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Editorial

Pocs dies abans de les eleccions, el clima
social i polític és, si més no, preocupant
Primer, pels efectes d’una sentència del Tribunal Suprem que condemna els líders socials i polítics del «procés» a
penes d’entre 9 i 13 anys de presó, a més d’aprofitar aquestes línies per solidaritzar-nos des de L’Altra Mirada amb els
presos i preses polítiques i exiliats, volem denunciar la injustícia d'una sentència i d'un judici que mai no s'hauria
d'haver celebrat, i que ha tret a centenars de milers de persones al carrer a Catalunya, i també milers en solidaritat
arreu de l'Estat i també aquí a les Illes.
L'Estat i el govern en funcions han tancat files entorn d’un poder judicial que aquests dies, en aquest cas ha estat el
Tribunal Constitucional, ha decidit que és lícit acomiadar treballadors i treballadores pel seu absentisme encara que
aquest estigui justificat per causes mèdiques. Mentrestant, el PSOE de Pedro Sánchez ha virat encara més cap al
centralisme i és fins i tot més combatiu que el mateix PP pel que fa a Catalunya, però també ha renunciat a tocar la
reforma laboral, i només se'n recorda dels pensionistes en campanya electoral. Com dels afectats per les inundacions
de Sant Llorenç, que un any després encara no han cobrat ni un sol euro de l'Administració central.
Quan es fa més urgent que mai una reforma tant des del punt de vista social com territorial, l'Estat i tots els seus
aparells tanquen files perquè no es toqui ni una coma del Règim del 78, acompanyats per uns mitjans de comunicació
que s'esforcen en donar una imatge de l'admirable protesta social a Catalunya com si fos una guerra civil, acusant fins
i tot de terrorisme una part de l'independentisme. Invisibilitzen també altres mobilitzacions, com la d'aquests dies en
defensa de la Mar Menor a Cartagena o les del canvi climàtic, mentre converteixen l'exhumació de la mòmia de Franco
en un funeral d'Estat i normalitzen dia sí, dia també, el feixisme de VOX i el seu marc discursiu, que malauradament
comparteix bona part de l'arc polític espanyol.
I és que el retrocés democràtic i de llibertats que es viu aquests dies i del que el conflicte amb Catalunya és la punta
de l'iceberg, hauria de preocupar a tota persona que es consideri demòcrata. Avancem a marxes forçades cap al que
Boaventura de Sousa anomena democràcies amb una forta càrrega d'autoritarisme, i no en som conscients. En un
context així, la renúncia del PSOE a constituir un govern d'esquerres i destensar la situació a Catalunya fan que
aquestes eleccions representin una estafa per justificar, en nom de la raó d'estat, l'estabilitat i l'ordre un acord entre
els vells actors del bipartidisme que duria a la frustració de totes aquelles persones que creiem en la transformació
social i la democràcia.
No ho hem de permetre
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L'ull crític

2.1

Europeisme a la carta

Diana Riba
Eurodiputada per Esquerra Republicana de Catalunya

Tot i que, des de fa dècades, el terme "Europa" ha anat associat a la idea de
"llibertat", sovint em pregunto què pensarien els pares fundadors de l'actual
deriva de la Unió Europea (UE). Em pregunto què pensaria, per exemple,
Altiero Spinelli, que va passar 16 anys en presons feixistes per oposar-se al
règim de Mussolini i en va treballar més de 40 per assolir una unió política
efectiva a Europa i la consolidació d'un espai de democràcia i llibertat per a
tots els seus ciutadans i ciutadanes. Què pensarien de la manca de
separació de poders i de la vulneració de drets fonamentals a Polònia,
Malta, Hongria o Espanya? Què pensarien del fet que persones humanes
que fugen de guerres es deixessin morir al Mediterrani? Què pensarien si
sabessin que, a l'Europa del s. XXI, hi tornen a haver presos polítics i
exiliats?
I és que, en el cas concret de Catalunya, hem comprovat com els drets i les llibertats han sigut vulnerats de forma
flagrant al bell mig d'Europa. Hem sigut testimonis de l'acció repressiva d'un Estat Membre de la UE que, per aturar la
voluntat de decidir d'un país, ha recorregut al menysteniment de drets fonamentals que donàvem per descomptats
des de feia generacions. Ha rebrotat una Espanya en blanc i negre que no ha dubtat en trepitjar drets civils i polítics
per tal d'acabar amb una opció política que posa en perill els privilegis de certes elits.
Malgrat que l'Estat ha repetit reiteradament que el cas català és un afer intern, el fet és que aquest cas ha arribat amb
força a Europa i ha creat una evident estupefacció entre molts companys. Europa ha vist un Estat que manipulava el
sistema d'euro-ordres activant-les i retirant-les com aquell que posa o treu una aposta en una partida de pòquer. Ha
escoltat a destacats polítics del PP al Parlament Europeu, com Esteban González Pons, demanant que se suspengui el
Tractat de Schengen si no s'aconseguia entregar a Espanya el govern català a l'exili. Les institucions europees estan
sofrint l'arbitrarietat de la justícia espanyola, la qual ha provocat que el Parlament Europeu tingui avui dia tres escons
buits. I, en qüestió de dies, es podria observar com el Tribunal Suprem menysprea el Tribunal de Justícia de
Luxemburg si es dóna el cas que pública la sentència abans que Europa es posicioni respecte a la qüestió prejudicial
sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.
Ha quedat constatat que l'europeisme de l'Estat espanyol és un europeisme "a la carta". Per les estructures estatals,
Europa només és un bon invent mentre satisfaci els seus interessos nacionals; uns interessos que, normalment, res
tenen a veure amb el bé comú. El més greu, però, és que aquesta manera d'entendre Europa es reprodueix en altres
països de la UE. El cas del Brexit és el màxim exponent d'aquesta tendència dels Estats.
És precisament aquesta tendència egoista dels Estats la que està minant el projecte europeu des de dins i és la que,
aquells que creiem en una Europa social, diversa, forta i unida, haurem de combatre políticament en la següent
legislatura.
L'Europa per la qual treballem molts eurodiputats i, en concret, els companys i companyes dels Verds-ALE, defensa la
construcció d'una Europa més federal en la qual la veu dels ciutadans, representada al Parlament Europeu, sigui més
forta i decisiva en la presa de decisions.
Una Europa que tingui els sistemes i els recursos necessaris per a sobreposar-se als interessos particulars dels Estats
i que no calli davant de les vulneracions de drets fonamentals. Una Europa que no aixequi murs com està passant a
altres parts del planeta sinó que construeixi ponts per ajudar als més desfavorits.
En definitiva, treballarem intensament per fer una Europa dels ciutadans i no dels Estats perquè només així tindrà
sentit aquest gran projecte polític.
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Com podem explicar
per què votarem MÉS-Esquerra?

L'ull crític

2.2

Guillem Balboa Buika
Candidat de MÉS-Esquerra al Congrés dels Diputats
La irresponsabilitat del PSOE-i també, cal dir-ho, de Podem- ens
ha duit a una nova cita amb les urnes el pròxim 10 de novembre.
L’esquerra espanyola ha avantposat els interessos de partit no
només a les necessitats de la ciutadania, sinó a la seva voluntat,
que és el que ara volen corregir. ¿Com és possible que aquells que
s'entengueren per fer fora al PP del govern no s'entenguessin ara,
a l'hora de formar un executiu i ens aboquin a unes eleccions que
pot guanyar el Trifachito? No ho sabem, però és el que ha passat i
hem d'estar a l'altura de les circumstàncies.
Una vegada que MÉS per Mallorca ha decidit liderar la coalició
MÉS-Esquerra per presentar-se a aquestes eleccions, quines raons
podem donar quan ens toqui defensar davant d'amics i coneguts
que és el vot més útil? En una campanya com aquesta, que no
s'hauria de fer i en la que participem amb un pressupost modestíssim, el boca-orella té més importància que mai. Els militants i simpatitzants del mallorquinisme i l'ecologisme progressista hem de
tenir arguments per defensar la nostra opció.
En primer lloc, MÉS-Esquerra és un vot per un govern i unes polítiques d'esquerres, progressistes, compromeses amb
el dret a decidir i que tingui en compte els interessos de Mallorca i de les Illes Balears. Si som aquí, és per mor de la
irresponsabilitat del PSOE i de Podem; els causants del problema no en podran ser la solució, ni tampoc un hipotètic
(però desitjat per molts) govern PSOE-Cs i PSOE-PP. En un Congrés més plural, poden sortir pactes més plurals i so bretot explícitament d'esquerres i democràtics. MÉS-Esquerra volem fer-hi sentir les nostres reivindicacions, les d'una
candidatura balear, progressista, sobiranista, ecologista i feminista que no servesqui els interessos de cap partit es tatal.
En segon lloc, hem de deixar ben clar, aquest novembre , que hi serem per representar la ciutadania d'aquestes Illes
que percep i s'indigna amb la deriva centralista i autoritària de l'Estat espanyol, que veiem a Catalunya però que
també patim a la resta de territoris. MÉS-Esquerra ha de ser la força de l'Amnistia, de l'autodeterminació, de les lliber tats i dels drets civils; contra la repressió, contra l'exili i contra el 155.
En tercer lloc, hem d'explicar tant com faci falta que ja és hora que una candidatura defensi vertaderament els interessos d'aquesta terra a les Corts -ara més que mai, que ja hi tenim el senador Vidal!-,que pugui condicionar, amb el
seu vot, els diferents governs espanyols i que pugui fer sentir a tot l'Estat els debats polítics que tenim a les Illes. Les
Balears tenim unes condicions territorials, demogràfiques i econòmiques molt singulars que no han estat ni prou
conegudes, ni reconegudes ni compensades pels diferents governs d'Espanya. No obstant això, la ciutadania d'aquesta
terra no ha deixat de ser de les que més aporta i de les que menys rep de totes les Comunitats Autònomes.
Per aquestes tres raons i per respondre a les aspiracions de la ciutadania d'esquerres, sobiranista, ecologista i feminis ta, MÉS-Esquerra és una candidatura necessària, imprescindible a l'hora de conformar el panorama polític d'aquestes
Illes. Però sobretot perquè no volem resignar-nos, ni vos demanem que ho faceu: perquè ens mereixem votar desa complexadament, sense càlculs i amb la il·lusió de saber que feim allò que toca fer.
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L'ull crític

