les Lleis que hi havia, per això incorpora
un seguit de mesures tendents a evitar l’oferta il·legal, mesures i eines que no existien i que estan donant resultats.
Per fer-ne un petit resum direm que:
Hem ampliat molt l’article sobre activitat clandestina, oferta il·legal, intrusisme i competència deslleial.
Així diem que la publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la realització efectiva d’una activitat turística sense haver
presentat la declaració responsable (DRIAT), té la consideració d’oferta il·legal i implica la incoació de l’expedient
sancionador corresponent.
Amb la Llei del PP, damunt el paper prohibia el lloguer a plurifamiliars i quedava bé davant certs sectors econòmics,
però no hi havia cap voluntat per perseguir aquesta oferta. Aquesta situació no era sostenible, ja que la normativa
excloïa una realitat que s’havia d’afrontar.
Pel que fa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges, es considera oferta il·legal tota la publicitat
que no hagi presentat la DRIAT i és responsable d’aquesta oferta il·legal tant la persona titular del mitjà a través
del qual es duu a terme la publicitat, en suport de paper, pàgina web o qualsevol altre, com la persona responsable
d’inserir-hi la publicitat. Per això, tota la publicitat d’aquests habitatges ha d’incorporar el número d’inscripció
turística de l’habitatge.
Un dels problemes que teníem amb la Llei anterior, era que quan prohibia el lloguer dins plurifamiliars, pel que fa a la
comercialització d’aquestes estades, no deixava clar quins eren els canals que es consideraven de comercialització
turística. Per això, ara hem aclarit aquest tema a la nova llei i l’hem definit clarament dient que s’entén per canal
d’oferta turística tot sistema mitjançant el qual les persones físiques o jurídiques, directament o a través
de tercers, comercialitzen, publiciten o faciliten, mitjançant enllaç o allotjament de continguts, la reserva
d’estades turístiques a habitatges, bé sigui per terminis de dies o setmanes, bé sigui amb prestació dels
serveis prevists a la Llei.
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Un dels temes més contestats de la nova Llei és el dels requisits per la comercialització, requisits d’una gran
complexitat. Dins aquests cal remarcar el concepte que la Llei dóna al lloguer turístic, dient que: són empreses
comercialitzadores d’estades turístiques a habitatges les persones físiques o jurídiques que comercialitzen
turísticament la totalitat d’un habitatge residencial, per períodes de curta durada, en condicions d’ús
immediat i amb finalitat lucrativa, comercialització que es pot alternar amb l’ús pròpiament d’habitatge
que el caracteritza.
Per tant, hem de tenir clar que per llei aquestes comercialitzacions són empreses, amb tot el que això suposa. Una
comercialització d’un habitatge amb finalitat lucrativa és una activitat empresarial i seran les seves normatives
específiques les que determinin les obligacions i les tributacions exigibles. Així, la persona comercialitzadora ha de
complir tots els requeriments normatius que exigeixi l’activitat, entre altres: els de la legislació laboral si té
personal contractat i els requeriments de caràcter tributari continguts en la normativa especifica.
A part del concepte, convé tenir clar, que per poder realitzar la comercialització d’estades turístiques cal reunir tots els
requisits que marca la Llei. Aquesta regulació precisament vol regular la comercialització de manera que ho puguin fer
només aquells que compleixin la llei. Es pretén així, encaixar la comercialització amb el respecte i protecció de la resta
d’interessos, així com eliminar l’oferta il·legal i les Administracions que detectin incompliments tenen més eines legals
per prendre les mesures adients.
Així i tot, cal tenir molt present que estam davant un sistema molt garantista i que vivim a un estat de dret
en el qual ens cal provar aquestes il·legalitats per poder sancionar.
Un expedient sancionador necessita abans una acta d’inspecció confirmant la il·legalitat i aquest expedient una vegada
iniciat, per arribar a la sanció ferma, poden passar de sis a set mesos essent optimistes. Inspecció realitza milers de
comprovacions però només una part acaba amb acta d’infracció que s’envia a sancions i són ells com instructors que
obriran expedient sancionador.
Durant la nostra legislatura hem comprovat milers d'habitatges i hem aixecat centenars d’actes. D’aquestes
unes 400 han acabat amb sanció a particulars per lloguer il·legal. Dir també, que d’ençà de la nostra Llei s’han
inspeccionat centenars d'habitatges i s’han aixecat unes 200 actes per lloguer turístic il·legal a particulars que van
arribant a sancions. D’aquestes tenim uns 45 expedients sancionadors oberts ja amb una sanció de 20.000 € com
marca la nova Llei i així acabaran la majoria d’actes aixecades.
El problema és que no podíem passar actes recents o aixecades amb la nova Llei sense abans haver resolt les
anteriors. I d’aquestes anteriors quan s’aprova la Llei en teníem centenars a resoldre que és el que hem fet. Ara
pràcticament totes les actes aixecades ja van amb la nova Llei que recordem va augmentar les sancions, passant la
mínima a 20.000 € per lloguer turístic il·legal a particulars.
Cal remarcar que a part del lloguer turístic il·legal de particulars hem actuat i actuam en contra d’immobiliàries,
centrals de reserves... arribant a sancions a més de 30 d’aquestes després de centenars d’inspeccions.
Sancions que amb la nova Llei ens han permès, també, anar en contra de les grans plataformes arribant a
una primera sanció per falta molt greu, a tres d’elles de 300.000 . i ara, per ser reincidents amb la
il·legalitat podrem arribar als 400.000 de sanció que ens permet la Llei.
Dos apunts importants d’aquests fets:
Altres grans plataformes i immobiliàries sí que estan complint la Llei i han llevat de la seva publicitat tota l’oferta sense
registre de Turisme, també molts de particulars ho han fet. Els darrers estudis que coneixem afirmen que just a
Palma, després de l’aprovació de la Llei, s’han retirat del mercat un 35% de l’oferta de lloguer turístic que es
comercialitzava, entenc que il·legalment, ja que si ho fan amb el número de registre i amb l’autorització de Turisme és
una oferta d’allotjament més.
De les tres grans plataformes sancionades, una ha pagat,(molts dubtaren que això fos possible), una altra va
interposar un recurs contenciós administratiu per mesures cautelars, que ha perdut i haurà de pagar i l’altra és a
Hisenda per cobrar.
Per acabar, dir que d’ençà de la nova Llei hem cancel·lat la DRIAT de 765 habitatges amb 4.888 places i
seguim un bon ritme d’inspeccions per comprovar aquestes, i el que és més important aquestes places no
tornen a borsa ni al mercat, desapareixen, el nostre decreixement funciona a pesar de tot.
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La conservació de la Posidònia
oceànica a les Illes Balears

Què està passant? 4.2

De la protecció a l’acció
Miquel Mir Gual
Conseller de Medi Ambient i Territori del Govern
Dintre del paradigma de la conservació dels espais naturals i la
biodiversitat en sentit holístic, la tendència generalitzada ha
abocat a què les principals línies d’intervenció, impulsades des de
les Administracions competents en la matèria, hagin centrat la
seva acció directa sobre la conservació dels ecosistemes
terrestres. Les Illes Balears, de fet, no havien estat, en cap cas,
excepció sobre aquesta tendència. Tot i que l’acció directa basada
a garantir la conservació dels valors naturals terrestres ha de
seguir la seva aposta, en regions com les Illes Balears, on la part
marina té un paper capital en tant a la formació i conservació
dels nostres espais litorals, els esforços s’han de fer extensius a
posar l’ull sobre els ecosistemes marins que ens nodreixen i ens
fan rics, apostant alhora per impulsar accions concretes que, d’una manera convençuda i estructural, generin recursos
per garantir-ne la futura persistència.
Els darrers anys han marcat un punt d’inflexió important vers aquest escenari. Des de l’Administració autonòmica,
competent amb la matèria, s’han impulsat mesures que, sent pioneres dins l’àmbit Mediterrani, han llençat un impuls
a assegurar el futur de la nostra riquesa submergida. L’exemple més clar en aquest sentit versa sobre les polítiques
llençades en tant a la conservació de la Posidònia oceànica a les Illes Balears. Parlem d’una fanerògama marina
endèmica de la mar Mediterrània, d’una extraordinària importància biològica, i que forma extenses praderies, entorn
del nostre arxipèlag, amb una superfície de més de 650 km² Es tracta de l’ecosistema marí més estès en fons litorals
entre 0 i 35 m de profunditat. A més de la seva riquesa biològica, cal destacar-ne igualment la funcionalitat cabdal en
tant a la retenció de sediments i nutrients, o l’oxigenació de l’aigua i la captació de CO ₂, convertint-la en un dels
elements mitigadors més importants del canvi climàtic. Endemés, destacable és la seva funció des del punt de vista
geomorfològic, no sols per disminuir substancialment l’energia de refracció de l’onatge sobre la línia de costa d’acord a
l’augment de rugositat del fons marí, sinó també per l’efecte de defensa que genera la formació de bermes de fulles
mortes sobre la part baixa de la platja emergida, disminuint substancialment la vulnerabilitat erosiva dels nostres
sistemes platja-duna.
És palès que el fet d’impulsar polítiques innovadores i pioneres, que generen alhora un canvi de praxis acumulades al
llarg de dècades, esdevé amb l’aflorament de diferents línies d’opinió i interpretació. Un exemple que ho reflecteix,
mediàtic els darrers temps, n’ha estat la retirada de posidònia morta d’algunes platges naturals del país. Si bé vessa
d’un positivisme remarcat que aquest fet sigui notícia als nostres dies - des de sempre obviat per gran part de la
societat -és honest contextualitzar d’on venim.
Històricament, des de mitjans del passat segle, la retirada de posidònia a les platges de Balears sempre s’ha dut a
terme de manera indiscriminada, obviant recurrentment criteris geomorfològics i ambientals. De fet, és nombrosa la
literatura científica que emmarca aquest fet com un dels principals agents que han accelerat la regressió dels nostres
sistemes litorals arenosos. Coneguda la situació, el Decret posidònia, des de la responsabilitat i convicció, va establir
per primera vegada arreu del Mediterrani una disposició normativa en tant a mitigar aquests efectes negatius,
establint alhora pautes que, en funció del grau de naturalitat de la platja, facin compatibles aquestes pràctiques amb
la conservació dels sistemes naturals. Si bé és cert que aquesta nova mesura, pionera i de referència, ha despert
diferents sensibilitats, és de responsabilitat reconèixer el seu grau d’innovació i, sobretot, els efectes positius de
conservació amb els que revertirà. És en aquesta mateixa línia en la qual el Govern seguirà treballant per potenciar i
millorar aquestes noves pràctiques, sempre emmarcades dins les prescripcions del Decret posidònia i amb un únic
objectiu, garantir la conservació futura d’aquesta planta endèmica i dels sistemes naturals associats.
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L'entrevista E

FANNY TUR RIERA
Biel Pérez i Pep Valero

Ens trobam a la Plaça de Santa Eulàlia un capvespre entre turistes, sons d’acordió i sol. Ella tan decidida com sempre,
disposada a conversar de tot, però tenint ben clar que les esquerres han de prendre consciència de la seva vàlua i no
s’han d’afeblir amb batalletes internes. Encara que en el seu currículum hi ha un munt de responsabilitats culturals i
polítiques, ella és mostra molt parca a l’hora de presentar-se.
El meu nom és Francesca Tur Riera. Quan vaig esser consellera d’Eivissa i Formentera sempre vaig signar els
documents com a Fanny, en canvi, quan vaig arribar aquí em digueren que els documents oficials els havia de firmar
amb el nom oficial; no m’hi reconeixia, però bé...
Vaig néixer a Sant Miquel de Balançat, Eivissa, allà on Marià Villangómez havia donat classe la dècada anterior. Però,
també he de dir que, quan vaig néixer a Sant Miquel, els meus pares vivien a Formentera. El que passa és que, durant
molts d’anys, com que a Formentera no hi va haver hospital fins fa poc, la gent tenia els fills a Eivissa. Per tant, vaig
néixer a Sant Miquel perquè mumare era d’allà, però em tocava néixer a Formentera. O sigui, som pitiüsa de cor i del
complet del territori.
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Estudis?
Som llicenciada en Geografia i Història, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Còrdova. Tenc un post
grau per la Universitat Oberta de Catalunya sobre edició del llibre; un post grau a la UNED sobre conservació
preventiva de documents, obra gràfica i llibres. I vaig deixar a mitges, per mor del nomenament, a la Universitat
Autònoma de Barcelona, sobre gestió d’arxius fotogràfics; només em faltava el treball final (l’havia d’entregar el
novembre del 2007; ingènua de mi, pensava que podria) i ni ho vaig intentar.
Situació laboral?
Som funcionària de carrera. Des de fa 32 anys som la Directora de l’Arxiu d’Història d’Eivissa i Formentera i de les
biblioteques municipals de la ciutat. L’Arxiu d’Història és de titularitat municipal, però és de les dues Illes perquè el
Consell General era de les dues illes. Fins al denou només hi va haver un municipi a Eivissa, que era Eivissa i
Formentera, les Pitiuses; per tant, la documentació fins al denou, i fins i tot, en alguns casos (com censos), fins al
segle vint està a l’Arxiu Històric d’Eivissa i Formentera. És un arxiu d’àmbit interinsular, l’únic arxiu que hi ha a les Illes
que inclou les dues illes.
Ets independent políticament?
Diguem que som no militant. Efectivament, no estic afiliada a cap partit, som independent, però som d’esquerres.
Sempre he defensat que el fet de no ser militant no és un valor afegit; jo valor molt la gent que milita, que té un
compromís. El que passa és que jo sempre mhe sentit més còmoda essent independent, perquè reconec que em senti
identificada amb més d’una opció d’esquerres. Puc triar el que vull. Som molt prudent i, com que tenc molt clar, on
està la meva trinxera, públicament mai criticaré l’esquerra...
On et sents més còmoda?
Si vos referiu a tot el que he fet al llarg de la meva vida...
T’han utilitzat com a “bomber”, per anar a apagar focs?
Ah, això sí!! De fet aquí em varen cridar una mica per això, perquè hi
havia un petit foc. Sí, jo m’he sentit molt còmoda quan he tingut una
responsabilitat política. Però, també he de dir que, com que sempre
m’ho he pres com una cosa circumstancial, no m’ha suposat cap
trauma tornar a la vida civil, tornar a la meva feina. La meva durada a
la responsabilitat política sempre hi han set molt curtes, bé, curtes.
D’on et ve aquesta consciència política?
Mirau, jo sempre en faig broma... Però el fet d’haver-me criat a dues
casernes de la Guàrdia Civil..., faig adaptació geogràfica del que deia
en Antonio Machado. “mi infancia son recuerdos, de un patio de cuartel
...”. Jo em vaig criar entre la caserna de Formentera, avui Centre
Cultural, i la caserna de Santa Eulària, avui Ajuntament. De la caserna
de Formentera me’n vaig anar amb dos anys i mig; no tenc més que
flaixos, però en tenc (i tenc bons records). Però no de la caserna de
Santa Eulària, perquè... vaja... a les casernes només qui hi ha viscut ho pot entendre. A dalt hi ha els pisos, els
pavellons que els diuen, i a baix hi havia els calabossos. Ja vos podeu imaginar, a finals dels seixanta, el que s’hi
sentia! Jo m’he criat en un paisatge sonor que em va fer prendre consciència que hi havia alguna cosa que em
provocava rebuig...
Per altra part, vivint l’afecte familiar i l’estimació...
Síii, clar! És que en qualsevol col·lectiu hi ha bona gent i, evidentment, coneixes la part humana dels guàrdies civils,
és clar. Això crec que em va deixar una llavor. També és veritat que el fet d’anar a estudiar a Còrdova, la Còrdova d’en
Julio Anguita... Tots els meus companys de facultat (tots no, aquells amb els que vaig fer amistat) eren del Partit
Comunista!
Com ho vivien els teus pares?
Bé... Mirau, jo he descobert coses del meu pare quan ja havia mort. El meu pare feia capades, i reia, i li feia gràcia tot
i ser de dretes. La meva banda materna ho duia pitjor. El meu pare feia capades... tenia una filla extravagant! Li havia
sortit roja!
Però, després, investigant, com historiadora, vaig descobrir, dins la causa general, una cosa que la meva família no
m’havia dit mai: a la banda de la meva mare hi havia capellans represaliats, tres capellans represaliats; i només es
parlava d’aquesta part. Però, com historiadora (perquè ningú de la família m’ho havia dit!), vaig descobrir que el meu
besavi patern i dos germans de la meva àvia paterna varen estar represaliats. Només tenc dades d’un.
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Quan em varen fer Consellera jo estava venint cada dos per tres a l’Arxiu Militar del carrer de Sant Miquel investigant
l’expedient del germà de la meva àvia, del meu tio, que era en Salvador Gibert, que va ser condemnat a dos anys i un
dia perquè era el President del Comitè Revolucionari de Ses Salines i Sant Jordi d’Eivissa. L’acusaven d’haver intentat
expropiar Ses Salines per al poble. Dic això perquè llavors vaig entendre, moltes vegades, que al meu pare, tot i ser,
no de dretes, franquista, li feia com a gràcia... Feia capades quan jo amollava aquelles “soflames”. M’agradava molt
provocar-lo contant acudits de guàrdies civils i coses d’aquestes. Ja vos ho podeu imaginar, unes bronques polítiques
importants. Vaig descobrir que era el típic cas de gent que s’ha fet de dretes per la consciència que havien inculcat als
perdedors de la guerra. La meva família paterna venia d’una família represaliada; i ho vaig saber a cinquanta anys.
Com li ha passat a molta gent.
I els capellans de la banda de ta mare?
A Eivissa, el 13 de setembre del 36 (els republicans havien
entrat el sis d’agost amb Bayo), un diumenge dematí, els
avions feixistes italians que ajudaven en Franco varen
bombardejar la ciutat i a la nit els milicians catalans que hi
havia, abans d’abandonar Eivissa, varen assassinar un centenar
dels dos-cents presos del “bando” nacional que hi havia en el
Castell. Entre aquests presos assassinats hi havia tres capellans
de la meva família. En varen morir dos i l’altre no va morir
perquè, encara que li pegaren el tir de gràcia, es va salvar. A la
meva família només es parlava d’aquesta part, l’altra es
mantenia callada. Supòs que s’assumia amb vergonya. Uns
amb orgull i l’altra amb vergonya... Per tant, no és tant estrany
que amb n’Artur Parrón, que també era de família de guàrdies
civils, ens feim bromes: “Ostres, tu, com hem sortit els dos
amb la família que tenim!!” Quan vaig descobrir això, reconec
que em vaig dedicar a enviar missatges als meus amics dient: “Eh, no vénc només d’una família de dretes, també tenc
una altra part!”
O sigui, que va ser a Còrdova on es va despertar la teva consciència política?
Sí, sí, a Còrdova. Un amic meu, a primer de carrera, un 14 d’abril (jo tenia 18 anys), em diu: “Te invito a una
cerveza”. “¿Qué celebramos?” “¡Coño (amb perdó), el día de la República!” I des de llavors jo he celebrat sempre el
Dia de la República i a casa hem celebrat sempre el Dia de la República, sempre.
Què té la realitat política eivissenca que la diferencia de les altres Illes?
A veure. És veritat que Eivissa sembla molt conservadora; igual que ho ha set Mallorca, enfront de Formentera, que,
tot i que ser sociològicament igual de conservadora que Eivissa, el vot va ser d’esquerres tant a Menorca com a
Formentera. Això és innegable. Però també és veritat que, a partir d’aquí, s’ha construït un clixé i s’ha adjudicat a
cada illa un clixé. I jo reivindic que a Eivissa hi ha hagut esquerra i valentia política com a totes les Illes. És veritat que
a Eivissa va triomfar tot d’una el cop d’estat, igual que a Mallorca, segurament perquè Eivissa ha sigut més caciquil.
Però, llevat d’això, també hi ha hagut una esquerra activa. Quan vaig investigar els expedients de l’Arxiu Militar, em va
sobtar perquè hi havia un fotimer de llistes de condemnats a mort. Aquella llista que jo vaig consultar, era una del
temps de la guerra (36-38), prop del quaranta per cent dels condemnats a mort eren eivissencs. No tothom és de
dretes a Eivissa; a pesar del clixé.