2.3

Rebel·lió no, sedició tampoc

Antoni Llabrés Fuster
Professor de Dret penal (Universitat de València)
La sentència núm. 459/2019, de 14 d'octubre, del Tribunal Suprem, que posa fi a la Causa especial 20907/2017 contra
dotze dirigents polítics i socials de l'independentisme català i que en
condemna a nou d’ells a llargues penes de presó, bé mereix una
aproximació d’urgència per a les pàgines de ‘L’Altra Mirada’.
Unes breus consideracions, en primer terme, sobre l'esvaïment del
delicte de rebel·lió, enmig de grans escarafalls de l'ultra-espanyolisme
polític, jurídic i mediàtic, per al qual tot càstig inferior a condemnes
quasiperpètues havia de semblar poc. Una acusació, la de rebel·lió —
recordem-ho—, sostinguda d'una manera obsessiva fins a les
conclusions definitives (com si la pràctica de la prova en el judici oral
no hagués servit de res) per la Fiscalia del Tribunal Suprem —la cúpula
del denominat Ministeri Públic—. I això amb el vist-i-plau de fins a tres
fiscals generals de l'Estat (dos nomenats pel govern Rajoy, José
Manuel Maza i Julián Sánchez Melgar, i la darrera, per l'executiu de
Sánchez, María José Segarra), i convalidada per la pràctica totalitat de
magistrats de la Sala segona del Tribunal Suprem, fins a nou dels seus
membres, que havien intervingut fins aquell moment en la causa: cinc de la sala d'admissions —quatre dels quals, per
cert, formarien part així mateix de la sala de judici—, òbviament el magistrat instructor Llarena, i els tres integrants de
la sala d'apel·lacions. No és exagerat afirmar, per cert, que algunes de les interlocutòries d'aquesta darrera semblaven,
per la seva rotunditat, condemnes anticipades per rebel·lió, tot construint un relat d’alçament ‘violent’ del tot allunyat
de la realitat dels fets esdevinguts a Catalunya en la tardor de 2017.
Cap incidència, ni una, tingueren els nombrosíssims pronunciaments doctrinals en contra d'aquesta absurda
qualificació: un centenar llarg de professors de Dret penal de totes les universitats públiques, de divers pelatge i
condició, impulsaren/àrem dos manifests molt crítics amb la tela amb què s'estava teixint la instrucció ( 'Legalidad
penal y proceso indepentista' i 'La banalización de los delitos de rebelión y sedición', fàcilment accessibles a la xarxa).
De res serviren aquells advertiments i les conseqüències d'haver emprès aquell camí són ben conegudes.
En el terreny polític, l'intent de tenyir el moviment independentista català, paradigma del civisme fins i tot en les seves
mobilitzacions més massives, d'una coloració violenta que no tenia (els aldarulls d'aquesta tardor no eren objecte de
judici: compte amb les identificacions retroactives). En l'àmbit jurídic, la coartada pel manteniment al llarg de dos
anys de mesures cautelars tan dures com la presó provisional i, sobretot (perquè aquesta segona depèn
específicament del processament per rebel·lió), de la suspensió de drets polítics als encausats que havien adquirit la
condició de parlamentaris autonòmics o estatals, amb la repercussió que això ha tengut en la vida democràtica (fins a
tres investidures impedides i una alteració de les majories de les cambres respectives, tant l’autonòmica com
l’estatal).
Dit això, l'aspecte més qüestionable, fora dubte, de la resolució del Tribunal Suprem és la condemna per un delicte de
sedició. Recordem per començar que es tractava de l'acusació exercida per part de l'Advocacia de l'Estat (és a dir, per
gentilesa del govern Sánchez) i que és la que ha servit de pista d'aterratge perquè el bandejament de la rebel·lió no
comportés un forçós descens fins a la simple desobediència (deix ara aparcada la malversació de cabals públics). Mai
sabrem què hagués passat si l'acusació particular de l'Advocacia de l'Estat s'hagués limitat a jugar el paper que li
corresponia: acusar per malversació en defensa dels interessos patrimonials de l'Estat (i fins i tot això podria resultar
discutible, atès que es tractava de diners de la Generalitat i, com és sabut, aquesta no s'hi va personar).
Però tornem a la sedició: la fixació d'un llindar de tipicitat (nivell a partir del qual la conducta passa a ser penalment
rellevant) tan arran de terra, atès que el situa en la simple resistència no violenta, no pareix correspondre's amb
l'elevadíssima previsió punitiva que té associada aquesta figura delictiva contra l’ordre públic (no contra l’ordre
constitucional, com la rebel·lió). Cal advertir que el marc penal per a la sedició en el cas d’autoritats (art. 545.1 del
Cp) és coincident amb el delicte d'homicidi (deu a quinze anys de presó) i que frega, fins i tot, el límit mínim de
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l'assassinat (quinze anys). No sembla lògic aplicar aquestes penes, que en el cas dels encausats del procés s'han
concretat en condemnes de fins a tretze anys de privació de llibertat en el pitjor dels casos, en atenció a la magnitud
d'alteració de l'ordre públic que es va produir a Catalunya en aquells dies de la tardor de 2017.
Això presenta indubtables problemes des del punt de vista del principi de proporcionalitat de les penes (la gravetat de
les penes ha de ser proporcional a la gravetat del fet comès), sobretot tenint en compte que existeixen altres delictes
contra l'ordre públic, de menor gravetat, que podrien quedar gairebé buits de contingut amb aquest
sobredimensionament del delicte de sedició (atemptat i resistència a l'autoritat, desordres públics, etc.).
Per acabar, i per no allargar més aquestes reflexions d'urgència, una sentència que interpreta d'aquesta manera l'ordre
públic adreça un missatge a la ciutadania certament desencoratjador, molt poc tranquil·litzador en tot cas, per a
l'exercici de drets fonamentals. Això és, genera un defecte de dissuasió per a la lliure expressió de les idees i, com a
part essencial, dels drets de reunió i manifestació. Això contrasta amb la jurisprudència que en aquesta matèria ha
mantingut tradicionalment el Tribunal Constitucional i, encara més, el Tribunal Europeu de Drets Humans: els excessos
en l'exercici de drets fonamentals no poden ser objecte de sanció per se. Dit d'una altra manera: no tota extralimitació
en l’exercici dels drets fonamentals és il·lícita, ni de bon tros, en cas de ser efectivament il·lícita, ha de ser
necessàriament delictiva (pot tractar-se abans, per exemple, d'una simple infracció administrativa). I això precisament
perquè, altrament, el ciutadà es veuria dissuadit d'exercir els seus drets amb plenitud o, dit planerament, faria curt
per por a fer llarg.
I davant de la pregunta recurrent aquests dies de si aquesta sentència tindrà repercussió en el tractament penal de la
desobediència en altres àmbits (paradigmàticament, en el cas de les plataformes anti-desnonaments), poden articularse dues respostes, dolentes les dues. La primera és que sí, que això no és més que una expressió singular de la
tendència regressiva que en matèria de drets i llibertats mostren la legislació i jurisprudència penals dels darrers anys,
i que per tant això ens afecta a tots. La segona, encara pitjor, és que no: que això només val per a aquest cas concret
i que no resulta extrapolable a escenaris distints, conclusió que confirmaria que en la Causa Especial 20907/2017
s’hauria fet ús d’un Dret penal d’excepció, impropi d’un Estat de Dret, aplicable a qui posa en entredit el bé superior
de la unitat indissoluble de la ‘nación española’.

25 de novembre
Contra les violències masclistes

El poble té la veu

3.1

Lourdes Martin Clemente
Feministes en Acció

S’apropa el 25 de novembre "Dia Internacional contra la violència de
gènere" aquesta data ens recorda que tot i tenir una legislació pionera,
com la Llei estatal contra la violència,del 2004, també una llei d'igualtat
autonòmica amb mesures concretes sobre violència masclista,del 2016, el
Pacte d’Estat contra la violència masclista, amb més de 200 mesures, NO
ÉS SUFICIENT, no està funcionant, les xifres que tenim actualment
així ho demostren, són esgarrifoses, insuportables, al dia d'avui, octubre
2019 hi ha 87 dones assassinades, 1 a Mallorca.
Només en el mes de juliol, ha estat terrible, 9 dones assassinades, el cap
de setmana del 18 al 20 d'octubre 4 dones assassinades.
Des del 2003 que es fan estadístiques han estat assassinades 1.073
dones per les seves parelles o exparelles i, des de 2013, 30 menors han
estat víctimes mortals de la violència vicaria exercida pels seus pares o
les parelles de les seves mares i 267 més han quedat orfes, 37 des de
principis d'any.
A més de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere referit al
segon trimestre de 2019, Balears, després de les Illes Canàries, són la
segona comunitat amb més denúncies per violència masclista, la ràtio de l'Arxipèlag és de 21,9% per 10000 habitants
i destaca per sobre de la mitjana estatal que va ser de 16,2%.
Els delictes sexuals es disparen, un 36% a Balears, segons el Ministeri de l’Interior, han augmentat agressions sexuals
en grups, la pederàstia, assetjaments.
Hem de sumar "la justícia patriarcal", la "cultura de la violència" i el retrocés de les polítiques que plantegen els partits
d'extrema dreta que estan imposant ja, en algunes autonomies, com Andalusia.
Davant aquesta situació de terrorisme masclista i patriarcal, la Plataforma Feminista d'Alacant va declarar
l’EMERGÈNCIA FEMINISTA, una convocatòria a la qual es van sumar diferents col·lectius feministes, també Feministes
en Acció, perquè cada dia es restringeixen els nostres drets i llibertats. el dret a l'honor i intimitat, el dret a la lliure
circulació, ens impedeix tenir una vida normal de convivència sense por, en definitiva el dret a viure en pau.
Perquè ni els Governs ni el poder judicial, ni la societat en el seu conjunt han assumit les seves obligacions de garantir
els drets fonamentals de les dones.
Les dones feministes volem capgirar aquesta societat capitalista, patriarcal on uns pocs viuen a costa de la gran
majoria cada vegada més pobra, amb uns grans desequilibris socials, econòmics, ecològics, que posen en perill les
vides de les persones, però sobretot les de les dones.

Les mobilitzacions contra
la sentència i la lluita per les llibertats
El poble té la veu

3.2

Macià Calafat
La sentència que ha condemnat els presos polítics catalans a llargues
penes de presó ha estat una passa més en el trencament emocional de
la societat catalana amb l’Estat espanyol i amb el règim borbònic de
1978. La decisió del Tribunal Suprem, que posa en qüestió en l'àmbit
internacional el caràcter democràtic de la justícia espanyola, ha tengut
també una gran repercussió a les Illes Balears. La solidaritat amb el
poble germà de Catalunya ha estat una constant dels darrers anys, i la
magnitud de les penes i les posteriors imatges de repressió de les
protestes per part dels cossos policials, encara han indignat més una
societat que fa uns anys s’havia mobilitzat contra la prepotència i
l’autoritarisme del govern Bauzá.
Ja el mateix dia de la sentència les places de Mallorca es varen omplir
de milers de persones que, malgrat la pluja, varen fer saber la seva
oposició a l’autoritarisme dels poders de l’Estat. La mobilització va ser
transversal i va aplegar un ampli sector social d’esquerres i
antirepressiu més enllà del sobiranisme. Convocats davant els
Ajuntaments per la Coordinadora per la Democràcia, que ha impulsat
tots els actes de solidaritat amb Catalunya durant els darrers anys, es varen reunir 1.000 persones a Palma, 300 a
Inca, 400 a Manacor, 250 a Artà, 300 a Pollença, 300 a Llubí o 200 a Felanitx, entre molts d’altres municipis. La pluja
no va aturar la gent, que va protestar amb pancartes, llaços grocs, xiulets i crits d’»Independència» i «Llibertat presos
polítics». La reivindicació va arribar igualment a la resta de les illes, amb concentracions a Maó, Eivissa i Formentera.
Durant els dies posteriors es varen produir alguns moments de tensió a les institucions, amb la retirada del grup de
MÉS per Mallorca del ple del Parlament en protesta per la sentència. Una acció que va provocar un intent de censura
per part del PP i la imatge lamentable dels diputats de VOX intentant boicotejar la roda de premsa d’un grup
parlamentari.
El moment culminant de la mobilització ciutadana va ser la manifestació del 20 d’octubre pels drets civils i polítics, una
de les més grans que ha tengut mai lloc a Mallorca. Va tenir lloc quan les barricades feia dies que cremaven a
Barcelona i a les principals ciutats de Catalunya i després d’haver estat testimonis de la gran repressió exercida per les
forces policials. Tot i ser diumenge i l’amenaça de pluja (una altra vegada), la manifestació va reunir més de 9.000
persones provinents de tots els municipis de Mallorca i va ser sense dubte la mobilització de solidaritat amb Catalunya
més gran de totes les que s’han produït fora del Principat. La marxa va estar precedida durant els dies anteriors per
l’amenaça d’una convocatòria de l’extrema dreta, que va quedar en ben poca cosa però que va estar present -de
manera molt minoritària- al llarg de la convocatòria. Malgrat això, la manifestació va ser massiva: va comptar amb la
participació de famílies amb infants, de gent gran i de mitjana edat i de molts de joves, i va comptar amb
representants dels diversos sectors del sobiranisme i de l’esquerra mallorquina. Les estelades, els cartells contra la
repressió i a favor del dret a decidir, els crits de “Fora les forces d’ocupació” i de “Llibertat” foren constants a una
marxa que va partir del Tribunal Superior de Justícia, va passar per la Delegació del govern espanyol i va acabar
davant el Consolat de la Mar.
El motiu de les mobilitzacions és clar: una part de la societat de les Illes Balears ha comprès que la derrota de
Catalunya en el seu procés d’autodeterminació forma part d’un retrocés que posa en qüestió les llibertats
democràtiques i nacionals del nostre poble. La sentència ha estat un avís dels límits d’un règim que no pot tolerar la
protesta pacífica no violenta. Durant els darrers anys els poders de l’Estat han donat un gran impuls a l’extrema dreta
per acabar, mitjançant la repressió i la pèrdua de llibertats, amb l’evolució que ha duit a la pèrdua de la legitimitat de
les elits polítiques, econòmiques i mediàtiques espanyoles. Malgrat el fracàs a Balears de les mobilitzacions -a favor de
la repressió- organitzades pels sectors ultres, cal tenir clar que ens haurem de continuar manifestant al carrer.
Del nostre èxit o fracàs en aquesta lluita dependrà que avancem cap a majors llibertats o que retrocedim cap a un
sistema autoritari semblant als que estan apareixent arreu d’Europa.
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Què està passant? 4.1