Però han hagut de callar...
Efectivament. Sabeu aquella vergonya instal·lada entre els perdedors? Que havien de callar? El meu cas no és
únic; tenc moltes conegudes i amigues que han descobert que venien de famílies de represaliats i no se’n parlava. Es
va instal·lar aquesta vergonya ambient.
La teva trajectòria política comença en el Consell d’Eivissa i en el moviment anti-autopista?
Sí, exacte. Jo he tingut càrrecs polítics en terminis relativament curts. Vaig esser Consellera d’Eivissa i Formentera
durant cinc anys i mig, quan el Consell encara era de les dues illes. Després vaig dimitir i ara he set Consellera, dos
anys i tres mesos. Total, són set anys i mig. Però jo crec que sempre he tingut un compromís. Vaig començar essent
membre de la Directiva de l’Institut d’Estudis Eivissencs i del GEN-Gob d’Eivissa. Na Pilar Costa em va cridar per anar
a una llista de pacte d’esquerres, després d’organitzar una manifestació, a Eivissa, el 22 de gener del 99. Estam
parlant de fa vint anys i hi varen anar onze mil persones; reconegut, fins i tot, per la policia i els mitjans. Xifres
oficials. Sempre he estat en la militància ecologista, del territori, d’esquerres. Després, quan vaig dimitir de consellera,
el 2004, vaig continuar essent una de les portaveus de la plataforma anti-autopista d’Eivissa. Encara m’ho recriminava
la caverna (en Camps, que ara és de VOX) en el Parlament. No per no tenir càrrec he abandonat la meva militància;
compromís d’esquerres.
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Com aterres a Mallorca?
Fa un poc parlava amb en David Abril recordant-ho. Jo estava preparant la Diada de Sant Jordi a Eivissa i una
conferència sobre dones i ensenyament el dijous dia 6 i em crida en David la nit del cinc. Ja hi havia hagut la dimissió
de na Ruth, tota la crisi, i jo em pensava que em cridava per les resolucions de la Comissió parlamentària, perquè jo
havia vingut a Palma el nou de desembre per declarar davant la Comissió com a portaveu de la Plataforma. En David
em diu: “Fanny, puc posar el teu nom damunt la taula per Consellera de Cultura?” En aquell moment no li vaig dir ni
que sí ni que no; perquè vaig quedar tan parada... “T´ho diré d’una altra manera: em prohibeixes que posi el teu
nom...?” Home, prohibir-t’ho no.. però... Ja va estar! Era l’època que es comentava que s’anava a fer el que s’ha feT
ara: descapçar la Conselleria i repartir-se-la. Varen posar el meu nom damunt la taula i al dia següent, dijous (que era
el dia que jo donava la conferència), em va cridar a les quatre i mitja en Biel Barceló i em diu: “M’ha dit en David que
podem posar el teu nom damunt la taula, però no em facis com m’has fet sempre”. Perquè és veritat que moltes
vegades m’han oferit coses i he dit que no. “Si pos el nom damunt la taula, és perquè l’acceptis i venguis!” Jo que sí,
que sí; honestament pensant que, com que la cosa estava molt malament, el més probable era que s’acabàs repartint.
He de reconèixer que jo pensava que passaria això; i vaig dir sí, sí!
En aquell moment tenia el cap en la conferència que donava al cap de tres hores. Em va cridar, fins i tot, gent de
Podem i del PSOE, però a les sis de la tarda vaig apagar el mòbil perquè a les vuit donava la conferència. No hi vaig
pensar més, vaig donar la conferència, i a les nou de la nit vaig a
sopar amb uns amics, encenc el mòbil i tenia com a seixanta
missatges! I vaig pensar: uiii! I així va ser com vaig saber que
m’havien acceptat. I l'endemà m’anomenaven consellera. Aquesta és
la veritat; així va ser.
El més positiu que creus que has aportat?
Home, em fa com a vergonya... En primer lloc jo crec que han estat
dos anys... que, quan els focus es posen damunt una conselleria, és
complicat. Però han estat dos anys i tres mesos en què crec que s’ha
donat estabilitat a la conselleria; gràcies a tot l’equip, evidentment.
El fet de no haver iniciat la legislatura... arribes a una conselleria on
hi ha uns compromisos adquirits, paraules donades, i jo em vaig
concentrar en complir el que s’havia anunciat. Hi havia
compromisos, com era la creació de l’Institut d’Indústries Culturals,
l’elaboració d’un Pla de Cultura... I, sobretot, teníem l’espasa de Dàmocles, de què estaven a punt d’expirar terminis
per tornar sous que havien vingut per projectes que no s’havien iniciat; com era el Centre Internacional de Fotografia
Toni Catany i d’altres.
Sobretot és això: haver encarrilat uns projectes, que eren compromisos polítics que vaig assumir com a meus. Crec
que també és important destacar que es va crear, en aquesta segona etapa, la Direcció General de Memòria Històrica
(que abans estava adscrita a la Direcció General de Cultura). I vull dir que l’anterior Director General de Cultura va fer
una feina magnífica. M’agradaria destacar-ho perquè, evidentment, no partíem de zero. Partíem d’una Llei de Fosses
impulsada per na Margalida Capellà i per na Sílvia Cano. Una Llei de Memòria Històrica que ja es va aprovar en la
nostra etapa, que ha set el marc legal que ens ha permès fer tot el que hem fet des de la Direcció General i des de la
Conselleria.
Potser hi ha dos nivells de cultura. El de les elits, gent més conscienciada, i el d’un poble en general allunyat d’aquest
món?
Jo no crec que el poble estigui allunyat de la cultura. Sí que és veritat que, evidentment, no hi ha un excés i una
implicació al cent per cent. Però, sí que és veritat que els espais públics (com poden ser una llibreria, una biblioteca o
un museu) són precisament aquesta porta oberta a la ciutadania. Precisament per això, un dels objectius ha set
millorar la plantilla i el pressupost dels equipaments perquè són la garantia que es democratitza la cultura. També crec
que és important que hi hagi una Conselleria de Cultura, perquè, si és un apèndix d’una altra (per exemple, Educació),
és una maquinària que necessita tanta inversió, que, al final, sempre, si s’ha de restar d’alguna banda , es resta a
Cultura. Per això crec que és important que sigui la proa d’una Conselleria. Per això crec que un Govern progressista
ho va fer molt bé creant la Conselleria de Cultura.
Podem dir que ens trobam en un moment d’un canvi cultural fort. Les noves tecnologies, les xarxes, estan qüestionant
els canals culturals habituals?
Jo crec que les xarxes són un nou canal on la gent pot expressar les seves queixes sobre qualsevol cosa. I és veritat
que hi ha una sèrie de frases fetes: “no hi ha oferta cultural”, “no es fa res en cultura”, quan cada tarda tens, no dic a
Palma, a qualsevol localitat de la Part Forana o de les altres illes activitats per triar com no hi havia hagut mai. És un
mantra que es repeteix, ara es repeteix a través de les xarxes perquè és el sofereig (lloc de xafardeig) del segle vint-iu; abans es deia a les places, o en els carrers, o a les reunions, i ara es pot opinar a les xarxes. És molt sa i molt
democràtic. Crec que avui hi ha molta activitat cultural. Igual que n’hi ha a les escoles; els centres escolars necessiten
més cultura. Avui en dia hi ha moltíssima oferta, el repte és aconseguir que la cultura formi part de la quotidianitat de
tots els ciutadans; no només d’una elit.
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Cultura no vol dir saviesa...
A veure, cultura és un concepte transversal. Cultura és saviesa, però cultura també significa moltes coses; no és
només saviesa.
Tu has estudiat i escrit sobre costums de la teva Illa. Potser no hi havia una gran erudició, però sí una gran saviesa...
Efectivament; i també cultura! Hi havia molta gent, sobretot a la part forana, analfabeta, però era gent amb molta
saviesa i també amb molta cultura. Potser no cultura escrita, però hi havia molta saviesa. Perquè conèixer el teu
entorn, conèixer la natura, saber preveure com actuarà la natura... tot això és saviesa. I tot això també és cultura. La
saviesa no és sols un concepte elitista; no està sols a una part, està en molts d’àmbits quotidians, impregna qualsevol
racó de la vida. El coneixement no està en una elit; està a saber què ens diu la terra, què ens diu la natura. Els
nostres majors, que eren analfabets, tenien una cultura perquè escoltaven l’entorn, escoltaven la naturalesa. Eren
capaços de transmetre els coneixements que havien rebut. Molta saviesa.
El que més greu et sap de no haver-ho aconseguit quan eres consellera?
Moltes coses que jo hauria desitjat han quedat sense fer. Pensau que jo hi he estat dos anys i tres mesos... Consolidar
un augment progressiu de pressupost i de places en els equipaments culturals. Així i tot, en dos anys, hem dotat amb
devuit places els equipaments culturals. Feia molts d’anys que no es dotaven de places, eh? Feia molts d’anys. Per
exemple, acabar d’implantar el Pla de Cultura, però, hem deixat un Pla de Cultura. És el primer document de
planificació de polítiques culturals a deu anys vista, em don per satisfeta d’haver-lo deixat.
Evidentment, acabar els projectes iniciats però està clar que en dos anys no es pot fer més. Jo estic molt satisfeta
d’aquests dos anys. M’hauria agradat deixar més avançat el Museu de Formentera, perquè és un compromís que el
marca una llei i fa vint anys que espera. Deixar iniciat un Projecte Bàsic de Recuperació de les cases de Lluc Alcari,
que ens les va deixar la família Junyent al Govern Balear fa vint-i-cinc anys; hem deixat un projecte bàsic... Crec que
s’han posat els fonaments de moltes coses que floriran en les pròximes legislatures. Jo crec molt en els equipaments.
També el Museu d’Es Baluard, tot i que té una part important de col·lecció privada, té també fons públics, i és un
museu que s’ha de convertir en una proa, en un referent a nivell internacional d’equipament museístic. I que també
sigui una eina d’intercanvi entre Illes. Queden molts, molts de reptes. Sabeu que també és una dada a aconseguir?
Arribar als cinquanta milions en Cultura. Jo vaig quedar en 33... Per a invertir-los en equipaments.
Tot aquest volum d’inversió en Cultura, com pot impregnar, amarar, tot aquest àmbit de parc temàtic que tenen les
nostres Illes?
Jo crec que és necessari conviure amb aquest perfil de parc temàtic. És una realitat paral·lela. El parc temàtic no deixa
de ser una projecció intencionada, no deixa de ser una realitat, però existeixen unes Illes que no són un parc temàtic.
Que han conservat i que conserven les essències. Conserven un llegat lingüístic, cultural, patrimonial, ecològic i
natural que és el que interessa. L’altre són focs artificials.
Està amenaçat aquest llegat?
Tot el que és valuós i fràgil està amenaçat. Sempre. Està amenaçat ara
i estava amenaçat fa cinquanta anys. No estam pitjor que fa cinquanta
anys! De fet crec que s’han recuperat moltes coses i consciència!
Sempre tenim la tendència de pensar que abans s’estava millor; i, al
revés, jo crec que s’han recuperat coses.
Per exemple, quant a cultura popular, s’ha recuperat una consciència
del seu valor. A Mallorca, en general, hi ha molta consciència que el
patrimoni immaterial i tradicional de les Illes és valuós. Segurament fa
quaranta anys aquesta consciència no estava tan clara. Per tant, som
optimista, no som fatalista en aquest sentit. I crec que ara no estam
pitjor. Fins i tot amb el patrimoni. En el patrimoni cultural, tangible,
s’han recuperat moltes coses. És veritat que es necessita molta
inversió, però no crec que estigui amb més perill ara que fa cinquanta
anys.
Hem descobert el valor...
Efectivament; crec que tenim més autoestima col·lectiva com a poble. Sabem que és valuós el que tenim.
I la llengua?
És evident que, si baixa el percentatge de ciutadans que tenen com a llengua materna, llengua pròpia, la llengua
catalana, és un perill. Hi ha el perill de què l’ús social baixi. Però, fins i tot en això, tot i que hem d’estar vigilants, i a
l’expectativa, i defensant la llengua, la consciència existeix. El fet que ara surtin publicats més casos d’atacs als drets
lingüístics de ciutadans no és perquè passin més, sinó perquè la gent els denuncia més. Això és bo perquè és
símptoma de què som conscients que tenim uns drets lingüístics que constantment són vulnerats. És important tenir
consciència de què tenim uns drets lingüístics... Que queda molta feina per fer, sí.
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Però també és veritat que no compartesc aquest discurs fatalista, a vegades, des de l’esquerra: “és que en llengua no
s’ha fet res!” Fa vint anys ja es deia, amb el primer Pacte. I resulta que tots reconeixem la magnífica feina, jo ja ho
reconeixia fa vint anys, que es va fer en matèria lingüística. No vull haver d’esperar deu anys perquè es digui. Durant
la passada legislatura s’han obert centres de català com mai. S’ha fet un decret de Sanitat, ja sense llegir-se “és molt
fluix...”. És un requisit pel personal sanitari. Tenen dos anys? Sí, però és la primera vegada en la història que
s’estableix un requisit. Hi ha discursos catastrofistes de què ens quedarem sense metges. Absolutament falsos i
intencionats. Es va implantar el català com a requisit en l’Ensenyament i a la Funció Pública i recordem que es va dir
exactament el mateix: que no vindrien mestres, que no vindrien funcionaris. Com a mínim, crec que per avançar s’ha
de reconèixer que s’han fet petites passes. Hi ha col·lectius àrabs que aprenen el català abans que el castellà. Tots els
atacs que està rebent la llengua, no són perquè s’imposi (dic una obvietat), sinó que al qui ho diu li agradaria
aniquilar-la. Per tant, la por que es malmeti la llengua existeix, i el fet que hi hagi denúncies vol dir que tenim
consciència dels nostres drets lingüístics.

Et fan mal les crítiques en l'àmbit personal?
Sí..., però, evidentment som humana, però s'ha de valorar des d’on es fan i el rerefons. I, com que a Mallorca, tot i
ser l’illa més gran, tots ens coneixem, tothom ja sap la intencionalitat i el motiu de segons què. També he de dir que
s’ha d’aprendre de tot. Mai he contestat a una crítica; mai he aixecat un telèfon per recriminar un article... encara que
fos una informació falsa. Però també duc un bagatge d’agraïment, de valoració i de suport. Això és infinitament més
gros; i em qued amb això. S’ha de valorar l’origen i la intenció.
Sembla que a Eivissa no arranca una força política sobiranista d’esquerres...
Jo crec que hi ha dos motius i un en cada direcció. Per una part, fa molts d’anys, una persona a la que tenc molt de
respecte personal i polític, n’Andreu Coll, que va ser Secretari General de ENE (Entesa Nacionalista i Ecologista
d’Eivissa), deia: “Els eivissencs som nacionalistes, però no ens agrada que ens ho diguin”. Igual que hi ha gent que diu
“jo som mallorquí”, però no li agrada que li diguin... Bé, digues-li com vulguis, però xerra’l! Jo crec que a Eivissa,
sense caure en cap discurs victimista, la situació quant a llengua, quant a sobiranisme, és, principalment,
responsabilitat dels eivissencs.
Per l’altra part, perquè no s’ha fet cap esforç des de dalt perquè tinguem sentiments de comunitat. Segurament som
l’illa on hi ha menys autoestima col·lectiva com a poble. No s’ha treballat des de Mallorca per ajudar al fet que existís,
ha interessat que això fos així. Una de les nostres febleses com a poble, és que no tenim consciència com a país. Ja ha
anat bé que cada illa només se sentís identificada en ella mateixa, miràs les altres amb desconfiança, perquè això ens
afeblia com a poble. Jo sempre he estat convençuda de què això ha estat intencionat: “Divideix i guanyaràs...!” Per
tant, la primera responsabilitat és nostra, com a illa, però també crec honestament que des de Mallorca no s’ha
treballat en aquest sentit. És una responsabilitat, majoritàriament eivissenca, però compartida. Crec que fa falta
treballar molt aquesta autoestima compartida.
Hi ha una base social que pugui donar suport?
Sí; sí que hi és! El que també és veritat que necessita una feina continuada de temps, i estable. Aquesta base hi és.
He de recordar que en el 99 i en el 2007 el Govern Balear es va guanyar perquè va guanyar a Eivissa i Formentera.
Perquè en la correlació de forces a Mallorca i Menorca, hi ha vasos comunicants entre les diferents opcions, però
sempre són les mateixes més o manco. Però allà on es puja o es baixa, i en aquests dos casos (en el 2015 no), és per
Eivissa i Formentera. Per tant, mirem tots com a comunitat, com a país si no és important tenir-ho en compte. També
és veritat que, ja que parlam de balances fiscals respecte de l’Estat, on les Illes entram en la categoria d’espoli, durant
la gran crisi que hem patit, qui tirava del carro de les xifres varen ser les Pitiüses. Allà on menys es va notar la crisi va
esser a les Pitiüses. Però això significa que les Pitiüses, sobre tot Eivissa, ha tingut un cost territorial, i per tant social i
de deshumanització en aquest sentit (també econòmic, naturalment), molt més alt que no s’ha vist compensat.
Potser Eivissa suporta un gruix gros de població que viu l’estada a l’illa com una situació provisional i transitòria?
Clar!! A més, no hem aconseguit com a poble que la gent que arriba se senti eivissenca. Així com a Catalunya,
automàticament, la gent se sent identificada, s’ha treballat molt bé aquest procés d’identificació amb el lloc, a les Illes
no ho hem treballat. Ens falta treballar que la llengua és una eina de cohesió social, d’integració. Que és compatible no
oblidar els teus orígens amb sentir-te identificat amb l’Illa. Segurament ve de què els eivissencs no hem defensat mai
aquest llegat perquè per això necessitam un reconeixement, un autoconvenciment de què el nostre val, per a poder-lo
defensar.
La gravadora ens diu que hem d’acabar, vols dir-nos qualque cosa més?
No sé si m’he enrotllat massa i si he respost al que volíeu. Reconec que els inputs que me n’he enduit són molt
positius, són majoritàriament positius, no pos l’accent en un episodi puntual, com ha passat, perquè els motius de per
què han passat els coneixem tots. Em qued amb les mostres de suport, que són majoritàries.
Seguim conversant a la fresca de la plaça de Santa Eulària sobre les esquerres, sobre MÉS i sobre les Pitiüses. Potser
qualque dia ho haurem de reflectir en una altra entrevista. Gràcies, Fanny.
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5a FIRA DEL MERCAT SOCIAL +
SETMANA DE LES ECONOMIES
TRANSFORMADORES