Uneix-te per un bon
finançament davant
les eleccions del 10N

Aviat es compliran dos anys de la creació del Grup Promotor de la campanya Per un bon finançament. Les entitats que
la constituírem demanàvem als partits polítics una reforma urgent del sistema de finançament, que continua essent
clarament injust amb unes Illes Balears que com mostra l’informe FOESSA, presentat fa només uns dies. Som la
tercera comunitat autònoma amb un nombre més alt de persones en risc d’exclusió social. Amb tot, la població
segueix creixent més que a altres comunitats mentre els nostres serveis públics bàsics com l’educació, la sanitat o els
serveis socials estan infrafinançats en relació a la resta, per part de l’Estat.
Ens preocupa el context econòmic advers, amb amenaces com el Brexit o la fallida de Thomas Cook, i la incertesa que
es genera des de les mateixes institucions polítiques de l’Estat, amb un govern en funcions des de fa mesos i una
manca de diàleg entre forces polítiques que hipoteca tant la possibilitat de desplegar el desitjat Règim Especial de les
Illes Balears com la reforma del sistema de finançament que reclamem.
La situació és pitjor que fa just tres anys, i ho demostren absurditats com el forat generat a les arques públiques
autonòmiques per la no liquidació del finançament vigent, el romanent de milions d’euros sense poder gastar els
Ajuntaments en aplicació de la Llei Montoro, o les dificultats per poder finançar des de les mateixes Illes
infraestructures urgents com són les depuradores o acabar la xarxa ferroviària.
Per tot això, les entitats sota-signants exigim als partits que concorren a les eleccions generals de proper 10N:
•Que es comprometin efectivament en l’aposta per un nou model de finançament autonòmic basat en l’ordinalitat i
l’increment de la capacitat de decisió i recaptació de la Comunitat Autònoma, per poder garantir les despeses dels
pilars de l’estat del benestar: sanitat, educació i polítiques socials.
•El desplegament d’un REIB que ha de reconèixer i compensar de forma efectiva la nostra condició insular.
•L’increment substancial als pressuposts de l’Estat de les inversions, especialment pel que fa a infraestructures
urgents i necessàries com són les depuradores o la xarxa ferroviària.
•El respecte i compliment a l’Estatut d’Autonomia pel que fa al pagament de les anomenades «inversions estatutàries»
que encara es deuen.
•La cogestió dels ports i aeroports de les Illes Balears
•La derogació immediata de la Llei Montoro.
•La corresponsabilitat de l’Estat en l’assumpció del deute generat pel pèssim finançament de les competències
transferides, especialment sanitat i educació, així com infrafinançament patit tot i ser la segona comunitat en aportar
al sistema, mentre que som la novena en el retorn.
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Què està passant? 4.2

Davant la decisió de la justícia espanyola de condemnar els legítims representants del poble de Catalunya i els líders
de les organitzacions socials que van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre de 2017, i davant la greu restricció
que aquesta sentència imprimirà a l’acció política d’avui endavant, les forces polítiques que subscrivim aquesta
declaració desitgem compartir amb els nostres pobles i amb l’opinió pública de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
dels països del món, les reflexions següents:
1. Més de quatre dècades després de l’aprovació de la Constitució Espanyola del 1978 es constata la impossibilitat
d’una plena democratització de l’Estat per la resistència de les velles estructures del règim anterior i per la falta de
voluntat política dels grans partits espanyols. La innegable modernització de l’Estat en molts àmbits no ha arribat a
sectors fonamentals per a un funcionament democràtic homologable. Determinats ambients polítics, judicials,
econòmics, policials i mediàtics han impedit, per acció o per omissió, que Espanya es transformés en un Estat
plenament democràtic i modern com els del seu entorn europeu.
2. Durant els últims anys, coincidint amb l’aparició de grans corrents polítics, tant en l’àmbit estatal com en el de
les seves minories nacionals, que han qüestionat el resultat de la Transició, l’Estat ha entrat en una etapa de regressió
cap a una política de caràcter cada vegada més autoritari, menys democràtic i més repressiu. Aquesta reacció
antidemocràtica ha afectat tant els diversos pobles, avui integrats a l’Estat espanyol, com els moviments d’àmbit
estatal que demanen una modernització de l’Estat i la superació definitiva del règim anterior. La restricció de drets i
llibertats és, avui, evident als ulls de tota la ciutadania.
3. La falta de respecte al dret a l’autodeterminació que Espanya va assumir i va reconèixer en signar el Pacte
Internacional pels Drets Civils i Polítics és el corol·lari d’un compendi cada vegada més gran de retrocessos
democràtics que pateixen les nostres nacions: cap reconeixement ni respecte a la plurinacionalitat, cap separació de
poders, amenaces contínues de suspensió de l’autonomia, de l’autogovern i de drets històrics per qualsevol via,
retallada permanent de l’autogovern mitjançant l’intervencionisme del Tribunal Constitucional i una acció legislativa
recentralitzadora, detencions arbitràries de líders polítics i socials, persecució policial d’activistes i activitats polítiques
de caràcter no-violent, polítiques penitenciàries i legislacions excepcionals, persecució d’artistes i publicacions…
4. En conseqüència, i molt seriosament preocupats pels greus efectes que tindran les sentències contra els líders
polítics i socials catalans per a l’exercici dels drets fonamentals de tota la ciutadania, constatem la necessitat d’arribar
a un acord polític per unir-nos en la defensa dels punts següents:
1. El dret a l’autodeterminació dels nostres pobles.
2. El caràcter democràtic i pacífic de tota la nostra acció política.
3. La llibertat dels presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades.
4. Les llibertats civils i polítiques.
5. Les polítiques socials i econòmiques que permetin el progrés dels nostres pobles.
5. Des de la defensa d’aquests continguts, assumim i manifestem el nostre compromís amb la recerca de solucions
democràtiques i estables al conflicte polític que els nostres pobles mantenen en el si de l’Estat espanyol.
6. Finalment, apel·lem a la comunitat internacional a possibilitar, donar suport i promoure aquestes solucions.
Signat a Barcelona, el 25 d’octubre de 2019
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Thomas Cook:
nacionalitzar no, socialitzar les pèrdues sí
Què està passant? 4.3

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Ningú no dubta que l’impacte de la fallida de Thomas Cook,
més o menys previsible per als «entesos», ha estat i serà
negatiu. A més dels milers de llocs de feina destruïts,
autònoms i petites empreses que no cobraran allò que el touroperador els hi devia, i la tremenda incertesa generada, una
de les coses que més mareja aquests dies és l'enorme
quantitat de diners públics que s’hi posen a disposició.
A les Illes, el Conseller altre temps abanderat de les kellys,
Iago Negueruela, ara presumeix del beneplàcit hoteler. De la
resta de mesures acordades amb sindicats i patronals res a
dir, però afortunadament no es va poder sortir amb la seva
quan volia fer una ofrena gens floral dels diners de l’ecotaxa
d’aquest estiu als hotelers, en un acte que sobretot deixa entreveure el subconscient que l’impost no és ni de qui l’ha
pagat (els turistes) ni de qui el recapta (el govern), sinó de l’intermediari (hotelers). Com si no hi hagués altres
empreses i autònoms amb molt menys matalàs i menys marges de beneficis que tenguin tantes o més dificultats que
aquells que fins i tot varen ser a la taula de negociació a Londres hores abans de la fallida declarada, mirant
d’arreplegar 200 milions de lliures, amb l’inquer Miquel Fluxà al capdavant, qui en tot moment ha manejat informació
privilegiada sobre els comptes de la companyia.
Negueruela també ha intercedit amb el govern d’Espanya des de l’inici de la crisi de Thomas Cook. Un govern que
mentre mantén congelada la liquidació del finançament a les CCAA, imprescindible per mantenir l’educació, la sanitat i
altres serveis fonamentals, i els genera un forat en el pressupost, posa a disposició dels «afectats» ni més ni menys
que 800 milions d’euros.
Un govern «en funcions» per a allò que els hi convé, perquè no poden tocar la reforma laboral, però sí informar la
Comissió Europea dels seus plans per subvencionar l’acomiadament indiscriminat amb l’anomenada «motxilla
austríaca», o beneir la repressió d’aquests dies als carrers de Catalunya. Potser Negueruela els hauria d’enviar la
inspecció de treball, a Moncloa, a veure si és que només són en funcions «a temps parcial».
Tot i que el tour-operador britànic va ser una empresa pública entre els anys 40 i els 70, informació clarament obviada
pels mitjans generalistes i la «premsa especialitzada» durant aquestes setmanes, a ningú no se li ha ocorregut que els
poders públics intervenguessin des d’una altra lògica que no fos la de les subvencions per socialitzar les pèrdues?
És obvi que plantejar qualsevol intervenció pública més enllà d’aquesta consigna posa nirviós a qui en aquests
moments aprofita l’avinentesa per, a més a més, concentrar encara més capitals. Ha passat també a Mèxic enguany,
amb els nostres hotelers, boicotejant el govern de López Obrador perquè ha implantat una ecotaxa i perquè considera
que del turisme se n’ha de beneficiar tot el país, i per això han decidit que la promoció turística es durà des de l’Estat,
enlloc d’externalitzar-la com es feia en el seu moment, en la pràctica, amb l’Ibatur i la corrupció que l’envoltava.
Es renuncia a nacionalitzar els actius de Thomas Cook per posar-los al servei de la ciutadania (incloses per exemple
les connexions aèries, estratègiques per a les illes tan Balears com les Canàries), perquè això és cosa de Veneçuela i
de comunistes disfressats.
Ara, posar els diners de tots i totes, 800 milions d’euros per a no se sap ben bé què, sense demanar res a canvi,
endavant. Supòs que la cançó vos sona, perquè ja ho varen fer amb els bancs. I Brusel·les, a diferència de la pujada
del SMI o les pensions, no hi té res a dir. Estam salvats.
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L'entrevista E

MIQUEL GELABERT GENOVART
Secretari General de l’STEI-I

Biel Pérez i Pep Valero
Després de pagar el peatge de fer un parell de voltes pels carrers dels voltants de la plaça de Toros, entre pintades
anti-taurines, cercant aparcament, ens rep a la porta del STEI Intersindical (Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament de les Illes Balears), el seu Secretari General, en Miquel Gelabert.
Com tenim per costum, demanan unes dades personals
Som de Sineu, tenc cinquanta anys, casat, amb una filla de catorze i un fill d’onze. Som llicenciat en Ciències
Empresarials i som funcionari de carrera del Cos Auxiliar de la CAIB. Posteriorment he exercit de docent, i en aquest
cas som interí del cos docent de la CAIB.
Militàncies cíviques i sindicals?
En el meu poble, Sineu, sempre he estat ficat en equips esportius, ball de bot... També vaig esser un dels portaveus
de la Plataforma “Autovia no, Inca Manacor”, el 2004, l’època d’en Matas. Al Sindicat jo m’hi vaig afiliar el 98, quan
vaig entrar dins la roda de les interinitats en Educació. Jo abans havia fet feina també a l’empresa privada, el 98 vaig
entrar dins la roda i em vaig afiliar al Sindicat.
Dóna’ns quatre pinzellades de la història del STEI-i
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L’STEI té una primera fase que pertany a l’àmbit de l’Ensenyament. No sols ensenyament públic, sinó, també, de la
concertada, ja des dels inicis. Va néixer entre el 77 i el 78, en el període de la Transició i així com solen néixer: amb
una sèrie de promotors que ja tenien una militància social i professional. Va néixer dins l’àmbit educatiu; després, fruit
dels Congressos, l’STEI ja va adoptar el que per a nosaltres representa la Intersindical (el 2002), que és l’obertura a
qualsevol sector laboral, a qualsevol treballador o treballadora de les Illes Balears (que és el nostre àmbit).
A partir d’aquí, en aquesta segona època del sindicat, ja començam a entrar dins el que és Administració Local,
Ajuntaments (un sindicat específic de l’Administració Local es va integrar dins l’STEI). Amb en Sebastià Serra Juan,
que malauradament ja no està amb nosaltres a causa de la desgràcia que va tenir, vàrem iniciar l’entrada dins la
Sanitat Pública. I a partir d’aquí ens trobam aquí on som ara: sobretot, molta representació dins el que són Serveis
Públics; també a Menorca i Eivissa. Estam oberts a qualsevol sector; també tenim afiliació d’altres sectors, començam
a tenir hoteleria... Estam en procés d’anar creixent en l'àmbit d'Illes.
Per què un sindicat de les Illes?