Construint alternatives

5.1

20 al 28 de setembre
1. L’associació Mercat Social, espai de trobada de les entitats de
l’economia social i solidària
Mercat Social som una associació de l’àmbit de les Illes Balears que agrupa diferents entitats
que treballam en el camp de l’economia social i solidària, des de cooperatives de treball a
ONGDs. Feim feina en xarxa entre nosaltres i també amb altres xarxes de mercat social d’arreu
de l’Estat.
L’associació va néixer amb la voluntat de construir un espai de trobada i feina en comú de les
iniciatives de l’economia social i els consumidors, per tal d’articular un mercat social en xarxa,
que es mogui per criteris de solidaritat, cura de les persones i el medi ambient, així com de
criteris de consum responsable. En l’actualitat, la junta del Mercat Social la componen: REASBalears, Federació de Cooperatives de les Illes Balears, Som Energia, S'Altra Senalla, Ateneu
Pere Mascaró i Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).
L’economia social i solidària representa ja prop del 2% del PIB de les Illes Balears i milers de
llocs de feina estables, molts d’ells lligats a la cura de les persones i la terra, però també a
altres sectors i serveis com la informàtica, la mobilitat o l’energia. Des del Mercat Social volem
potenciar-la, perquè des de les administracions es reconeix la importància de les alternatives
econòmiques -amb les clàusules socials i mediambientals impulsades la passada legislatura o
el Pla Director de l’Economia Social 2018-2022, que preveu arribar al 5% del PIB en aquest
període. Però sobretot, perquè és necessari apostar per iniciatives econòmiques que tenguin
com a primer objectiu les persones i el medi ambient i la seva cura, i que apostin per formes
democràtiques d’organitzar-se, produir, distribuir i consumir.
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Una de les iniciatives que hem impulsat ha estat la celebració des de 2015 de la Fira del
Mercat Social, en un format que permet visibilitzar una vegada a l’any aquesta feina en comú
i les xarxes que hem anat teixint amb altres entitats i empreses.

2. La 5a. fira del Mercat Social i la Setmana de les Economies
Transformadores
El proper dissabte 28 de setembre celebrarem la 5a. Fira del Mercat Social, que com sempre
arreplegarà les entitats i iniciatives amb les quals hem anat treballant. Enguany la fira
incorporarà la novetat d’una Install-Party, una passarel·la des d’on qualsevol persona podrà
conèixer i fins i tot contractar, si fos el cas, serveis de consum habitual que van des de la
mobilitat, l’electricitat, l’alimentació, a serveis ofertats baix els criteris ètics i productius de
l’economia social i solidària que defensam des del Mercat Social.
Els dies previs a la fira, durant la setmana del 20 al 28 de setembre, celebrarem la Setmana
de les Economies Transformadores, on tots els dies de la setmana hi haurà activitats a
diferents indrets de Mallorca organitzades per les entitats membres de l’Associació Mercat
Social per tal de donar a conèixer l’economia social i solidària, els seus actors i iniciatives, les
finances ètiques i el consum responsable.
El lema d’enguany és «Aquesta setmana ho arreglam» , per tal d’apel·lar a la
responsabilitat social i ecològica que totes i totes exercim a través del consum, i a la urgència
d’actuar ja i no deixar el nostre compromís «per a un altre moment» davant l’emergència
climàtica. De fet, la Setmana de les Economies Transformadores coincideix amb la vaga
climàtica convocada a nivell mundial.

3. Programa d’actes (provisional)
Divendres 20 de setembre
- Parking-Day (coincidint amb la Setmana europea de mobilitat sostenible). A les immediacions
de La Misericòrdia, Palma. Organitza: Ecotxe.
- Jornada sobre Custòdia del Territori. ICTIB, 16:00-20:00 h.
- Horabaixa: Manifestació Vaga pel Clima.
Dissabte 21 de setembre
- Matí: visita a finca agroecològica a Binissalem. Organitza: APAEMA.
Dilluns 23 de setembre
- Jornada tècnica sobre Empreses d’inserció. Sala d’actes de la FELIB (General Riera, 111),
9:30-13:30 h. Organitza: REAS-Balears
Dimarts 24 de setembre
- Microteatre: «Què és una cooperativa?» i col·loqui posterior. Teatre Sans, 19:30 h. Organitza:
UCTAIB.
Dimecres 25 de setembre
- Inauguració del curs «Economia Social i finances ètiques», amb conferència a càrrec de Carlos
Askunze, president de REAS, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. Ca n’Oleo, 19
h. Organitza: Fundacions Darder-Mascaró.
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Dijous 26 de setembre
- Presentació del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET), a càrrec de
Carlos Azkune, comitè organitzador del FSMET 2020. Ca n’Alcover, 10:30h. Organitza: REASBalears.
- Presentació del 2on. Informe sobre Finances Ètiques i Sostenibles a Europa, a càrrec de Jordi
Ibàñez. Ca n’Oleo, 19 h. Organitza: GIT-Fiare Illes Balears.

Divendres 27 de setembre
- Suport a les accions al voltant de la Vaga Climàtica.

Altres activitats:
- Degustacions i promocions de productes de comerç just a Palma, Inca, Manacor i Llucmajor.
Organitza: Federació S’Altra Senalla
- Activitats de dinamització a les delegacions de la fundació Deixalles a Inca (dimecres 25),
Palma (divendres 27) i tenda del carrer Blanquerna (dilluns 23). Candy Kane Queen, artista
multidisciplinària i cantant drag queen, visitarà centres de Deixalles on farà un espectacle breu
amb cançons, monòlegs i molt d'humor, per apropar al públic l'essència de les economies
transformadores des de la seva perspectiva transgressora, transfigurada i transversal. Una
funció que incita, de forma amena i divertida, a promoure el canvi als nostres hàbits de
consum. Organitza: Fundació Deixalles.
- Tast de productes ecològics i visita a finca d’agricultura ecològica a Binissalem. Organitza:
APAEMA.

Dissabte 28 de setembre: Fira del Mercat Social (La Misericòrdia,
Palma).
Durant tot el dia:
- Install-party de serveis alternatius
- Paradetes d’entitats, empreses i iniciatives de l’economia social
- Jocs interculturals dels cinc continents
- Ludocirc ecològic
11h Visita Institucional
12-13:30h Diàlegs sobre el paper dels espais cogestionats en la promoció de l’economia social i
solidària, amb Geltoki (Pamplona), Coopolis (Barcelona) i Ajuntament de Palma
18-20h Ballada popular de danses tradicionals europees per les economies transformadores, a
càrrec de Folk a mà
Hi haurà servei de cura d’infants
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Una oportunitat per a seguir
millorant sa Pobla

Biel Payeras
Regidor de MÉS a l’Ajuntament
“Els darrers quatre anys, el pacte de govern de sa Pobla ha significat un
avenç en diferents aspectes de la gestió municipal que ha revertit
positivament en benefici de tots els poblers i les pobleres. Els resultats
electorals del 26M així ho posen de manifest: a través del seu vot, la
ciutadania poblera ha incrementat el seu suport als partits integrants
del pacte i ha tornat a expressar el seu desig que es governi el municipi
des de l’acord i el consens ampli. Tenint en compte aquesta realitat, els
partits sota signants reafirmen el seu compromís de continuar les
polítiques de millora en favor de la ciutadania poblera i del seu
benestar, l’economia local, els serveis públics, el medi ambient i les
infraestructures del municipi. És per això que, amb motiu de l’acord
pres per part dels quatre partits, es firma aquest document com a
mostra de compromís polític i de futur”.
Aquest paràgraf anterior introdueix el document, de lectura pública,
anomenat “Pacte de governabilitat. Legislatura 2019-2023” acordat pels
quatre partits que conformen l’actual govern municipal de sa Pobla: El
Pi, MÉS, IxSP i PSOE. En el mateix s’exposen les línies mestres i prioritats que ha de regir l’acció política del nou
consistori. A grans trets, signifiquen una certa continuïtat de les polítiques exercides durant l’anterior mandat.
En matèria econòmica, l’objectiu financer de l’Ajuntament és el d’assolir progressivament un “deute 0” cap al 2023,
assegurant que aquesta estabilitat econòmica no comprometi la qualitat dels serveis públics municipals. És important
ressaltar que en els darrers 5 anys s’ha reduït l’endeutament un 66%.
Pel que fa a inversions en infraestructures, manteniment i instal·lacions municipals, el pacte s’ha compromès a
desenvolupar tot un seguit de projectes, tals com: la millora de parcs, escoles, places, carrers, carrils bici, etc. En
aquest sentit cal destacar l’assoliment d’una nova escola pública que començarà provisionalment en dependències
municipals aquest curs escolar. Es tracta d’un reclam històric en el qual MÉS hi ha tengut un paper determinant.
Un altre objectiu important per sa Pobla és la gestió de residus. La sostenibilitat mediambiental no és tan sols una
qüestió d’impacte ecològic, sinó també té motivacions d’eficiència econòmica. Ara mateix els poblers i les pobleres
paguen menys per la taxa de residus que fa 5 anys. El motiu? L’augment del percentatge de reciclatge. De cara als
anys vinents, la fita és assolir un sistema de recollida porta a porta.
Una novetat de l’actual mandat és la creació i dotació d’una nova àrea competencial: la de Patrimoni. En un municipi
com sa Pobla era de vital necessitat posar fil a l’agulla als elements patrimonials que ens defineixen com a poble, tant
siguin materials com immaterials. Tenir cura d’aquests elements valora tant el passat històric com les bases per
encarar un futur més pròsper.
En definitiva, són molts els reptes que l’actual govern -i el conjunt de la societat poblera- farà front els temps que
vénen. Així i tot, el poble de sa Pobla se sap viu i coneixedor de què li convé. La recepta màgica no existeix, però fer
costat i escoltar les diferents iniciatives ciutadanes que treballin en pro de la cohesió i orgull com a poble sembla un
ingredient adequat.
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EMAYA i l’ús polític de la
justícia

David Abril Hervàs
Aquests dies s’ha revelat que la guàrdia civil ha intervengut l’ordinador i el
mòbil de l’anterior gerent d’EMAYA, Imma Mayol, en el marc d’una
investigació declarada secreta per la Fiscalia de medi ambient, d'acord
amb la denúncia dels lobbies nàutics ADN i Anavre, que varen rebre l’any
passat el «Premi Ciment» per part del GOB justament per «mentir,
manipular i col·laborar decididament en la destrucció de la posidònia
oceànica».
Allò que es va denunciar són els abocaments d’aigües fecals a la platja de
Can Pere Antoni, un problema mediambiental que ve d’enfora, però que
per primera vegada va ser abordat per part de l’equip de govern a Cort
durant la passada legislatura, quan va decidir tancar les platges en cas de
vessaments, cosa que no havia fet anteriorment el PP tot i els nivells de
contaminació alarmants tant per al medi ambient com per a la salut humana. De fet, EMAYA ja va adquirir els terrenys
per a la construcció d’una nova depuradora i negocia amb l’Estat el finançament d'aquesta, inassumible des del mateix
Ajuntament.
En el rerefons de la denúncia davant la Fiscalia de medi ambient no hi ha en absolut la preservació del medi ambient,
sinó tot el contrari: el malestar dels clubs nàutics amb el decret de protecció de la posidònia, o fins i tot per la
paralització de l’ampliació del Port del Molinar per part de les esquerres. Es pensen que la mar és seva, també.
I sobta que la Fiscalia de medi ambient, tan desapareguda durant anys dels grans desastres ambientals i urbanístics
perpetrats a la nostra comunitat, actuï d’aquesta manera tan diligent en el cas d’una denúncia que té una clara
intencionalitat política. Sobta, a més, que la Fiscalia no apreciï cap conflicte d’interessos amb un sector que calla quan
els iots arrabassen la posidònia o fan vessaments a la mar.
L’advocat que va interposar la denúncia, Santiago Fiol, és expresident de la Federació Balear de Vela, i a més de ser
càrrec de l'empresa (i per tant, d'estar implicat), ha estat l'advocat defensor de Lipopharma, coneguda per l’estafa del
«cas Minerval». Santiago Fiol també va ser condemnat a devuit mesos de presó i cinc anys d’inhabilitació especial pel
cas Can Domenge, cosa que també sembla haver passat per alt la Fiscalia.
Com a antecedent, la mateixa fiscal de medi ambient que duu aquest cas va arxivar el cas de la denúncia dels veïns i
hotelers de Talamanca el 2015 pels vessaments de fecals a través de l’emissari a la coneguda platja eivissenca, «per
no reunir els elements de tipus penal», segons consta a la darrera memòria de la Fiscalia general de Balears, que
assenyala les «colònies de moixos» com una de les grans preocupacions mediambientals d’aquesta secció.
Qui signa aquesta informació no té cap dubte de la solvència i honorabilitat d’Imma Mayol i de l’anterior presidenta
d’EMAYA, la regidora eco-sobiranista Neus Truyol, qui sempre han defensat el medi ambient i la seva preservació. No
puc dir el mateix de la resta d'actors involucrats en aquesta denúncia i en la seva tramitació que òbviament, tenen
altres interessos, encara que això, que hauria de ser una obvietat, no es comenti a la majoria dels mitjans de
comunicació locals.

Son Busquets:
Una nova centralitat amb identitat pròpia
Trinxera municipal

T3

Neus Truyol Caimari
Regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma
Recuperar espais abandonats i donar-los una segona vida és un
objectiu clau de l'Ajuntament de Palma. L'antic canòdrom i velòdrom,
l'antiga presó, Can Ribas, les Torres del Temple,... són exemples de la
tasca que estam realitzant des del consistori per obrir les portes
d'aquestes infraestructures públiques i que siguin útils per a la vida
social, econòmica i urbana de Ciutat. Son Busquets no és aliè a aquesta
voluntat. L'Ajuntament de Palma aprovarem un Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) que dibuixi un Son Busquets com a resposta a les
necessitats actuals de Palma.
Ens trobam davant un espai d'oportunitats per un urbanisme a escala humana, de proximitat, on l'habitatge, els
equipaments i serveis públics i de proximitat, la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació del patrimoni siguin
elements centrals del projecte que obrin els murs de Son Busquets.
Son Busquets ara és una frontera, en el futur serà un espai de connexió dels tres barris que l'envolten (Cas Capiscol,
Camp Redó i El Amanecer). El desenvolupament urbanístic ha de respondre als objectius que apuntàvem. Si hauran
d'ubicar un mínim de 831 habitatges de protecció oficial, és a dir a un preu assequible. Així mateix els equipaments
públics, espais comercials i zones lliures tendran un pes important per a generar un dinamisme social i econòmic de
proximitat, un barri amb les infraestructures de primera necessitat a prop de casa.
Però no ens podem oblidar del canvi climàtic i la mobilitat. Treballam per a generar una super-illa, i així tenir un barri
més habitable, verd, segur, on la contaminació de l'aire i de renous es minimitzi. I què és una super-illa? Reduir al
mínim el trànsit motoritzat privat dins el recinte, mentre es fomenta el trànsit de vianants, ciclista i transport públic.
I si a més de tot això recuperam part del patrimoni arquitectònic de l'antic quarter, no seria encara més interessant?
Algunes de les naus o edificacions es podrien reaprofitar per fer espais comercials, culturals, socials,... D'aquesta
forma mantendríem la memòria urbana redefinint els seus usos, pacificant-la.
Per tot l'anterior, estam creant una nova centralitat al nord de Palma. El centre de Ciutat pateix una pressió humana
inassumible. La majoria de serveis públics, comercials, de mobilitat..., estan dins murada. Aquesta dinàmica l'hem de
capgirar. I això és possible creant noves centralitats. A l'eixample Nord estam impulsant un eix en aquest sentit:
Blanquerna, s'Escorxador, Son Busquets, Sa Presó. Pols on l'activitat econòmica, social, cultural, educatives, zones
verdes..., seran principals.
Son Busquets està tancat des de fa 20 anys i és propietat del Ministeri de Defensa. L'Estat no pot actuar especulant
amb un solar públic, que sols cerca maximitzar els beneficis econòmics, i vagi en contra de les necessitats d'habitatge.
L'Estat no pot actuar d'esquena a Palma. Les administracions públiques han de vetllar per l'interès general i actuar de
forma solidària. Treure a subhasta Son Busquets per 45 milions d'euros és una aberració. L'espai ha de continuar
essent públic, ja que possibilita un ventall d'actuacions amb repercussions molt positives per Palma i Mallorca.
Perquè és important que Son Busquets sigui públic? Si és públic, podrem garantir amb millors condicions els objectius
que ha de tenir aquest espai que abans comentàvem. Si els habitatges són públics, els destinaríem a lloguer social, no
a venda. És imprescindible incrementar l'oferta de lloguer social per cobrir les necessitats de tantes famílies que
pateixen lloguers abusius. Si l'espai és públic, hi podrà haver més espai per zones verdes, equipaments públics,... I
com no, conservar patrimoni públic també és molt important. La descapitalització de lo públic ens aboca a afeblir les
administracions, hem de conservar el sòl públic, propietat de tothom.
En definitiva, volem recuperar un espai militar per transformar-lo en un barri modern, sostenible i
dinàmic, en definitiva una oportunitat per mostrar al món que Palma és innovadora donant respostes
valentes a mancances històriques.
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6.1

La gestió de la diversitat
La gran assignatura pendent de
MÉS per Mallorca

Miquel Rosselló Del Rosal
del Consell de Fundacions Darder Mascaró
MÉS neix com una formació política sobiranista que considera
Mallorca el seu subjecte polític per què té una història, cultura i
llengua pròpia, però també perquè la insularitat és una senya
d’identitat i aspira a un món millor des d’una Mallorca millor. Que
posa l’accent no tant en allò que som o hem estat, sinó en allò que
volem esser. Que vincula la lluita per la sobirania plena a la millora
efectiva de les condicions de vida, al progrés i a la sostenibilitat. Que
aposta per un patriotisme social i republicà.
La seva constitució representà un bot quantitatiu i qualitatiu d’allò
que fins aleshores representava el nacionalisme d’esquerres. Fou la
suma, dins un mateix projecte polític, del PSM, la màxima
representació des de la seva fundació del nacionalisme d’esquerres,
que amb audàcia i generositat liderà la construcció de MÉS.
D'Iniciativaverds, que sumava la tradició dels Verds i d’una part de
l’esquerra mallorquina que va lluitar a la clandestinitat contra el franquisme i dins Esquerra Unida durant anys
posteriors. I d’agrupacions polítiques municipalistes de distints pobles.
MÉS ha sabut situar el sobiranisme com a punt de trobada entre el nacionalisme d’esquerres, el republicanisme,
l’ecologisme polític i el feminisme i sap fer bandera de la pluralitat interna i Una pluralitat que a mesura que MÉS es
faci més fort i més arrelat a la societat s’anirà incrementant. Perquè actualment la pluralitat no és una excepció, és la
norma. Respon a la mateixa pluralitat de la societat.
I ha estat capaç de construir un projecte polític que a pesar dels entrebancs patits i les moltes mancances que encara
té, ara com ara, és imprescindible per avançar cap a una Mallorca igualitària, ecològicament sostenible i sobirana. Però
per seguir endavant cal que aprovi l’assignatura de gestió de la diversitat. No es pot ser un partit que aspiri a majories
socials si no s’aprèn a gestionar la diversitat.
Això obliga a considerar la pluralitat com quelcom positiu, com un valor i mai un entrebanc. Per tant és vital mantenir
la seva aposta fundacional per un projecte transversal, inclusiu i amb vocació de majories, com ho estan fent aquests
darrers anys, forces amigues com ERC o EHBildu.
Que a ningú se l’ocorri cercar l’enemic dins les nostres pròpies files. Tots lluitem per una Mallorca i un món millor i ens
podem equivocar i ens hem de corregir els errors però amb un profund respecte i orgull d’allò que som i pel que
lluitem. Caldria que els militants de l’esquerra sobiranista no oblidéssim mai que lluitar per una Mallorca sobirana,
justa, feminista i ecològica, contra els poderosos té molt de mèrit. I que tots els que ho fan mereixen el nostre
respecte.
Per gestionar bé la pluralitat cal que els militants ens coneguem, parlem, confrontem idees mirant-nos als ulls i mai
ens conformem amb el whatssap o les xarxes socials. Sabem que no pensem el mateix sobre moltes coses però també
sabem o hauríem de saber que hem d’aconseguir el consens per un objectiu superior. La unitat no és uniformitat, però
per la bona salut del projecte fan falta les dues.
Per això és vital trobar espais propis pel debat. Com poden ser les assemblees locals, que han de saber tenir una
agenda de debat que no contempli solament el treball municipal. O les sectorials, instruments imprescindibles per
l’aportació programàtica. O quan calgui, reunions comarcals o senzillament les trobades entre companys. Cal desterrar
la idea que trobar-se per debatre punts de desacord polític o per comentar quins dirigents o candidats ens convenen
més és una “conspiració”. Mai serà negatiu parlar molt i entre molts.
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I això no entra en contradicció amb què una formació política que faci bandera dels valors republicans, laics i
sobiranistes no es pot permetre cap dèficit democràtic en el seu funcionament. L’apoderament de la militància ha de
ser una premissa imprescindible i irrenunciable per pura coherència amb els seus principis.
Però perquè la democràcia sigui plena calen algunes premisses prèvies. En primer lloc la més amplia participació
possible de la militància en la presa de decisions. I també és necessari que els militants tinguin tota la informació per
prendre les decisions i que hagin pogut formar-se la seva opinió d'acord ambl debat polític entre uns i altres.
La presa de decisions democràtiques requereixen un procés previ de maduració. D’un debat obert i franc entre
companyes que gaudeixen de la informació necessària que s’escoltin i tinguin com un objectiu important, trobar punts
en comú.
Decidir, per posar un exemple, amb quina coalició electoral s’ha de presentar MÉS, a una assemblea a la qual assisteixi
un centenar d’afiliats sense informació prèvia, sense haver discutit aquest tema abans i que tenen dos o tres minuts
per argumentar les seves opinions té molt poc de democràtic. Aquesta pràctica s’assembla més a una democràcia
formal que real.
Les assemblees, els referèndums, les primàries sempre haurien de ser la darrera estació d’un procés de debat que no
cerqui en primera instància la confrontació sinó la recerca del consens.
El risc de fracàs més greu que té una formació política i l’esquerra sobiranista no és una excepció, és la divisió interna
i la ruptura. La història està plena d’organitzacions que han quedat pel camí per aquesta causa.
I per cert els nostres enemics, la dreta neofeixista i espanyolista, ho sap i una de les seves tàctiques preferides per
destruir-nos és provocar les nostres divisions. Estic ben convençut que això que dic no és “una novel·la de
conspiracions” sinó un fet real i molt quotidià. Solament per això hauríem de fer el contrari.
No oblidem mai que la unitat del partit és un requisit imprescindible per continuar endavant i abans de
dur endavant determinats plantejaments que comporten confrontació convé pensar-ho molt bé
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6.2

Com afrontar les migracions:
orgull i prejudici

(1)