En els nostres estatuts som un sindicat nacional, però tenim la particularitat insular i la particularitat lingüística.
Defensam els trets identitaris de les Illes Balears. Som l’únic sindicat de classe intersindical que tenim aquesta
característica. Supòs que en el seu moment es va trobar que dins l’àmbit sindical també hi havia d’haver un sindicat
propi d’aquestes illes, que defensàs els seus trets identitaris: llengua, cultura...
Quin és el moment actual del STEI-i?
Això ho dic amb bastant d’orgull: nosaltres som la quarta força més representativa a les Illes. Ens precedeixen
Comissions, UGT i USO, que són tres forces d’àmbit estatal. Després d’ells venim nosaltres; i darrere nosaltres ve el
CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios), que també és un sindicat d’àmbit estatal molt especialitzat dins
serveis públics, sobre tot Justícia. Nosaltres som la quarta força sindical amb representativitat a les Illes Balears. Crec
que el nostre potencial de creixement és molt alt, tenint el perfil que tenim nosaltres: un perfil propi d’aquí.
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Quina vinculació teniu a nivell estatal?
Estam en una confederació intersindical de la qual som membres. Sindicats de bastants de territoris de l’Estat
espanyol (Canàries, Múrcia, Andalusia, Madrid, les dues Castelles, València...). Va néixer en Educació, però ara té
Administració Autonòmica, Local, Sanitat; llavors s’hi va integrar un sindicat de ferroviaris de la Península, que tenen
Galícia, Catalunya, Madrid... Ara es diu Confederación Intersindical.
I en l'àmbit europeu?
Pertanyem a la Internacional de l’Educació. És el sector educatiu que hi és des dels seus orígens. Hi som com STEI i
com a Confederació Intersindical.
I les vostres relacions amb Comissions i UGT?
Les relacions són bones. Crec que tenim una cosa clara:
hem de saber que tenim moltes diferències; diferències
substancials en segon quines temàtiques. Per exemple, en
el tema de les pensions. Però hi ha moments en què hem
de cercar la unitat sindical, perquè hem de veure qui tenim
realment a l’enfront: si hi tenim la patronal, l’Ibex35... Hem
de saber trobar moments d’anar plegats. Hem apostat pel
Primer de Maig, hem de fer un Primer de Maig unitari,
perquè el Primer de Maig representa els treballadors i
treballadores i hem de saber contra qui lluitam. Podem
tenir diferències substancials, però hem de saber qui tenim
a l’enfront. A nosaltres ens agradaria que el Primer de Maig
fos més unitari; convidam USO, però ells s’autodescarten... També el 25 de Novembre, el Dia de la Salut
Laboral. Compartim plataformes, com el tema del
finançament. Hi ha moment en què hem de confluir i hem
d’anar junts, malgrat les diferències.
En el tema de les pensions, quina és la diferència?
Nosaltres vàrem fer una campanya, no només aquí, sinó a escala confederal, on denunciam el doble discurs de
Comissions i UGT perquè aquests dos sindicats són accionistes d’una empresa que gestiona plans de pensions privats,
amb el BBVA com entitat dipositària, són accionistes, ells tres, d’una empresa gestora de plans de pensions! Això està
penjat a la xarxa, pengen les comptes anuals cada any, gestionen, jo no sé si cinquanta, seixanta o setanta plans de
pensions, molts d’ells d’administracions públiques. CCOO i UGT varen negociar amb Madrid una modificació dins
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic un article que es diu “Retribuciones diferidas”. Aquestes “Retribucions diferides” són
plans de pensions. O sia, les Administracions posen una part mínima, mínima, mínima, en plans de pensions per als
seus empleats. Llavors l’Administració treu a concurs l’administració d’aquests plans de pensions i ells s’hi presenten
com accionistes amb el BBVA i el guanyen! Ells gestionen el Pla de Pensions de l’Administració de l’Estat, gestionen
plans de pensions privats de molts d’Ajuntaments de tot l’Estat, d’empreses públiques...
I els plans de pensions poden anar a bé o malament,però les empreses gestores s’enduen un percentatge en la gestió;
no hi perden! Nosaltres ho hem criticat obertament. Aquí hem fet reunions amb la Plataforma de Jubilats i els hem dit
això. Ells s’emparen en què això és Madrid... que no sé què... que no sé quants... Tu no pots dir que defenses el Pla de
Pensions públic i llavor... Tot això són doblers, aquests que se’n van a plans de pensions, que no entren a la Caixa de
la Seguretat Social, se’n van a fons de risc. Som molt bel·ligerants en això.
El gruix gros del STEI és l’Ensenyament?
Síii, sí. El gruix gros és l’Ensenyament; i esperem que segueixi essent-ho. És la imatge més generalitzada, però n’hi ha
que l’utilitzen interessadament. A nosaltres ens costa trencar aquesta imatge, nosaltres volem que la gent no ens
encaixi exclusivament en Educació. Som la quarta força sindical a les Illes!
Què féreu bé i què féreu malament en relació amb l’Assemblea de Docents?
Vàrem tenir una crisi interna aquí dedins! Vàrem tenir un debat intern molt calent! Crec que no vàrem saber veure
l’abast de la indignació que generar tota la política d’En Bauzá i, per ventura, no vàrem saber reaccionar a temps.
També he de dir que hi va haver gent interessada en què l’STEI fos assenyalat i criticat. I s’ha mostrat clarament,
perquè a les eleccions següents es varen presentar dos sindicats arran de tot aquest moviment. I en un d’ells, la UOB
(Unió Obrera Balear), un dels seus membres, capdavanter, era de l’Assemblea de Docents... Potser nosaltres fallàrem,
per ventura, en el primer moment. També és ver que la imatge sindical ja estava un poc qüestionada a escala general.
Va haver-hi tot aquest moviment de base i potser no vàrem reaccionar a temps, però, també va haver-hi gent amb
altres interessos sindicals. Perquè la cosa seguís igual i arribàs allà on va arribar. El temps ho ha demostrat... però
bé...
La ressaca encara dura?
Ara no tant; ara ja no. Nosaltres, a les eleccions sindicals del 2014, vàrem rebre una lliçó, vàrem perdre delegats; ho
vàrem pagar. I ara ens hem tornat a recuperar. Durant el curs 2018-2019 s’han duit a terme als principals sectors
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educatius les eleccions sindicals. Així en el mes de desembre de 2018 se celebraren a l’ensenyament públic, sector en
el qual l’STEI aconseguí la majoria amb 38 delegats amb un percentatge del 4343,68%68%, essent la primera força
sindical. En el mes de març, també se celebraren eleccions a la Universitat de les Illes Balears, on també l’STEI
aconseguí la majoria amb un 54’55 % de representació, amb 30 delegats. Aquí també continuam essent la primera
força sindical del sector. I des del mes de novembre s’han anat celebrant les eleccions als centres concertats de les
Illes Balears.
A dia d’avui l’STEI ha aconseguit 105 delegats, un fet que representa un 30,17% del total i que ens col·loca com a
segona força sindical de l’àmbit concertat. Amb aquestes dades dels tres sectors més importats de l’educació de les
Illes Balears, podem afirmar que l’STEI INTERSINDICAL continua essent el sindicat majoritari.
Les plataformes tenen una vida,tenen un naixement, un moment àlgid, i és impossible que un moviment assembleari
dugui el ritme que va dur en temps d’en Bauzá. Després, tot torna al seu lloc. Jo crec que els sindicats hi han de ser;
així com jo entenc el sindicalisme. Igual que la política hi ha de ser; així com nosaltres entenem la nostra vessant
sociopolítica. Els sindicats hem de seguir fent la nostra feina; nosaltres som un sindicat assembleari. A vegades no és
fàcil que la gent sigui assembleària tota la vida; jo voldria que ho fossin sempre assemblearis. No és fàcil, perquè
llavors la gent s’acomoda; o, si no és una cosa que va directament amb ell i l’afecta, ja deixen d’anar a les reunions...
El 2018, a la part Pública...
El 2018 va haver-hi una particularitat, que a les Illes nosaltres fa temps que la demanàvem. A les Illes només hi havia
una Junta de Personal a l’educació, només hi havia un òrgan de representació per tots els docents de les quatre illes.
Ara n’hi ha tres; cada illa té la seva Junta de Personal; hem passat d’una junta a tres. Això ha fet que el nombre de
delegats hagi pujat. És un poc el model de Sanitat: a Sanitat cada hospital té una junta. Nosaltres només en teníem
una i som tants d’empleats o més que Sanitat. Ara hem pujat el nombre de delegats a vuitanta i escaig, dels quals
nosaltres en tenim més de trenta; hem tornat recuperar els números de representativitat que teníem abans.
Després tenim, des dels inicis, Ensenyament Concertat; però això és un món a part. El sindicalisme dins les
administracions públiques és un món i dins les empreses privades és un altre. I ensenyament concertat és empresa
privada. Nosaltres ens trobam amb patronals que no ens deixen entrar a fer acció sindical. Tota l’Escola Catòlica,
monges, capellans, ens tenen una creu feta; nosaltres som el sindicat... ells tenen sindicats para-patronals i nosaltres
som un sindicat crític. Ells tenen USO; USO i CSIE són sindicats de la patronal. Pel que em conten hi hauria per posar
una demanda contra el Bisbat o el que sigui. No et deixen entrar, fan feina bruta, ens tomen llistes, amenacen gent
que vol anar amb nosaltres... És una lluita molt grossa. Tot i així vàrem esser majoritaris molts d’anys i ara som el
segon sindicat, perquè USO ens ha passat. Amb pràctiques... on tot serveix. En aquest món... hi ha de tot!
Quins reptes té en aquest moment l’Ensenyament a les Illes?
Crec que estan al full de ruta del Govern: es pretén una llei educativa pròpia, que no tenim. Nosaltres tenim bastants
d’emperons amb una llei educativa de les Illes, a més, hem de pensar que encara el marc normatiu estatal és la
LOMCE. Jo pens que aquí hauríem de tenir unes ràtios adaptades a les Illes, no unes ràtios estatals.
No és el mateix la taxa d’immigració que hi ha
aquí que la que hi ha a Extremadura. Aules aquí
de 25 nins amb moltes nacionalitats, i, per
ventura, 25 a Extremadura la majoria són d’allà.
Crec que hauríem de tenir unes ràtios adaptades
a les Illes d’acord amb la taxa d’immigració.
Llavor hi ha el tema d’infraestructures; no acaba
d’anar bé. Ara ens trobam a les portes dels
Pressuposts de la CAIB 2020; ja ens han fet
arribar notícies de què tornarà a haver-hi
restriccions.
Probablement
el
Pla
d’Infraestructures d’Equipaments Educatius, que
és un pla 2016-2023, l’any que ve no es
complirà, perquè ja hi ha restriccions. Aquí
nosaltres no podem treure mai del debat el tema
del finançament de l’Estat. Aquí ens podem
repartir miques, perquè Sanitat ha de mester
doblers, Serveis Socials ha de mester doblers,
Educació ha de mester doblers, els Ajuntaments
han de mester doblers, els Consells... Si no en
vénen més de l’Estat, en el tema del finançament
el debat no és complet; ens trobam amb això.
I una altra cosa: el món, la vida gira entorn del treball i jo crec que hauria de girar més entorn de l’educació. És a dir,
si realment apostam per l’educació, si l’educació ha de ser el que és, seria hora de què el món laboral s’adaptàs un poc
més al món educatiu. I aquí sempre anam al mateix: jo ara llegesc la Llei Educativa de les Illes Balears i es torna a dir
que els centres escolars han de flexibilitzar els seus horaris per adaptar-se a la jornada laboral dels pares... Jo trob
molt trist que hi hagi pares que només puguin veure els seus fills una hora o dues al dia. Per ventura surten a les set
de ca seva i no hi tornen fins a les set o les vuit del vespre. Si el món laboral no es flexibilitza un poc més al món
educatiu... Tot el tema del fracàs escolar, en tot això, hi pot haver factors interns, però, sobre tot, són externs. Jo
sempre he dit que si, en el món empresarial, se n’anassin a les universitats a als centres de FP a cercar-hi els
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treballadors; i no se n’hi anassin quan acaba ESO, a cercar els treballadors, la qualitat del treball i del servei seria una
altra!
El que passa és que aquí hi ha opinions interessades i no volen que surti el debat sobre el fracàs del sistema educatiu.
El sistema educatiu pot tenir una part, però no la més important. Si deim que la família és la institució que més ha
d’educar... però molts de pics no poden. Volem obrir els centres a la participació; la Llei Educativa: “participació,
participació!”. Sí, d’acord, participació, però jo som pare, estic en una AMIPA; sempre som els mateixos. N’hi ha que
no volen i n’hi ha que no poden tampoc. Si tenen altres preocupacions, si tenen una feina que els ocupa tot el dia... Si
tot això no canvia...
Ara volem posar l’assignatura de l’Islam...
Ni l’Islam ni la Religió Catòlica. Per a nosaltres, en aquest inici de curs, hi ha hagut dues ficades de pota d’Educació:
una és el fitxatge, fitxar l’horari, i el tema de l’Islam. No es tracta de l’Islam en sí, sinó que torna a obrir el debat
d’una escola pública i laica. Nosaltres sempre hem dit que la religió no ha d’estar dins les aules; perquè ara pot venir
el budisme, o pot venir l’hinduisme, o pot venir... I a qui dius que si o a qui dius que no? Amb quin criteri? Nosaltres
defensam una escola pública i laica.
Abans has parlat de plataformes, quina és la projecció política del STEI-i? Quin tipus de plataforma prioritzau?
Efectivament, una de les nostres característiques, recollida en els Estatuts, és el caràcter sociopolític; com no podia
esser d’altra manera. El primer missatge és que tot l’entorn sociopolític afecta l’entorn laboral i no ens en podem
desentendre. A partir d’aquí nosaltres som ecologistes, feministes, tenim cooperació internacional des dels nostres
inicis (Marroc, Amèrica Llatina). Som internacionalistes; per tant, tots aquests moviments hi són. Som a plataformes
de tot el que sigui llengua, cultura, medi ambient, feminisme, justícia social, democràcia, millor finançament... En Xesc
Ramis, que és el Secretari de Moviments Socials, està que no atura; té una agenda gairebé més intensa els
capvespres, que és quan se solen fer la majoria de reunions, que els matins. Ho tenim dins el nostre ADN i no pot
esser d’una altra manera. I volem que els perfils de permanent sindical siguin també perfils sociopolítics. En el tema
de formació interna també ho tenim en compte.
Els interins...
El tema dels interins en general, no només d’Educació, passa pertot. Ara hi ha una problemàtica, que està a Europa,
que és la taxa de temporalitat dins les administracions; no només Educació, sinó en ajuntaments, administracions
autonòmiques... Primer de tot, per a nosaltres hi ha hagut una interferència de la llei del Govern de l’Estat dins el que
és la normativa bàsica. Si es complís la Normativa Bàsica dels empleats públics, cada any o cada dos hi hauria d’haver
oposicions; hi hauria d’haver oferta. Què ha passat? Que a través de la Llei de Pressuposts de l’Estat, amb l’excusa de
la crisi o tot això, s’anava prohibint el que deia la Normativa Bàsica; la llei de l’Estat ho modificava. Així com la
Normativa Bàsica et deia que cada any s’havia de fer oferta, la Llei de Pressuposts de l’Estat deia que no. Que no hi
podia haver oferta, però els serveis hi eren i augmentaven.
I la gent es jubila, i els Serveis Públics requereixen cada vegada més persones; en canvi, les lleis et deien que no
podies fer oposicions i allò s’havia de cobrir, per tant, anava entrant gent temporal. Arriba un moment donat en què es
fa insostenible: taxes de temporalitat del trenta i quaranta per cent. Gent que acumula quinze i vint anys de feina,
amb quaranta o cinquanta anys d’edat. Clar, l’arrel s’havia fet molt grossa, també hi ha hagut demandes individuals, i
això ha acabat a Europa. Europa ha estirat les orelles a l’Estat i a les Administracions dient que això és abusiu. A més,
molts de contractes es feien amb frau de llei. La mateixa Administració que fa la llei, la norma, després, com empresa
que contracta, la vulnera. Han fet contractes temporals amb frau de llei. Segons l’Estatut dels Treballadors, personal
laboral. Contractes que haurien de ser d’interins les fan d’obra i servei. “Obra i servei” suposa una temporalitat; idò
no, això eren feines habituals i de tota la vida; que perduraven.
I ara?
Ara què passa? Aquí hi han entrat bufets d’advocats perquè hi han vist un filó de doblers, amb indemnitzacions per
acomiadaments i tots això. Que ara això se’ls comença a desmuntar perquè des d’Europa es diu que aquesta gent no
pot esser fixa així. Perquè, clar, s’ha de conjugar amb la mateixa Constitució que diu que tothom té dret a l’accés a la
funció pública amb igualtat de mèrit, capacitat... Ara aquí ens trobam en una batalla en què hi ha d’haver processos
selectius, però no és el model que nosaltres defensam. Nosaltres volem que es reconegui, que es doni més pes, en el
concurs de mèrits, a l’experiència. Aquí el sistema és una oposició eliminatòria; una primera fase d’oposició
eliminatòria i, si no passes l’oposició no arribes als mèrits, a l’experiència. Nosaltres defensam que sigui el concurs;
fins i tot la llei preveu que, amb caràcter excepcional, podria esser un concurs de mèrits. Nosaltres, fins i tot,
apostàvem, és molt difícil, per un concurs.
Però també es podria fer a l’oposició rebaixar la puntuació per poder passar al concurs; o que no tingués caràcter
eliminatori i poder fer oposició i concurs i llavors fer la suma de tot. És una batalla que, de moment, CCOO i UGT
varen fer un acord estatal, però es varen oblidar... Ara treuen oposicions; la Presidenta Armengol va dir: “Hem obert
les portes”. I nosaltres vàrem dir: “Sí, però les portes, quan s’obrin, poden esser per entrar i per sortir. I heu obert les
portes i poden fer que molta gent surti en lloc d’entrar”. Això és el que nosaltres hem criticat: Que es fa un acord per
revertir aquesta situació, ara, amb tres o quatre anys, permetran fer oposicions grosses, però no han tingut esment a
com.
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Hi ha gent que acumula experiència de molts d’anys, però ara arriba gent jove amb coneixements frescs de la
universitat...

Clar! Primera cosa: oposició, exàmens. Tipus test... Clar, a la Univesitat no tenen res més que fer que passar un any
preparant les oposicions i estudiar cada dia les hores que vulguin... Un que fa feina i, a damunt, té família...! Això no
pot ser! El que demanam és que la Llei de Pressuposts no torni a interferir pus en la Normativa Bàsica. Oferta pública,
les que s’hagin de fer quan hi hagi vacants. Aquests ha estat el problema gros.
Quins reptes té el sindicalisme actual?
El repte és que la gent prengui consciència. A vegades xerram dels drets de la ciutadania i no xerram de deures.
Repte, dins aquest caràcter sociopolític, és que totes i tots, com a ciutadans, com a membres d’una societat, també
tenim uns deures de participar en aquesta societat. La societat ha d’estar organitzada i ha de ser participativa per part
de la gent a qui representa. Crec que aquest és el gran repte. L’altra part, l’Ibex35, està ben organitzat i sap quin és el
seu objectiu. De fet, la societat, a part d’individualista, també està individualitzada; interessa que la gent no
comparteixi, no entri dins la societat organitzada i sigui participativa. Tota aquesta gent que diu “jo pas de la política”
és una irresponsabilitat molt grossa. Si passes de la política i no t’hi vols implicar... tot és política!
Els esquits també arriben als sindicats...
Síii... també! Però nosaltres, a vegades, jo crec que hem de saber dir les coses a la gent pel seu nom; a la cara! Jo els
ho dic: “Escolta, tu tens uns deures! No tot et vindrà fet i arreglat; ho has de lluitar!” Els moviments assemblearis, un
moment donat els docents, un altre el tema de les autopistes, l’ecologisme, la llengua... Escolta, a la societat
organitzada tenen uns representants que fan feina dia a dia, però en un moment donat hi hem d’esser tots! Crec que
un repte és fer veure a la gent que ha de participar del seu món en tots els àmbits en els quals es mou. Ens hem
d’acostar a la gent, però la gent també s’ha de voler acostar. I dir-li a la cara: “Tens uns deures!” No només uns drets;
no et pots desentendre de com va el món. Feim coses mal fetes i les seguiren fent, però també fa coses mal fetes qui
no fa res. Una cosa és fer les coses mal fetes intencionadament i l’altra és fer-les sense voler. Qui fa coses s’equivoca,
però llavors s’ha d’aprendre de les errades. S’equivoca tant o més qui no fa res.
Un estudi que varen fer les Fundacions Darder Mascaró, l’any 2015, sobre el Sindicalisme a les Balears mostrava que
a Balears hi havia 6.410 delegats sindicals. Si tu ho lligues amb la participació de votants del 33,81%, des del punt de
vista de societat civil organitzada, segurament no hi ha cap moviment associatiu en aquests moments que tengui la
força i la presència del sindicalisme. Aleshores, a vegades, sembla que hi ha com una campanya de desqualificació del
sindicalisme; de què han perdut, que tot està burocratitzat. Quan, en realitat, el potencial real del sindicalisme està
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aquí. Quan hi ha vagues sectorials hi ha una potència grossa. Tu creus que, des d’aquest punt vista de l’esquerra, en
el sindicalisme hi ha massa actitud crítica? Creus que és justa la crítica que es fa al sindicalisme?
Mem... jo crec que hi ha un poc de tot. Ja vos ho he dit: jo crec que, a vegades, la crítica la mos guanyam; la tenim
merescuda. A mi no m’agrada molt xerrar malament dels altres. Jo vull xerrar de nosaltres, del que per ventura feim
malament i podríem millorar, però, també, hi ha una crítica interessada. Hi ha una crítica planificada, interessada;
perquè moltes coses que es donen dins l’àmbit sindical també es donen dins l’àmbit empresarial i pentura no es
qüestionen. Tema subvencions, tema ajudes... L’altra part també està organitzada i no es qüestiona tant. Jo crec que
és un tema planificat per part de la dreta política, dels poders fàctics econòmics, per anar destruint l’enemic. És el que
vosaltres deis: tenim un pes social com a organització. Amb gent i afiliació som les organitzacions més grosses i
interessa que no facin segons que; de contrapès als poders fàctics. Però, també es ver que l’autocrítica hi ha de ser.
Potser moltes persones només se’n recorda de vosaltres quan té problemes personals... Tal vegada manca sentit
comunitari.
Síii... Molta de l’afiliació que nosaltres tenim no és per ideologia. Tenim més de 5.000 afiliats, molta de l’afiliació no és
per ideologia. Veuen que som el sindicat majoritari en Educació, més o manco feim les coses bé, i, quan tenen temes
personals, saben que som un sindicat que sap donar resposta. És un tema que ens preocupa un poc, però tampoc ens
sorprèn que no sigui ideològic; a això ho tenim clar.
Ara, per exemple, amb el tema de Catalunya hem hagut d’anar amb peus de plom. Fins i tot hi ha hagut qualcú que
s’ha desafiliat. Quan nosaltres, dins els nostres estatus duim el dret a l’autodeterminació dels pobles; que és el que
defensam. Nosaltres no ens pronunciam sobre la independència o no de Catalunya; això ho han de decidir ells, però sí
al dret a decidir del poble, que és allà on ens posicionam. Però, com vos podeu imaginar, ja n’hi ha que ho
magnifiquen i ho agafen així, ens identifiquen (i a mi no em sap greu) com un sindicat independentista, però nosaltres
no ho hem manifestat mai públicament. Jo ho puc ser independentista, però aquí tenim gent que no ho és. Es mesclen
ous amb caragols interessadament.
Però bé, jo crec que hem de partir de l’autocrítica. Jo no em vull comparar amb sindicats com CCOO i UGT, però crec
que tots hem de fer autocrítica. És l’exemple que vos posava amb les pensions; si som un sindicat, per a mi és
incoherent esser empresari. Ser coaccionistes d’una empresa... hem d’anar alerta! Vosaltres ho sabeu més que jo,
quan varen tenir el tema de la immobiliària... una promotora i tot això. Ells tenen ingressos que són atípics, o
impropis, que vénen de gestionar plans de pensions privats i també vénen d’assegurances...