Xavier Bacigalupe Blanco
Secretari General de la Conselleria d’Afers Socials

Permeteu-me fer un joc de paraules amb el títol de la novel·la de Jane Austen – una
obra romàntica, en els dos sentits de la paraula: escrita a inicis del segle XIX, i de
temàtica amorosa- per a enfocar el repte de les migracions, que fa anys va omplint portades a tots
els mitjans de comunicació (Open Arms, CIEs, tanca de Ceuta, mur de Trump, etc.) i ha esdevingut
un dels punts de conflicte polític i social més importants en l'àmbit global.
Tot i l’actualitat, el tema de les migracions humanes ha estat una
constant de la història humana. De fet, la nostra espècie – els
Sapiens – és el tipus d’homínid dominant gràcies al fet que els
nostres pares i mares originaris varen decidir un dia abandonar la
sabana de l’Est d’Àfrica, per culpa de la sequera, l’abundància de
lleons i hienes o la falta d’aliments, i emprendre un camí cap a terres
més adequades, sempre més enfora, amb l’esperança de trobar
millors oportunitats per ells mateixos i pels seus descendents. I des
d’aquesta primera colonització – assimilant o eliminant, encara no
està clar, a la resta d’humans no sapiens- la migració no s’ha aturat,
en forma de descobriment de nous espais, la cooperació pacífica amb
altres grups o mitjançant la invasió violenta, l’annexió de territori i
l’aplicació de neteges ètniques.
La nostra illa és testimoni de l’arribada de diferents tongades de població. Hi ha un cert consens
entre arqueòlegs en el fet que els primers immigrants arribaren a Mallorca entorn del IV mil·lenni
abans de la nostra era (ANE). La segona onada es va donar amb la conquesta romana al 123 ANE,
quan el cònsol Quint Cecili Metel Baleàric va ‘repoblar’ Mallorca i Menorca amb 4.000 veterans, i
les seves famílies, de les guerres a Hispània. Posteriorment, ja al 902 de la nostra Era, arribaren els
clans àrabs i amazics del nord d’Àfrica amb la dominació islàmica, que es repartiren el territori i
substituïren o assimilaren la població originària, totalment romanitzada. Però la gran onada
migratòria es produeix amb la conquesta del Rei en Jaume el 1229, amb el consegüent repoblament
i colonització per part de catalans i occitans, que desplaçà cap a l’exili o l’esclavatge la major part
de la població musulmana, que, amb tot el dret, es consideraven com els autèntics mallorquins.
Caldrà esperar fins a la segona meitat del segle XX per a trobar una nova gran arribada, en forma
d’immigrants d’origen majoritàriament espanyol, però també del nord d’Europa, atrets per la
indústria turística. Una onada que continua en marxa el dia d'avui, amb l’arribada d’iberoamericans,
magrebins, europeus del nord i de l’est i, en molta menor mesura, asiàtics i subsaharians.
L’altra cara de la moneda està en les onades emigratòries dels mallorquins i mallorquines que, per la
fam, la violència o la cerca d’un futur millor decidiren abandonar l'illa per a trobar altres terres. A
part de l’exili musulmà del 1229, hi ha la fugida dels jueus, després de la destrucció del call de
Palma el 1391 i, finalment, amb l’expulsió de la Corona d’Aragó de 1492. Això no obstant, l'etapa
migratòria més gran es va donar al segle XIX i primera meitat del XX cap a Sud-amèrica,
especialment Cuba, Puerto Rico, Argentina, i França.
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És increïble com la gent ha oblidat tan ràpidament com la població mallorquina ha passat, fins a
temps molt recents, només una o dues generacions enllà, de ser una terra d’emigrants que, com
sempre, fugien de la fam, la injustícia i la violència, o la manca d’oportunitats per a gaudir d’una
vida digna, per a esdevenir refugi de gent que fugia de la seva terra exactament per les mateixes
causes.

https://itsallaboutculture.com/wp-content/uploads/2014/01/World_Migrations_since_1500.jpg

I en tots i cadascun dels episodis històrics de migracions massives, a Mallorca o a qualsevol lloc del
món, l’arribada dels nous habitants ha provocat canvis profunds, alguns positius i d’altres negatius,
al territori d’acollida i, especialment, entre la població que s’autodefinia com a originària.
Un primer impacte es troba en l’organització social i econòmica autòctona, en aspectes jurídics com
els canvis en la propietat dels mitjans econòmics, l’aplicació de noves tecnologies i tècniques,
l’establiment, o la ruptura de llaços comercials exteriors, o la subordinació jurídica de la població
preexistent. Però també en els elements estrictament culturals com la llengua, la religió o el sentit
d’identitat que els nous pobladors porten i que acaben imposant-se, o convivint en difícil equilibri,
sobre les que ja eren majoritàries al territori.
Un altre impacte, gens menyspreable, es produeix sobre el propi territori i el medi natural, perquè,
tret d’episodis de neteja ètnica, l’arribada de població no provoca el desplaçament dels habitants
originaris, sinó una major càrrega humana, amb el que suposa de consum dels recursos naturals:
aigua, espai agrícola, superfície forestal, reducció de la fauna i flora autòctones.
Però, sense dubte, l'impacte més gran és el psicològic. Tant és si es tracta d’una ocupació violenta
com un assentament progressiu i pacífic, els autòctons reaccionen sempre amb hostilitat davant la
pèrdua del que consideren el ‘seu’ espai vital, la ‘seva’ comunitat, del que l’identifica com un
‘nosaltres’ enfront dels estranys, dels ’altres’. I la resposta, invariablement, passa per les actituds
bessones de l’orgull i el prejudici.
L’orgull es manifesta com una exaltació del que es considera propi i definidor. Poden ser elements
ben visibles com la llengua, la religió o el color de la pell. Però també identificadors més quotidians
com la gastronomia, la vestimenta, la música o les relacions familiars. Un orgull que destaca la
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necessitat de valorar ‘lo nostro’ davant la por que sigui substituït pel referent que aporten els nous
habitants. Un perill que pot ser absolutament real -la conquesta de 1229 va suposar la desaparició
total de les llengües, religió i cultura dels àrabs i amazics que habitaven Mallorca des de feia tres
segles– o totalment fictici –l’arribada massiva d’immigrants magrebins no ha suposat la desaparició
del cristianisme a França– però que es dóna per segur i absolutament vinculat amb els ‘forasters’.
Si l’orgull exalta ‘lo nostro’, la conseqüència lògica és el prejudici cap a tot el que suposa o
identifica els nous arribats, com un primer pas de cara a menysprear i rebutjar els mateixos
immigrants. En els casos extrems, aquest odi aboca a la solució definitiva per a defensar ‘lo nostro’:
eliminant si cal, físicament, els immigrants; impedint que n’arribin de nous, i obligant als que ja hi
són a integrar-se plenament, és a dir, a deixar de ser ‘estrangers’. Una política que s’aplica tant als
que acaben d’arribar com a qui fa segles que hi és però no s’ha integrat a la identitat majoritària,
com els jueus o els gitanos, per exemple.
Aquesta base psicològica de por i rebuig al migrant ha servit com a força electoral a la ultradreta
que als diferents països del món i que els permet governar i imposar altres parts del seu ideari que
no serien, sense la pantalla de l’odi a l’estranger, acceptades pels seus votants.
Es pot objectar que no cal una migració perquè una idea o tècnica nova sigui rebutjada o
menyspreada en comparació a les que es consideren ‘nostres’. Però si suposen una millora per a
l’estament social majoritari, s’acaba imposant sense dificultats en un temps extraordinàriament
ràpid. Fins i tot, l’assumpció d’aquestes novetats pot suposar una ampliació del concepte
‘nosaltres’. Com a exemple, l’adopció generalitzada del Halloween, que ha substituït la significació
del dia de Tots Sants, és definitòria de la cultura dita ‘occidental’, superant els límits tradicionals
estatals, culturals i, també, els religiosos.
Seguirem parlant...

https://coas.missouri.edu/event/black-migrations-symposium
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7.1

La Contemporaneïtat xueta
Entre la investigació i la reparació

Neus Picó Veny

La Contemporaneïtat xueta, de Laura Miró Bonnín, és l'estudi preliminar del qual serà la
seva tesi doctoral. Un treball de recerca que transita entre la investigació acadèmica i la
voluntat de fer sentir la veu dels descendents dels jueus conversos de Mallorca que
encara avui se senten partícips d'un grup social diferent i que, a poc a poc, han vist com
l'estigma es diluïa dins una societat cada vegada més globalitzada i mestissa. La tesi,
dirigida pel doctor David Ginard Féron, ben segur que aportarà, a la historiografia,
noves dades per analitzar un dels fets més singulars de tot el món occidental, el cas
dels xuetes de Mallorca.
El cas dels xuetes de Mallorca fa dècades que és àmpliament estudiat des de vessants
diferents. És just fer una menció especial al llibre Els descendents dels jueus conversos
de Mallorca, de Miquel Forteza, per la valentia de l'autor de tractar un tema secularment
silenciat i per la repercussió, no exempta de polèmica, que va tenir a la Mallorca del
tardofranquisme.
Molts d'investigadors s'han interessat per aquest fet, com dèiem, tan singular i insòlit, i que forma part d'un dels
episodis més foscos, i alhora més atractius, de la nostra història. Els treballs pioners de Baruch Braunstein, Els xuetes
de Mallorca, i d'Angela Selke,Vida y muerte de los chuetas de Mallorca, obriren el camí a altres autors que contribuïren
a completar el retrat històric del col·lectiu xueta. Per citar-ne només alguns, la tesi doctoral de Lleonard Muntaner, Els
xuetes de Mallorca: espai, economia i societat a finals del s. XVII, Miquel S. Font Poquet amb La fe vençuda o La
judería de Mallorca en 1391, d'Eduardo Pascual Ramos han tractat, sobretot, els orígens i la persecució dels xuetes.
Posteriorment, els investigadors s'han centrat en aspectes que aprofundeixen més en l'organització interna d'aquesta
societat marginada, com L'endogàmia dels xuetes de Mallorca, d'Enric Porqueres o en les motivacions que provocaren
la revifada de la persecució dels conversos per part de la Inquisició espanyola, que com s'explica en una de les
darreres aportacions del professor Antonio Cortijo Ocaña, La persecución económica de los chuetas. Religión y
economía en Mallorca en los siglos XVII y XVIII, amb pròleg del doctor Gabriel Ensenyat Pujol, no sempre era per mor
de l'observança de l'ortodòxia catòlica. Pel camí, s'hi han afegit històries de nissagues de xuetes com les escrites per
Francesc Riera i Montserrat; estudis dels malnoms dels xuetes, de Rosa Planas Ferrer i aportacions diverses de gran
valor, que sempre han trobat empara editorial de la mà de l'editor i gran expert en la matèria, Lleonard Muntaner. La
llista és molt llarga, però no és objectiu d'aquesta ressenya fer-la exhaustiva.
L'aportació i l'originalitat del treball de Laura Miró és que estudia el tema xueta a partir de l'època contemporània, des
del S. XIX fins a l'actualitat. N'analitza la pervivència com a grup social diferenciat i estigmatitzat, malgrat que no
n'abandona la tradició històrica, perquè l'encaixa, perfectament, quan s'endinsa en la presència del mite xueta en la
literatura, un camp que no ha quedat al marge, amb més o menys encert, de la fascinació que provoca aquest tema.
En algunes ocasions ha estat utilitzat com a rerefons històric d'una narració, en d'altres els xuetes són els
protagonistes de l'acció, però també hi apareixen com a personatges ridiculitzats; un dels exemples més recurrents és
l'Aina Cohen de Mort de Dama, de Llorenç Villalonga, una sàtira magistral d'una societat en procés de desintegració i
un atac furibund en doble direcció, contra l'Escola Mallorquina i contra els xuetes.
En aquest treball preliminar, Miró posa en relleu les aportacions d'intel·lectuals xuetes, sobretot a partir del S. XIX, en
el moviment de la Renaixença, la seva filiació política majoritàriament de part dels liberals, la difícil entrada dels
capellans xuetes dins la jerarquia eclesiàstica...I en definitiva, la integració, més o menys normalitzada, d'aquest grup
dins tots els àmbits de la societat mallorquina.
La tasca de Miró parteix d'un fons documental exhaustiu, però l'adoba amb la història oral que li poden relatar tants i
tants de xuetes que encara han viscut al barri de l'antic call, que hi han tengut o hi tenen comerços tradicionals i que
han patit humiliacions, insults i menyspreu per ser portadors dels quinze llinatges maleïts. Valgui l'exemple que li vaig
contar jo mateixa sobre mon pare; un adolescent, alumne de La Salle de Palma, que explicava, amb certa tristesa i
vergonya, que l'única vegada que s'havia barallat amb un company d'escola va ser perquè li va dir "xuetó". Era la
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Mallorca dels anys 50. També hi ha una anècdota compartida per molts de xuetes, en podríem dir un clàssic, i és que,
a tots, qualque vegada, ens han confós el llinatge i no per semblança lingüística, precisament. Puc entendre que Picó
es confongui amb Miró, però no amb Forteza. El motiu és tan evident que no hi cal cap explicació.
Sospit que, de la seva investigació, Laura Miró traurà un material valuosíssim, ple d'anècdotes i vivències que han
estat la història quotidiana, el dia a dia, de centenars de famílies mallorquines. Però la tasca corre pressa i convé
accelerar-la. La pèrdua de la memòria històrica agonitza sota la perillosa pressió d'una globalització cultural que arrasa
amb les identitats. I el tema xueta, per bé i per mal, forma part intrínseca de la identitat mallorquina. Que ara ja no
se'n parli com fa 50 anys no em fa creure en el miracle que hem avançat cap a una societat més civilitzada, més
integradora i més tolerant, més aviat em fa pensar que és una constatació més de la pèrdua dels nostres referents
històrics. No hem acceptat una situació perquè hàgem fet acte de contrició col·lectiu i n'hàgem assumit l'error, sinó
que, senzillament, bona part de la població la desconeix i ja no forma part del seu imaginari.
Per ventura, arran d'aquest treball qualcú es prendrà, seriosament, després de segles d'ignomínia, la necessitat de fer
reconeixement públic a tantes víctimes, i que, ara com ara, corren perill de caure en l'oblit més absolut, sense haver
tengut ocasió de reparar-los el patiment que els infligiren.
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Miquel Àngel Joan «Llonovoy»
El món aniMal