Estau fent un curs amb col·laboració amb les Fundacions Darder Mascaró
Nosaltres tenim l’Escola de Mitjans Didàctics, un nivell específic de formació. Tocam, bàsicament la formació externa,
però des del Congrés de 2016, quan jo vaig entrar de Secretari General, vaig dir que hi havia una altra branca, tant o
més important, de formació que era la formació interna. La formació sociopolítica. Els permanents sindicals hem de
tenir un perfil de militància sociopolítica; aquí la gent no ve per descansar un poc de la feina amb un horari de vuit a
tres i tot això. Aquí no hi ha horaris; hi ha d’haver una implicació i una militància. I això, a vegades, la gent t’hi ve; si
no, s’ha de formar. Nosaltres hem planificat jornades de formació. El novembre en tindrem una, en David Abril vindrà
a ajudar-nos, enfocada a la formació interna. Perquè la nostra gent sigui militant sociopolítica.
Vols afegir qualque cosa més?
Bé, dir tan sols que tenim una crítica molt seriosa amb la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS). Una llei pensada
per afavorir els dos grans sindicats estatals. Des de la Confederació Intersindical volem fer una campanya confederal
per reclamar més democràcia sindical i aconseguir eixamplar l’espai de participació institucional en els àmbits
territorials, un finançament més equitatiu i aconseguir més garanties pel sindicalisme i els sindicalistes de base.
Gràcies Miquel per ajudar-nos a tenir una visió més ampla del sindicalisme de l’STEI(i) i del que aporteu per a la
defensa dels drets de les persones treballadores de la nostra terra, i per la lluita dels nostres drets col·lectius com a
poble.

El Consell Municipal de
Model de Ciutat, un instrument necessari

Construint alternatives

5.1

Jaume Garau
Secretari de Palma XXI
Antecedents.
Al llarg del 2017, un bon nombre de persones de
diverses disciplines i de diverses institucions,
coneixedores de Ciutat, convocades per Palma XXI, ens
vàrem trobar per debatre l’evolució de Palma dels
darrers anys i les repercussions que ha tingut sobre el
patrimoni i la mateixa trama física, personal i
institucional de Palma.
A partir de tot un seguit de reflexions vàrem definir 40
propostes per estimular el debat sobre el Futur de
Ciutat, un debat obert a tothom. Varen participar en
l’elaboració de les propostes representants de la UOB,
del Col·lectiu Alternatives, del Cercle d’Economia, de la Fundació Gadeso, de la Fundació Impulsa; d’ARCA, del Grup
d’Opinió d’Arquitectes; de l’Obra Cultural Balear; i de Palma XXI. Una vegada tancades les propostes, es varen
presentar a premsa en un document que duia com a títol: Palma té remei?.
El 16 de novembre de 2017 ens reunirem amb el Batle Antoni Noguera i el Regidor de Cultura, Llorenç Carrió, per
presentar-li el projecte. El Batle es va mostrar molt interessat, tot compartint la idea d’explorar una fórmula per
establir una cooperació duradora entre les entitats ciutadanes i les administracions públiques que actuen a Palma, per
projectes a llarg termini que tenguin un gran consens ciutadà. El projecte també es va presentar a tots els partits
polítics. Tots es mostraren interessats a posar en marxa un òrgan que facilités la col·laboració entre les entitats
ciutadanes i l’Ajuntament.
Ens vàrem posar d’acord aprovar la creació del Consell Municipal de Model de Ciutat i el mes de desembre del 2108
així es va fer en el Ple Municipal. El mes de maig del 2019 es va constituir però fins al mes d’octubre no vàrem
començar a fer feina, ja que hi va haver un procés electoral pel mig. Ara està presidit per Neus Truyol, la regidora
d’Urbanisme.
Què ha de fer el Consell Municipal de Model de Ciutat?
En els seus estatuts , l’article primer ens diu que El Consell Municipal de Model
consultiu, d’assessorament i debat per definir el model de Ciutat com a Pla estratègic
representants tècnics de la Regidoria, hi ha un representant de cada partit polític,
Presidència i un representant de cada entitat ciutadana inscrita. El Vicepresident és
Gadeso, escollit per les entitats i anomenat per la Presidenta.

de Ciutat de Palma és l’òrgan
global per a Palma. A més dels
tres experts anomenats per la
Antoni Tarabini de la Fundació

En aquests moments al Consell hi participen les entitats següents: FFAAV, GOB, ARCA, OCB, Joves Arquitectes de
Mallorca, Fundacions Darder-Mascaró, Cercle d’Economia, Fundació Gadeso, EAPN i Palma XXI.
Principis per un nou model de Ciutat.
En la primera reunió de feina s’han aprovat per unanimitat els deu principis que han de regir el nou model de Ciutat.
El primer principi és el de la necessitat de tenir una proposta de futur per Palma. En el segon expressam que Palma
ha de seguir essent una ciutat d’encontre i intercanvis econòmics internacionals, però no únicament centrats en el
turisme sinó en altres economies. Amb el tercer deim que ha de ser una ciutat estimada i respectada per tots.
El quart principi és el d’una ciutat que es compromet amb les persones, amb habitatge accessible, pels infants, per a
la gent gran i que lluita per la igualtat total entre dones i homes. El cinquè ens diu que Palma ha de ser una ciutat
policèntrica, on tots els barris siguin igual de protagonistes.
El sisè ens obliga a fer un pla específic pel Centre Històric, ja que està massa saturat d’activitats turístiques i afectat
per la gentrificació. El setè ens compromet a fer una ciutat oberta a la mar, posar l’accent a tot el front marítim de la
Badia de Palma per fer-lo més accessible a la ciutadania. Amb el vuitè principi manifestam que volem una ciutat verda
que faci front al canvi climàtic. El novè ens compromet a tenir una visió d’àrea metropolitana col·laborant amb els
municipis veïnats i amb el darrer principi ens compromet a fer una ciutat més ben governada. (Per més detall podeu
anar a la web:
https://iniciativesxxi.com/wp-content/uploads/2019/10/10-principis-per-construir-model-de-ciutat.pdf)
Pels sis pròxims mesos ens hem posat el repte de debatre propostes per millorar l’habitatge, la mobilitat i el turisme.
Per cada un d’aquests temes es presentaren propostes per part de tots els membres i també es faran jornades
públiques perquè tothom que vulgui hi pugui participar. A la fi hem tengut un bon començament del Consell, diria jo.
Esperem que ara si, després de tres anys de fer les primeres passes, l’Ajuntament de Palma i les principals entitats
socials de Ciutat facin feina conjunta pel bé de tota la ciutadania.
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Sumam per avançar

Agustina Vilaret
Secretària Autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística

Els dies 4 i 5 d’octubre les assemblees de MÉS per Mallorca i d’Esquerra
Republicana varen aprovar, amb uns alts percentatges a favor, l’entrada
d’Esquerra dins MÉS per Mallorca. No ha estat un camí fàcil. Des del
naixement d’Esquerra Republicana a les Illes Balears les relacions entre les
dues forces polítiques no han estat senzilles. Les lluites per a ocupar un
espai en comú, el de l’esquerra nacional, així com divergències en certs
àmbits han duit a gairebé 30 anys de competència entre PSM i ERC. Això
amb excepcions com el Bloc per Mallorca o la primera etapa de MÉS, on
Esquerra i el PSM confluïren.
Esquerra Republicana és una força política amb gairebé 90 anys d’història.
Es defineix d’esquerra socialdemòcrata i partidària de la independència dels
Països Catalans. Actualment viu, al Principat, un moment àlgid. Això sense
oblidar que el seu president, Oriol Junqueras, és a la presó i que la seva
secretària general, Marta Rovira, és a l’exili. Junqueras és precisament un
dels artífexs d’aquest partit guanyador, que ha incrementat notablement els
seus resultats els darrers anys. Això s’ha fet amb molta empatia i generositat, amb la voluntat de teixir espais amplis i
de sumar sensibilitats diferents. Per créixer, s’ha de sortir de la zona de confort i anar a cercar gent de fora del partit,
convèncer amb molt de diàleg i no oblidar cuidar els teus. El que s’ha anomenat junquerisme té el seu secret en el bon
tracte i en saber escoltar i integrar diferents idees i orígens polítics.
Com deia, a Mallorca la trajectòria d’Esquerra Republicana es remunta a tres dècades enrere. Un camí amb alts i
baixos, amb línies i lideratges diferents, amb encerts i errors. El desembre del 2016 fou l’inici d’una nova etapa, amb
Mateu Matas ‘Xurí’ al capdavant. La nova executiva tenia clar que calia remar cap a la unitat de tota l’esquerra
nacional i sobiranista, essent autocrítics i constructius i generant un marc de confiança.
Ara, per fi, arriba una confluència esperada i necessària. Una confluència que ha de reforçar MÉS com a paraigües de
l’esquerra mallorquina. Sumam perquè és necessari, sumam perquè volem avançar i fer créixer MÉS per Mallorca. La
gent d’Esquerra som aquí per ajudar. Aquest procés ha estat possible pels esforços i la generositat de moltes persones
que, durant els darrers anys, han treballat discretament per arribar a l’acord actual.
Així mateix, diverses experiències municipals han evidenciat que, quan es fa feina braç a braç per damunt de sigles,
els resultats són molt millors. A tall d’exemple al meu poble, Bunyola, hem encetat el segon mandat de govern havent
guanyat les eleccions tant ara com el 2015 amb la candidatura Esquerra Oberta. El mateix ha passat a Manacor, on la
fórmula MÉS-Esquerra ha duit a la batlia a Miquel Oliver. Allà on sumam, multiplicam.
Hem fet allò que s’havia de fer però encara queda molt de camí. Ara cal enfortir MÉS i ampliar-lo. I això implica teixir
relacions amb més agents, més persones de la nostra terra que comparteixen els nostres objectius. Una societat més
justa i igualitària, un país que avanci cap a les màximes quotes de sobirania i on el feminisme i l’ecologisme sigui
indispensables per a un nou model social i econòmic.
Però més enllà, crec fermament que hi ha un ampli espai per recórrer incloent aquelles persones que veuen que la
democràcia està amenaçada. MÉS per Mallorca ha de tenir com a estendard la defensa de la sobirania popular i la
democràcia perquè està clar que els partits del règim del 78 no són, per a res, una garantia.
Estic convençuda que encara queda molta gent amb qui sumar, amb qui avançar. Som-hi!

AraMallorca neix
per sumar gent a la lluita per la ruptura
Construint alternatives
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Sobiranisme, socialisme, ecologisme i feminisme. Són els quatre eixos ideològics sobre els quals se sustenta Ara
Mallorca. Aquesta nova organització política operarà des de l’autocentrament, la ruptura democràtica amb el règim del
78 i la lluita per la fi del sistema capitalista i patriarcal. Som un grup de persones procedents d’àmbits i cultures
polítiques diferents com l’anticapitalisme, el municipalisme transformador, la lluita ecologista, el feminisme de base o
l’independentisme d’esquerres. De la necessitat d’organitzar-se neix AraMallorca. Des de l’activisme i les lluites de
base, ens organitzam per sumar.

Els nostres principals objectius són la lluita ideològica, la difusió de propostes polítiques, el suport a les lluites populars
i la construcció d’aliances en pro de la unitat popular.

Pensam que és hora de crear xarxa amb altres agents polítics i socials que comparteixin els objectius d’una república
per a la nostra illa i la fi del règim del 1978; una república sobirana, socialment justa, sense patriarcat i ecològicament
sostenible.

A més, volem establir relacions amb altres organitzacions polítiques dels Països Catalans, la Mediterrània, l’Estat
espanyol i el món que comparteixin la lluita pel decreixement, pels drets de les dones, per l’abolició del capitalisme,
per l’autodeterminació dels pobles o pels drets civils.
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Una clara aposta per la Cultura
per continuar transformant Palma
Trinxera municipal

T1

Miquel Àngel Contreras
Director general de Música i Arts Escèniques de l’Ajuntament de Palma
L’accés a la Cultura és bàsica per construir una societat moderna, democràtica i
orgullosa de les seves arrels. Perquè la Cultura fa ciutadans crítics i, per tant, és
una eina d’emancipació social i d’autorealització personal. I perquè a més
serveix per reforçar la identitat col·lectiva i l’autoestima de la nostra ciutat i del
nostre país.
És per això que des de MÉS per Palma volem continuar impulsant polítiques que
converteixin Palma en un centre de creació cultural, sempre des de la
participació de la ciutadania. L’àrea de Cultura de l’Ajuntament, dirigida per
Antoni Noguera, serà l’eina per construir una Palma més culta i més estimada
amb unes polítiques que consolidin els canvis iniciats la passada legislatura.
Volem fer aquestes polítiques culturals des de la proximitat amb el sector i amb
la ciutadania. I defensant la llengua catalana, la identitat, la tradició i el
patrimoni com a pilars bàsics, però sempre actualitzats en el present.
Els nostres objectius per a aquesta legislatura són: aconseguir un territori
culturalment equilibrat; cercar l’excel·lència de les programacions culturals;
crear oportunitats per al desenvolupament de les professions culturals i artístiques; augmentar la participació de la
ciutadania en l'activitat cultural: implicar el teixit cultural i estimular l’organització de noves iniciatives, la il·lusió per a
nous projectes i reptes més ambiciosos; impulsar la creació artística i cultural en llengua catalana; i potenciar el
Consell Municipal de la Cultura com a òrgan de planificació, desenvolupament i avaluació de les polítiques culturals de
la ciutat.
De cara a 2030 volem que Palma compti amb una xarxa de biblioteques de qualitat present a tot el territori; amb un
patrimoni històric, arqueològic i arquitectònic ben conservat; amb uns equipaments culturals que ofereixin
programacions sòlides i de qualitat; amb un Museu d'Història de la Ciutat; i amb festivals de literatura, música i arts
escèniques amb una forta presència al carrer durant tot l'any. En aquest sentit, el 2020 recuperam el Festival de
jazz i el Concurs de PopRock, dos esdeveniments culturals molt reconeguts dins la història cultural de la
ciutat, tal com vàrem fer fa dos anys amb la recuperació del festival de Cançons de la Mediterrània.
En concret, volem continuar impulsant els projectes iniciats la legislatura anterior. Entre ells destaquen: fer el projecte
de Museu d’Història de la Ciutat, amb tres centres clau: Castell de Bellver, Can Balaguer i Torres del Temple; executar
el Pla de Biblioteques de Palma; promoure esdeveniments culturals que situïn Palma a l’epicentre de la creació i difusió
cultural de la Mediterrània, perquè volem que Palma es converteixi en un receptor i un pol important d’àmbit
internacional de creació cultural i artística; fer realitat els nous espais de creació de la ciutat (Can Ribas i l’antiga
presó); i, per últim, fomentar una activitat cultural descentralitzada, recuperant el carrer i els espais públics per a la
creació artística, dinamitzant la vida a tots els barris i afavorint la participació en activitats obertes a tots els veïns,
veïnes i entitats.
Aquests quatre anys posarem en marxa aquestes polítiques amb l’ajuda dels creadors i de la ciutadania de Palma.
Perquè tenim clar que volem transformar la nostra ciutat en un referent de la creació artística a escala mundial i en un
generador de pensament crític.
I perquè, davant les propostes destructores de la nostra llengua i cultura de la dreta i de l’extrema dreta, cal molta
més Cultura.

Altres veus

6.1

DESOBEDIÈNCIA

Joan Pau Jordà
Poca gent recorda, el que és per a mi, el fet més trencador del 15M (un
producte 100% madrileny, i per tant, mainstream). Un producte d’unes
classes mitjanes sense futur que posava en dubte la història d’una
Transició modèlica. No foren les places, ni els debats, ni la frustració de
la vella esquerra en veure que no podia capitalitzar tot el malestar social,
ni el (re) descobriment de la política per part d’uns joves sense memòria,
no. Fou la desobediència.
Ocupar les places, en període preelectoral, està prohibit. I és el que es
va fer. D-E-S-O-B-E-D-I-È-N-C-I-A. En aquest cas, el PSOE va callar,
conscient de les limitacions del seu poder. I poble va desobeir, davant un
poder que callava i deixava fer. Era l’evidència –potser per a uns pocsd’un principi de realitat. El govern governa perquè els governats li
deixen. El govern és, doncs,(també) un estat mental.
Emperò, no podem perdre el focus. La Spanish Revolution fou alguna
cosa més que un eslògan, i un element desproblematitzador dels
conflictes interns del règim del 78. Ha estat un punt d’inflexió dins la
Cultura de la Transició, marcant un abans i un després en diverses
generacions marcades per la Gran Recessió, malgrat Podem(os).
I així arribam al judici al Procés. Una altra expressió del malestar d’aquestes classes mitjanes –en aquest cas,
catalanes- que, en veure els seus somnis –petitburgesos i capitalistes- parcialment frustrats, compraren el discurs dels
líders independentistes (que no són els polítics, necessàriament). Un discurs basat en problemes uns greuges
estructurals, un fet diferencial cultural i una història de repressió del centre cap a la perifèria (social i política) de
l’Estat.
No s’ha condemnat tal o qual fet de l’octubre del 2017. Es condemna la desobediència d’un poble. Es jutja que algú va
cridar “el rei està nuu” i el poder va quedar en evidència. Espanya va poder (ni podia) aturar un referèndum si el poble
català volia fer-ho. I guanyaren. Potser, la primera victòria de les classes subalternes des de l 1982. El Règim no
trontolla, però està en crisi. Quatre eleccions en quatre anys.
La Primera Restauració borbònica durà 57 anys. Fou, fins aquell moment, el període de més llarg de llibertat i
prosperitat –en termes liberals actuals- del Regne d’Espanya. Us sona el cantet? La primera Restauració fou la
resposta de l’ordre establert a la democràcia més moderna, social i democràtica de l’Europa del moment, la Primera
República (filla del sexenni democràtic). Sofrí diverses crisis: la del 1898, la del 1909, la del 1917... la dictadura de
Primo de Rivera i només, quan estava corcat, va caure. Malgrat els Reformistes espanyols.
Ara, la Cultura de la Transició es repensa. El Règim es tanca en si mateix, però no cau. Els reformistes –que no
reformen, més ben dit, apuntalen- sorgeixen: Podemos a l’esquerra, Ciutadans a la dreta. Vox com a element que
centralitza a la dreta espanyolista. El règim ha trontollat, i almanco com s'entén fins ara, caurà (més tard o d’hora). La
història marca el camí.
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Com afrontar les migracions:
empatia i esperança (2)

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

A un article anterior feia referència als impactes que l’arribada de nous habitants
provoquen sobre el territori d’acollida i, especialment, sobre la població
preexistent. Per una part, els canvis en l’estructura econòmica i jurídica de la societat d’arribada,
amb canvis de la propietat dels mitjans econòmics o l’entrada de noves tecnologies. Per altra banda,
també s’han de considerar les repercussions sobre el medi natural,
amb la càrrega que suposa l’arribada massiva d’immigrants, que, a
més del consum més gran de recursos naturals, sovint suposa
l’arribada de flora i fauna que desplaça les autòctones.
Però l'impacte més gran es dóna en la psicologia col·lectiva de la
població preexistent, en el sentiment de grup i la sensació, real o
imaginària, d’atac i pèrdua d’aquesta identitat comunitària amb
l’arribada de persones nouvingudes d’altres territoris i cultures. La
reacció d’una part de la població preexistent consisteix a
sobrevalorar el que identifiquen com a ‘nostre’ i en menysprear el
que arribi de fora, fins i tot si, a curt o a llarg termini, serà positiu i
esdevindrà un element d’identitat. Són l’orgull i el prejudici que
donaven títol a l’article anterior.
Però aquestes actituds, fomentades pels interessos de qui vol mantenir l’statu quo previ a l’arribada
de migrants, amaguen unes quantes paradoxes, convenientment silenciades.
Per una banda, la població preexistent considera que ha estat al territori «des de sempre», obviant
que és en si mateixa el resultat de la integració, forçada o voluntària, de diverses onades
migratòries. És molt difícil definir qui és mallorquí «de soca-rel»: qui pot remuntar la seva història
familiar cinc – o deu, o vint- generacions enrere vivint a Mallorca? En qualsevol cas, en algun
moment de la seva història familiar hi haurà un antecessor immigrant que, en arribar, va patir el
menyspreu pel seu origen estranger.
Per altre costat, que un territori sigui receptor o emissor de migrants només és fruit d’una
conjuntura històrica. A Mallorca, fa només dues generacions, érem terra d’emigrants a Amèrica del
Sud o a França. Gent que, com els que ara vénen del Magreb o de l’Àfrica subsahariana, estaven
disposats a tot per a poder sobreviure i fer arribar uns minsos ingressos a les famílies que havien
deixat al poble d’origen. Ser avui una terra d’acollida no garanteix que en un futur, pròxim o llunyà,
no sigui novament una terra d’emigrants. De fet, avui mateix, una part del jovent més preparat es
mou cap a diferents parts d’Europa cercant condicions professionals més favorables que les que
troben a una terra a la qual el mercat laboral juvenil està centrat en treballs precaris i mal pagats.
També cal recordar que, tret d’invasions amb substitució de població, els immigrants esdevenen els
sectors més desfavorits i laboralment més precaris de la societat d’arribada. Però les següents
onades d'immigrants s’incorporen a treballs de pitjor qualitat que els anteriors, precaritzant més el
mercat laboral i arrossegant a la baixa als immigrats que havien començat a integrar-se. A partir
d’aquí, es produeix un rebuig des dels que han arribat fa poc als que acaben tot just d’arribar.
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Només des de la consciència d’aquests mecanismes perversos es pot lluitar contra els mals que
provoca l’actitud de rebuig a la immigració. Davant l’orgull i el prejudici, cal oposar l’empatia i
l’esperança.
L’empatia amb l’altre, entendre que avui som nosaltres qui acollim, però demà pot ser a l'inrevés.
Comprendre que els immigrants han deixat moltes coses enrere, sovint arriscant fins la vida, només
per voler una vida millor en un entorn en pau o amb millors perspectives econòmiques. I qui no ho
faria si sap que la seva vida o la de la seva família està en perill?
Entendre l’altre suposa també aprendre del que pugui aportar enriquint la nostra vivència i les
nostres tradicions que, com totes, són vives i han d’entrar en contacte amb altres per a evolucionar i
renovar-se. Què hi ha més mallorquí que un trempó, o un tumbet? Doncs no existirien si no fos
perquè algú va aprendre a Amèrica a cultivar i cuinar les tomàtigues, els pebres i les patates.
L’empatia fa més fàcil la convivència, permetent que l’altre se senti part d’una comunitat que, en
lloc de trobar-se tancada i a la defensiva, accepta les innovacions i adopta les que considera més
positives.
Però l’empatia hi va més enllà quan permet entendre que l’esperança de l’immigrant de trobar una
vida millor en la societat d’acollida suposa que també s’esforçarà a formar-ne part i millorar la
comunitat de la qual vol formar part. Davant les reaccions de por i rebuig, que només generen més
por i més rebuig, cal afrontar obertura i esperança per a assolir una vida millor per nosaltres i per les
generacions que vendran.
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Els reptes de MÉS per
Mallorca

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
MÉS per Mallorca com a força política Sobiranista, Feminista,
Ecosocialista i Republicana, que parteix del reconeixement de
Mallorca com un subjecte polític i que representa el mallorquinisme
d'esquerres avui en dia, que ha aconseguit quotes de representació
política i institucional gens menyspreables, ha d’afrontar algunes
assignatures i reptes importants si es vol convertir amb un projecte
polític útil pel canvi de societat, és a dir un projecte de majories.
Des de la meva modesta opinió n’aportaré alguns dels que
considero imprescindibles:
1. MÉS per Mallorca ha d’esser capaç de liderar la lluita per un canvi
de model de desenvolupament econòmic a Mallorca, imprescindible
per apostar per una societat postcapitalista que situï el benestar de
les persones en primer pla. Per la qual cosa necessita elaborar una
estratègia que possibiliti:
•

•

La construcció d'una nova majoria social pel canvi, per què
és obvi que sense àmplies majories aquest objectiu és
inabastable.
I construir aquesta nova majoria social suposa cosir aliances tant polítiques com socials entorn d’un pla de
transició sobre la base d'objectius tàctics de mínims i compartits.

2. Completar la consolidació de MÉS per Mallorca com a pal de paller del sobiranisme i el mallorquinisme polític per la
qual cosa cal tenir present que:
•
•
•
•

El gran repte de Més per Mallorca és mantenir la seva aposta fundacional per un projecte transversal, inclusiu
i amb vocació de majories i que fa bandera de la seva pluralitat interna que cal incrementar.
Mantenir i incrementar el millor capital que té MÉS que és la seva força i presència municipal. El
municipalisme és la principal fortalesa de MÉS per Mallorca.
MÉS per Mallorca necessite créixer en nombre de militants i en implantació a la societat, tractar la pluralitat
com un valor positiu i cuidar la seva militància amb transparència, informació i formació.
L'apoderament de la seva militància és una premissa imprescindible i irrenunciable per pura coherència amb
els seus principis. Per tant cal crear i potenciar espais de debat polític que garanteixin tant la més amplia
democràcia interna com la cohesió.