Maties Garcias

L’artista, actor i escriptor Miquel Àngel Joan, més conegut com a «Llonovoy», ha tret
llibre nou. Es tracta d’un producte ben característic de les habilitats i els quefers del
polifacètic creador palmesà: un llibre a cavall de la poesia i de les arts plàstiques. Ja ho
diu, tot fent jocs de paraules, el subtítol del recull il·lustrat de poemes: Poe més collage.
I és que les 26 composicions poètiques s’acompanyen d’altres tantes il·lustracions del
mateix autor, de manera que ens presenta més de dues dotzenes d’històries d’animals
fantàstics amb un rerefons moral: “Amb imatges i amb paraules / vet aquí petites faules
/ per a petits i per a grans / són poemes il·lustrats / animals de pèl i ploma
dibuixos ,quimeres, collage”.
Al llarg del bell llibret –número 1 de la nova col·lecció Tornassol– hi apareix tot un
bestiari presentat amb enginy verbal, amb voluntat faceciosa, però sempre projectant
un punt d’inquietud. Així, Els pericans, que són una espècie d’aucells que lladren tot volant, segons una dona catalana
són “perigossos”, i La gallina interior és un curiós animal que “té el cervell, a l’inrevés / i una ploma vertical”, com
demostra la il·lustració corresponent, encara que sols l’hagi vist un expert naturalista, “en somnis” segons aclareix.
Igualment, La libèl·lula que riu és un humainsecte que espanta turistes de platja mentre se’n riu. L’arri-só “un temps
era un eriçó / i ara és una somera” i El grillop “de vegades fa auuu, / de vegades fa cri-cri”. El peix pai-pai i les paipai-ones són “poemes visuals”. Per contra, la voracitat de La mosca puputera ha transformat l’aucell insectívor en una
mosca com les que devorava, i El sinofós animal és “flora i fauna tot en u”.
L’anecdotat va ser “creat al laboratori” i “a tots els científics treia de polleguera”.
L’annerot té “etxures d’una ànnera / i maneres d’indiot” i migra per Nadal lluny dels àpats
familiars de temporada. El faisard és un faisà sense ales que fa d’”intrèpid alpinista” i està
com una cabra. Un cigne d’elegància aporta la distinció d’un “Insigne dansaire clàssic / de
família ballarina”, mentre que El grill de carreres és un “equinsecte enamorat” que toca el
violí per atreure la parella fent cri-cri.
No hi falten La llebre de l’Ebre, “gran corredora fluvial”, o El caracul, “amb dos caps i
sense coa” que “en el zoològic de Perpinyà / no sabien on l’havien de posar”, o El conill
salat, L’encolomat i El caturat, que ell mateix s’encalça perquè duu la presa incorporada, o El be renat, que és el bé i
també és el mal, un encontre natural. O El gavinagre, un animal tan estrany que esdevé “un ensurt pels caçadors / un
malson pels mariners”.
Com podem veure, l’observació de tantes rareses animals –i en el fons, potser, també humanes– ens arriben amb
versos i rimes, amb jocs de paraules i dobles sentits que si desfermen el somriure del lector, també li ofereixen un
motiu per a la reflexió.
Miquel Àngel Joan, «Llonovoy». El món aniMal. Poe més collage. Palma: 2019. Lleonard Muntaner Editor.
Tornassol 1.
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NATALIA E LEONE

Josep Traverso
“Pel que fa a l’educació dels fills, crec que no se’ls han d’ensenyar les petites virtuts, sinó les grans. No els hem d’en senyar l’estalvi, sinó la generositat i la indiferència cap als diners; no la prudència, sinó el coratge i el menyspreu del
perill; no l’astúcia, sinó la franquesa i l’amor a la veritat; no la diplomàcia, sinó l’amor al proïsme i l’abnegació; no el
desig de l’èxit, sinó el desig de ser i de saber.” N. G.
(Tot un programa d’educació moral)

Parlar de Natalia i Leone Ginzburg és en gran part parlar de
l’editorial Einaudi, del projecte cultural fundat per Giulio Einaudi en els anys trenta del segle passat, dels seus llibres,
de les seves revistes, de les seves col·leccions, dels intel·lectuals que s’hi van aplegar al seu voltant, fins i tot de la seva
manera de funcionar com a col·lectiu. Un projecte que abraça des de la ciència fins a la literatura, passant per la història
o la lingüística. Un segell editorial que distingia profundament els seus llibres, els lectors, els seus escriptors, els einaudians, els llibres Einaudi. Si parlem de literatura, el llistat
és interminable, Cesare Pavese, Italo Calvino, Natalia Ginzburg, Carlo Levi, Primo Levi, Elio Vittorini, Elsa Morante i
molts més.
Leone Ginzburg havia nascut a Odessa l’any 1909, amb la
seva família es va instal·lar a Torí on va estudiar al Liceo Massimo d’Azeglio, professor de literatura russa a la Universitat, es va negar a fer el jurament de fidelitat al règim feixista i va ser expulsat. Empresonat diverses vegades, desterrat amb la seva família -ell i Natalia s’havien casat l’any 38- a Pízzoli, als Abruços de l’any 40 fins al 43. Finalment
detingut l’any 43, torturat a la presó de Regina Coeli de Roma pels alemanys, mor a conseqüència de les tortures el
cinc de febrer de 1944. Tenia doncs trenta-cinc anys. La nit abans de morir va escriure una bellíssima i valenta carta a
la seva dona que es pot trobar a la xarxa traduïda al català per Meritxell Cucurella-Jorba. Leone és un d’aquells personatges oblidats per la història, necessaris de recuperar per la seva força moral, per la seva lluita contra el feixisme,
per la seva valentia, intel·ligència i capacitat de treball.
El moment fundacional de l’editorial Einaudi ho conta el mateix Giulio al llibre Giulio Einaudi en diálogo con Severino
Cesari, Mario Muchnik, 1994:
“En 1933, tenía veintiún años, mi trabajo ya era visible, y Leone Ginzburg viene a verme, una entrevista se ria, y me propone: ¿por qué no coordinas una editorial? ¿Y el dinero? El dinero se encuentra […] Cuando re gistré la Giulio Einaudi como empresa individual, en 1933, la sede estaba en el 7 de la calle Arcivescovado.
Un último piso, una gran buhardilla donde teníamos también el almacén, un despacho para mí, otro cuarto
para Ginzburg y una sala más grande para la secretaria.” (27/31)
El llibre esmentat, apassionant, li dedica un capítol, La obra de arte inacabada de Leone
Ginzburg. Ell i Natalia van tenir tres fills, un d’ells l’historiador Carlo Ginzburg, va mantenir el seu nom de casada fins a la seva mort baldament s’havia tornat a casar l’any 50
amb Gabriele Baldini. La parella va tenir dos fills. Ella havia nascut a Palerm però es va
traslladar a Torí amb la seva família, els Levi, quan tenia tres anys. Va ser una einaudiana tota la seva vida, des de la seva primera novel·la, El camí que porta a la ciutat, publicada amb el pseudònim d’Andrea Tornimparte l’any 42 fins a la seva mort a Roma l’any
1991. Va romandre lligada a l’editorial fins al final, i ho va fer com a treballadora exigent
en el nucli de direcció, com a escriptora i com a traductora:
“En 1937, Leone Ginzburg y Giulio Einaudi me propusieron traducir À la recherche du temps perdu. Acepté. Era una locura proponérmelo y fue una locu ra por mi parte aceptar. También fue, por mi parte, un acto de suprema soberbia. Tenia veinte años. […] Aprendí entonces qué es lo que significa traducir: ese trabajo que debe combinar la minuciosidad de la hormiga y el ímpetu
del caballo.” (179)
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La cita pot semblar anecdòtica però dóna idea de la força, del potencial intel·lectual i de transformació que va generar
Einaudi, durant dècades, en els seus escriptors, sempre a la recerca i creació d’un nou públic lector. D’allò que suposava dir, aquest és un llibre Einaudi.
Si no vaig errat tres són les editorials catalanes que s’han esmerçat els darrers anys en publicar l’obra de Natalia Ginz burg. La gironina Edicions de la ela geminada ha culminat el seu projecte de publicació del cicle complet de les cinc
novel·les breus d’aquesta autora: El camí que porta a la ciutat, Ha anat així, Valentino, Sagitari i Les veus del capvespre. Estem parlant d’un arc temporal que aniria des del començament dels 40 fins 1961. I tot això en una edició molt
ben cuidada, des de la traducció fins al disseny de cadascú dels llibres, portada inclosa.
Totes elles molt recomanables. Allò primer que nota el lector que s’hi endinsa és la sensació de proximitat, allò que
passa està succeint en l’entorn de l’autora, molt a prop de la veu narradora. Proximitat i estima pels personatges, ho
diu ella mateixa a El meu ofici:
“Entre nosaltres i els personatges que inventem, que la nostra fantasia lànguida, tanmateix, aconsegueix inventar, hi neix una relació especial, tendra i quasi maternal, una relació càlida i humida de llàgrimes, d’una
intimitat carnal i sufocant.”
Afegim la senzillesa, a algun lloc he llegit com Carmen Martin Gaite referint-se a la nostra autora parlava de la seva
capacitat per convertir el to menor del relat en una obra d’enorme categoria literària. I és que el lector pot arribar a
pensar que es troba davant d’una escriptura ben simple, però aquesta senzillesa no és tan sols una virtut purament
formal també té a veure amb el contingut, amb la claredat del missatge que transmeten els seus relats.
La facilitat amb què llisca el relat. Tinc un amic escriptor, els meus amics escriptors no arriben a dos, doncs, xerrant
un dia em va dir que allò per la qual cosa lluitava quan escrivia era per aconseguir que la seva escriptura avancés suaument i d’això l’escriptura de N. G. té en abundància. El relat no avança de forma lineal, que també, és més aviat
com un fil que es descabdella passant sobre els fets diverses vegades però sempre a un nivell diferent. És per això que
en aquests relats breus no n’hi ha capítols, fins i tot les separacions entre diferents parts del text són escasses.
El nivell d’aquestes cinc novel·les és bastant homogeni però si hagués de recomanar-vos una de les quatre que he po gut llegir diria que Ha anat així perque és un d’aquells relats on el final apareix a la primera pàgina - Li he disparat als
ulls- però on el text, brillant, aconseguit, no perd en cap moment ni intensitat ni interès.
Àtic dels llibres, és una altra editorial, en aquest cas barcelonina, que ha publicat llibres de Natalia Ginzburg els dar rers anys. «Les petites virtuts» va aparèixer el 2015 amb una segona edició l’any següent, és segurament l’obra més
coneguda de l’autora i per mi es tracta d’un llibre molt especial perque el vaig llegir en italià ja fa molts anys quan
l’amic Carles Valentí i jo estudiàvem italià amb esforç i l'entusiasme que ens encomanava una magnífica professora.
L’he tornat a llegir aquests dies. El llibre conserva la seva vitalitat encara que es mostra bastant desigual segons els
seus articles, si us pogués recomanar alguns dels seus texts, diria que Retrat d’un amic, dedicat a Cesare Pavese, Jo i
ell i El meu ofici són els que millor han aguantat el pas del temps. L’Àtic ha publicat també Lèxic familiar i una obra
dedicada a Txékhov.
La tercera editorial en concòrdia seria Club Editor que ha publicat un altre dels seus grans llibres, La ciutat i la casa, en
traducció de Meritxell Cucurella-Jorba, però fins aquí ja no he pogut arribar, el temps no m’ho ha permès. Res més,
bon inici de curs a tots.
Palma, 25 d’agost de 2019.
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De consciència a conducta:
siguem educades, parlem en català
Alguns relats esperançadors
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Montserrat Montagut
"La llengua és el pilar de la nostra vida , és la nostra història, cultura i identitat"
Aina Moll
"LLENGUA QUE NO ES PARLA, LLENGUA QUE MOR"
"Una llengua no mor perque no guanya nous parlants, només mor si la deixen de parlar aquelles qui la
parlen"
Manuel Sanchis Guarner.
Mal educat no és qui parla sempre en català a tothom que ja l'entén. És qui porta quaranta anys a la nostra terra i
encara li molesta la nostra llengua. Aquest article té la seva primera part en el núm. 85 de l'Altramirad.cat, el juliol
passat.
És a dir, si només fas servir el català amb qui saps que el parla...s'acabarà. La responsabilitat en la pervivència de la
llengua és nostra.
El català és llengua oficial i pròpia de les Illes Balears. I aquest estatus d'oficialitat d'ençà de fa més de 20 anys no ha
evitat que l'ús n'haja disminuit sensiblement... fruit d'un sistema lingüístic pervers que genera també la degradació de
la qualitat de la llengua amb conductes diglòssiques : amb faltes d'ortografia, d'expressió, barbarismes...i actituds
psicolingüístiques que denoten inseguretat.
I faig meves les paraules de Gandhi..."facis el que facis serà insignificant, però és molt i molt important que ho facis".
Perque En aquests temps de catalanofòbia....l'ús del català esdevé militància personal.
Des de l'assertivitat o la no submissió lingüística, perque ser catalanoparlant pot ser una font de plaer i de comoditat
en moltes ocasions, i no només una càrrega o pressió.
Per això ens cal optimisme i fermesa com a guia de conducta front els prejudicis linguístics, a més d'estratègies i
tàctiques per poderla usar de manera pràctica i còmoda sempre. Perque l'entorn fa que optem per la llengua no
marcada, la que sabem que no durà problemes... a fi d'evitar les conseqüències d'una situació sociolingüística anòmala
d'aquesta llengua minoritzada, que genera situacions d'estrès, d'incomoditat, de malestar... que afecten no només l'ús
de la llengua, sinò moltes altres facetes en la vida de les persones.
T'HAS PARAT A PENSAR QUE PER A LA SENYORA QUE ET DESPATXA, O PEL JOVE QUE ET SERVEIX...TU PODRIES SER
L'ÚNICA OCASIÓ QUE TINDRÀ AVUI DE SENTIR PARLAR EN CATALÀ ?
Vaig arribar des de Catalunya a Mallorca fa mitja vida -com m'agrada de dir- (ara ja en duc més de mitja), hi vaig
venir perque tenia un dels requisits necessaris per a mi: s'hi parlava català i em faria sentir com a casa.
I vull contar-vos com la meva experiència és que parlant en català, i també cuidant el tracte i allò relacional,...la gent
em tracta molt bé o millor!. Procur prendre actitud proactiva i fomentar la simpatia pel català, començant per la
salutació inicial ,of course!. I quan canvio al castellà ho faig perque vull i les circumstàncies ho aconsellen.
La meva percepció després d'anys d'aquesta pràctica és que l'estil de relació personal, quan resulta amable,
atractiu...facilita que l'interlocutora tengui els sentits més oberts a l'intercanvi en les dues llengues oficials....i no hi
respongui amb rutines estàndards.
Altrament confirmo que la gent sent satisfacció en poder parlar-lo, demostrar que el conéixen per parlar, llegir... i si no
pot del tot, fan de dir aquelles paraules que conéixen i els procura un millor feeling amb mi i benefici en allò que els
interessa i que jo puc oferir...
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EN LA VIDA...LLENGUA I BON TRACTE VAN DE LA MÀ :
La situació més inusual i original la vaig viure a una comisaria de policia nacional, on hi vaig anar a posar una
denúncia. Vaig començar demanant si entenia el català....
policia: algunas palabras, hace poco que estoy aquí
jo: ok sigo en castellano
feim el tràmit, dins una relació en la que em permeto esmenar fins a 2 vegades el text que em presenta, i
m'acomiado: espero que la próxima vez pueda entenderme en català i somriure
policia: si quiero aprender-lo
jo: bueno ....espero que la próxima vez sea en la calle i no aquí
2
policia: si...haciendo unas cañas
somriure final d'ambdòs i, quan faig les passes per sortir, amb la impressió de la seva actitud positiva i el seu aspecte
atractiu... m'entra el dubte...
L'altre dia entro a menjar un bocí de coca amb ceba en un indret cèntric i que publicita productes del país. M'atén una
jove amb aspecte de barreja multicultural.
Li parlo en català, repeteixo alguna paraula... i quan sóc a pagar confirmo: veig que m'has entès bé en català. Em
respon decidida: l'estic aprenent...les companyes me l'ensenyen. I m'acomiada amb una dicció excel.lent.
També en taller grupal d'això que se'n diu creixement personal.... on la llengua vehicular acostuma a ser el castellà,
introdueixo incialment que m'explicaré en català perque no pot ser d'altra manera en parlar de mi i les meves
emocions. I en general...quan es tracta d'empatitzar... fan l'esforç de comprendre, que sovint ho facilita un contexte
d'expressions recurrents i similars en castellà.
Altres tècniques que tenc en compte són el parlar pausat, vocalitzar...
Quan em demanen de girar la llengua...responc tan naturalment..."m'està demanant que -per favor- li parli en castellà
? . La resposta acostuma a ser un assentiment gestual , un "si" i també un "si por favor".
Si posen emperòs quan es tracta de frase curta, de fer via...-com és el cas de situacions en bar o restaurant- utilitzo la
traducció simultània; això és: repetir la comanda en castellà i tornarla a repetir en català. Com en els comiats: la
darrera paraula sempre en català !
També m'he trobat que han traduit les meves paraules al castellà, i responc : correcteeee!!
Me'n va passar una a Sineu en un restaurant: la cambrera se'm va adreçar en tot moment en castellà i jo vaig fer la
comanda en català. A les postres deman una beguda sense gel i ella repeteix "sense gel" i em conviden al 2 n. cafè....
(val a dir que vaig fer comentari a l'amo favorable al 2n plat).
Si l'excusa és que parlo un català aixi o aixà...l'explicació és clara: tothom parlam en dialecte en qualsevol
llengua...perque tampoc és igual el castellà d'Argentina que el de Madrid o Andalusia...
Fa poc a l'administració de l'INSS una situació inversemblant tot fent coa...entro en conversa ...l'altre en castellà i
finalment em parla en mallorquí fluent. Quan acaba el seu tràmit em vé a trobar i em diu: si duguessis la bandera
espanyola no t'hagués atès, però aquesta xapa que duus m'agrada (llibertat presos polítics), esperem que hi hagi
sort !. Ens comiadarem amb una besada. Encara no entenc perquè em responia en castellà...
En el gimnàs amb monitores/tors d'aquí i d'allà, immigrades i forasters...en català i creant bones sinèrgies: el resultat
és una ben bona atenció.

GAUDIR MÉS QUE PATIR EN LA MEVA OPCIÓ LINGÜÍSTICA
FEM ALLÒ QUE HEM APRÈS A FER.
Em resulta plaenter relacionarme en català també a Menorca i les Pitiüses..
I malgrat parlo altres llengües llatines...l'entonació diversa del català... del Rosselló a França, de l'Alguer, del País
Valencià, de persones extrangeres de procedència diversa...m'agrada i em sedueix especialment.
Per començar, cal canvi de xip per evitar "que passi lo de sempre..." tot fent canvis en els impulsos i hàbits de
conducta...cap a altres lleugerament distints als habituals i convencionals fruit de creences, prejudicis i automatismes
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fortament instal.lats en cervell... sovint com a resposta a actituds indiferents i no tant clarament hostils envers la
nostra estimada i maltractada llengua...Canvis que van molt bé també com a preventius de l'alzheimer...!!
Identificar prejudici, automatisme> posar-hi consciència> perque quelcom comenci a canviar per posar en valor el
català.
Altrament qualsevol acció que impliqui una conducta assertiva i sigui vista per altres persones – en una oficina pública,
en una reunió privada...- té l'efecte de model, de referència que pot ajudar a trencar estereotips i prejudici absurd.
Prejudicis basats en el que es pot anomenar "complex d'inferioritat", i que -tècnicament- és el resultat de
l'aprenentatge i la desemparança.
Perque un model segur i que es mostra normal, còmode i sense complexos... és el que s'encomana i es
tendeix a imitar.
He après a sentir-me còmoda mantenint el català... he cercat i après estratègies i responc amb tranquil.litat en les
interaccions lingüístiques... no m'hi barallo, fins i tot quan són agressives. He après que algunes discussions no treuen
cap a res. Faig per resoldre la dificultat amb elegància i sense mostrar-hi debilitat. Ja sabem que feim millor quan ens
creiem allò que feim...
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NO COMENCEM...
A TREURE LA CALCULADORA
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Margalida Rosselló / Ricard Pla

Ja s’han disputat tres jornades de la lliga de futbol i sembla
que comença a haver-hi nervis i angoixa per si el Mallorca
mantindrà la categoria. En tot cas, aquests són aspectes
que solen acompanyar tots els seguidors quan el seu equip
acaba de pujar. Què farem enguany? Serem capaços
d’estar un parell d’anys a Primera?
Recordem que el Mallorca, al llarg de la seva història, el
període més llarg que ha jugat a la màxima categoria han
estat 16 temporades seguides, i el podríem qualificar
d’equip ascensor. Amb això no vol dir que l’equip de
Vicente Moreno no pugui estabilitzar-se a Primera, però en
el futbol les coses han canviat: hi ha més nivell tècnic i és
molt difícil guanyar partits. Així mateix, ara hi ha molts
més diners a la gespa.
El director executiu del Mallorca va recordar no fa gaire que
el club és el que té el pressupost més baix de la categoria. Tot plegat, doncs, són condicionants molt potents que
encara compliquen més les coses perquè es mantengui a Primera. Mig en segones, Maheta Molango va dir: “hem de
trobar tres equips pitjors que nosaltres”.
El Mallorca d’enguany no és aquell equip de final dels anys
90 que dirigia Héctor Cúper, que comptava amb jugadors
de molt de nivell, com Roa, Marcelino, Romero, Engonga,
Valerón, Stankovic, la majoria dels quals ja havien jugat a
Primera Divisió. La plantilla que disposa Vicente Moreno és
molt enfora d’aquells futbolistes i s’ha conformat amb una
majoria d’elements amb poca o nul·la experiència a l’elit.
Evidentment, això no vol dir que no estiguin capacitats, tot
el contrari. Han demostrat que poden competir i ho han fet
en aquest començament de lliga. Per tant, es mereixen un
grau de confiança, ja que hi va haver molts de
“responsables” que l’equip tornàs al futbol professional. Ara
bé, és evident que necessiten quelcom més que competir,
lluitar i acabar fusos.
La Primera requereix molta concentració, perquè, entre altres coses, la pilota i el joc són molt més ràpids, un ritme
que imposen jugadors que competeixen a la Champions o són internacionals. El Mallorca ha perdut dos partits, però
ho ha fet amb dignitat, una virtut que hauria de servir perquè els jugadors aboquin una dosi més d’energia i joc les
pròximes jornades. Així que, val més no començar a fer números, això són vuits i nous. Queda tota la temporada, i
hem de pensar i creure que el Mallorca no sempre ha de perdre. La negativitat i el pessimisme que tant caracteritza
els illencs no sempre té raó de ser.

El racó d'en Joan
Miquel
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