3. Teixir i enfortir complicitats amb la societat civil.
Des de MÉS per Mallorca som plenament conscients que sense una societat civil independent, forta, arrelada i amb
capacitat de mobilització la construcció nacional esdevé gairebé impossible. En conseqüència la debilitat dels
moviments socials, la confrontació entre ells o amb les forces polítiques progressistes i especialment amb MÉS ho
hem de considerar un problema greu per l’avenç d’una estratègia de canvi. Per tant l’enfortiment de la xarxa cívica del
País o la confluència entre l'esquerra política i l'esquerra social, també son problemes de MÉS als que cal donar-li
sortida.
4. La necessitat d'un projecte sobiranista confederal per a totes les Illes.
El fet que les forces sobiranistes de cada illa parteixin d'un planejament nítidament insularista no pot obviar que
existeix un terreny de joc interinsular on es desenvolupa i sustenta una part substancial de les polítiques insulars. La
mateixa existència d'un únic Estatut d'Autonomia, d'un Parlament i d'un Govern ho certifiquen. També és evident que
les relacions amb l'Estat o amb la Unió Europea es desenvolupen des de la Comunitat Autònoma. Cal construir un
projecte sobiranista confederal que respectant escrupolosament la sobirania insular respectiva sigui capaç d’articular
polítiques comunes vers els Països Catalans, l’estat espanyol i la Unió Europea.
5. MÉS per Mallorca vol canviar el món començant per Mallorca. En conseqüència ha de tenir una política global i un
projecte d’aliances pels Països Catalans, l'Estat Espanyol, la Mediterrània i la Unió Europea.
Des de MÉS per Mallorca s'hauria d'apostar per la construcció d'una Confederació de partits sobiranistes d'arreu de
l'estat espanyol que alhora es plantegés polítiques d'aliances amb forces nacionalistes de centredreta per determinats
temes i amb les esquerres espanyoles per altres. També caldria teixir complicitats amb forces polítiques similars a
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ambdues ribes de la mediterrània i especialment amb les Illes de la mediterrània occidental. I per descomptat
estrènyer relacions amb el grup parlamentari europeu d'ALE - Els Verds
6. Així mateix MÉS per Mallorca ha d’enfortir i reforçar la
seva pròpia organització amb:
* Un Coordinador/a i una Comissió Executiva amb
capacitat d’assumir totes les tasques quotidianes de
direcció que li correspon i que compti amb el suport i el
reconeixement de la militància.
* Un Consell Polític representatiu de les agrupacions
locals i de les sectorials capaç d’impulsar el debat polític
que MÉS necessita, especialment els seus reptes
estratègics.
* Agrupacions locals i sectorials que afrontin les seves
respectives tasques dins els seus àmbits, però que també sàpiguen transcendir les seves pròpies polítiques locals i
sectorials per afrontar el debat i l’aportació de propostes per les polítiques globals de MÉS per Mallorca.
* El debat polític és una necessitat per la bona salut de l’organització. Cal trobar espais i temps pel debat polític. El
debat polític és el combustible necessari per a la democràcia interna. La presa de decisions democràtiques requereix
un procés previ de maduració, un debat obert i franc entre companyes que tinguin com a objectiu trobar els punts en
comú. Les assemblees, els referèndums, les primàries sempre haurien de ser la darrera estació d’un procés de debat
sense idees preconcebudes que no cerqui en primera instància la confrontació sinó la recerca del consens.
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6.4

L’hora de la responsabilitat

Pau de Vílchez Moragues
Subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC UIB)
D'aquí a pocs mesos es compliran trenta anys des que el Grup
Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC en les seves sigles en
anglès) va publicar el seu primer informe d’avaluació. Creat dos anys
abans per l’Organització Meteorològica Mundial i el Programa de
Nacions Unides pel Medi Ambient amb la finalitat de comptar amb un
òrgan capaç d’analitzar la producció científica mundial en matèria de
canvi climàtic i produir resums complets i sistematitzats del
coneixement en la matèria, l’IPCC ha sigut aquestes tres darreres
dècades l’encarregat d’anar-nos recordant com estàvem encarant el
problema. A cada informe, les certeses se n’han anat més fortes, fins
a arribar al darrer informe general d’avaluació de 2013-2014, en el
qual l’IPCC conclou que:

-

L’escalfament del clima és inequívoc.

-

L’ésser humà és la causa d’aquest esclafament global amb una certesa d’entre el 95% i el 100%.

Les concentracions actuals de CO2, metà i òxid nitrós han assolit nivells que no s’havien vist com a mínim en
els darrers 800.000 anys.

L’IPCC també ha publicat informes especials, sobre temes concrets, com ara l’informe sobre canvi climàtic i ús de la
terra i el sòl, o l’informe sobre canvi climàtic, els oceans i la criosfera publicats aquests darrers mesos. Personalment,
trobo especialment colpidor l’informe que va publicar ara just fa un any sobre la diferència entre un augment global de
la temperatura d’uns 1,5 °C i un augment de 2 °C.
Em sembla rellevant aquest informe principalment per dos motius. Per una banda, fins aquell moment la producció
científica sobre les possibilitats d’assolir un augment d’un 1,5º i les conseqüències que aquest escalfament tendria, era
molt escassa, pel simple motiu que les projeccions d’allò que estàvem fent fins aleshores ens portava a escenaris de
concentració d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que poden causar augments de temperatura de més de 3ºC. Per
altra banda, allò que crida l’atenció d’aquest informe i que ressalta la importància d’assolir aquest objectiu de
temperatura, fins aquell moment donat gairebé per impossible, és que la diferència d’impactes entre un món que
s’hagi escalfat 1,5° per sobre de l’època preindustrial i un que ho hagi fet 2 °C és enorme. Entre altres coses, la
diferència entre un objectiu i l'altre és la desaparició o no d’alguns estats insulars del Pacífic, la total desaparició del
corall o l’augment en centenars de milions del nombre de persones que no tenguin accés a aigua potable.
En poques paraules, no ens podem permetre un món 2 °C més calent perquè les seves conseqüències serien terribles.
I, caldria afegir, terriblement injustes, perquè qui més les patirà són aquelles persones i països que menys hi han
contribuït. El problema? Per tenir possibilitats de limitar aquest augment als 1,5 °C hem de reduir a zero les emissions
d’aquí a 2050, i per situar-nos en una trajectòria de reducció d’emissions que faci factible aquest objectiu, les hauríem
de reduir al voltant d’un 50% d’aquí al 2030. L’avantatge? Que sabem què cal fer. I que no tenim alternativa. Com va
recordar Antonio Guterres a la darrera Cimera d’OP, no comprometre’s amb aquests objectius seria no només
irresponsable, sinó suïcida. Cal doncs actuar amb responsabilitat.
I les responsabilitats estan ben repartides. Per una banda, les grans empreses lligades als combustibles fòssils. S’ha
sabut fa poc que només vint empreses lligades al petroli, el gas i el carbó es troben a l’origen d’un terç de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle que han causat i continuen causant el canvi climàtic. Aquestes empreses no
només han inundat el mercat de combustibles fòssils, sinó que sabien des de fa dècades (abans de la creació de
l’IPCC) que els seus productes provocaven l’escalfament global i, encara més, s’han dedicat a llançar campanyes de
desinformació del públic i a fer pressió als governs per tal de poder continuar amb un negoci hiper-lucratiu fundat
sobre la destrucció de l’ésser humà i del planeta.
Ja és hora que aquestes empreses comencin a assumir la responsabilitat pel que han fet. I, de fet, ja hi ha qui els
exigeix aquesta responsabilitat davant els tribunals. Aquest mes ha començat als Estats Units la vista oral de la
demanda que l’Estat de Nova York ha interposat contra Exxon, per haver amagat la informació que tenia sobre el
tema. Nova York es veurà greument afectada per l’augment del nivell de la mar i les autoritats de l’Estat pensen, amb
motiu, que és totalment injust que els seus habitants hagin de sufragar totes les despeses necessàries per afrontar el
canvi climàtic quan hi ha empreses que l’han promogut i s’han lucrat fent-ho.
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Per altra banda, hi ha la responsabilitat dels països. Al cap i a la fi, són els Estats els que fixen el marc legal en què
operen aquestes companyies, els que decideixen si promoure el transport públic i les energies renovables, o bé
fomentar el transport privat i bloquejar les renovables. Son els estats els que decideixen si promoure la producció i el
consum local i sostenible o impulsen acords comercials i d’inversions que duen productes de l’altra banda del món
matant el comerç local. En poques paraules, i encara més des de l’Acord de París, son els Estats els que decideixen si,
com i a quina velocitat reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. I malgrat l’excepció d’alguns països
europeus, la gran majoria de països del món no han aturat d’augmentar les seves emissions. De fet, el 2018 va ser
l’any amb més emissions de la història i tot indica que el 2019 el superarà. És hora, doncs, d’exigir responsabilitats als
Estats, i això es pot fer de múltiples maneres. A les eleccions, és clar, i també a través de mobilitzacions massives,
com les que va encetar arreu del món l’estudiant sueca Greta Thunberg fa només un any i que han significat una
presa de consciència ciutadana i global de milions de joves arreu del món. Però també se’ls pot exigir la seva
responsabilitat als Estats a través dels tribunals. Per què no? Al cap i a la fi, els governs estan per protegir la seva
població, i les polítiques actuals tendran la conseqüència oposada. És per això que a molts països d’arreu del món la
ciutadania està, efectivament, denunciant els sus governs davant els jutges. I no és cap quimera. A països tan distints
i distants com Holanda, Paquistà i Colòmbia, la ciutadania ha guanyat (amb més d’un sentit) i els seus governs han
estat condemnats a adoptar polítiques climàtiques responsables.
I, per acabar, nosaltres, cadascú de nosaltres, també som responsables del canvi climàtic. Amb la nostra manera de
moure’ns (principalment en cotxe), de generar la nostra electricitat (sobretot amb carbó, dièsel i gas), de consumir
(de manera desaforada, de tot, vengui d’on vengui), estam contribuint, i molt, a la crisi climàtica. Som part del
problema. Però també som part de la solució. És a les nostres mans iniciar canvis que poden tenir una gran influència
sobre les empreses i els estats que mencionàvem abans.
No menystinguem la nostra capacitat per canviar les coses. Desplaçar-se a peu, en bici o en transport públic,
contractar energia renovable (i cooperativa, si pot ser!), menjar producte local i de temporada, són actes que ens
poden semblar petits comparats amb l’escala del problema, però que si els sumam, poden tenir un impacte molt
considerable. Si la meitat de la gent deixa d’anar a les grans superfícies, si la meitat de la gent deixa d’emprar el cotxe
quan realment no el necessita, si la meitat de la gent deixa de tenir els diners a bancs que promouen la destrucció del
planeta, de veritat pensam que aquestes empreses i aquests bancs no en patiran les conseqüències? No subestimem
el nostre poder, la nostra capacitat per a canviar les coses. No és una qüestió de culpes. És una qüestió de
responsabilitat.
PS: Quan estava a punt d’enviar aquest article per a la seva publicació, m’arriba la notícia que el govern Xilè ha decidit
suspendre la celebració de la COP25 a aquell país. Això em dóna l’ocasió de llençar una darrera reflexió sobre la
responsabilitat: la responsabilitat d’encarar la crisi climàtica com allò que realment és, una crisi de la civilització
humana basada en l’explotació insostenible del planeta i de l’ésser humà. La lluita contra les desigualtats i la lluita
contra el canvi climàtic van de la mà. No aconseguirem l’una sense l’altre, i per això cal parlar, cada cop més, de
justícia climàtica.
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7.1

Miquel Costa i Llobera
El pi de Formentor

Maties Garcias
El pi de Formentor és tot un clàssic. És, potser, el poema més conegut de la
literatura mallorquina, i per això una composició que molta gent encara sap
recitar de cor, si més no uns quants versos inicials. També, fora de l’illa, al
País Valencià i al Principat, aquesta composició de Costa, entre gent
mitjanament lletraferida, se sol identificar fàcilment amb el paisatge de
Mallorca, amb la llengua rica i noble de l’Escola Mallorquina, amb una
literatura arrelada a la terra i continuadora d’una determinada tradició...
Està bé que una cultura tengui aquests referents poètics, i cal maldar
perquè el coneixement d’aquest llegat pervisqui de generació en generació
actualitzant-ne la lectura amb noves edicions i amb renovades
interpretacions. Aquest és el propòsit de Saïmedicions, que si primer ens va
fer a mans l’edició de La Colcada, de Pere d’Alcàntara Penya, ara ens
presenta El pi de Formentor en un volum ple d’atractius i d’elements
interessants.
Aquesta nova edició del poema de Costa és qualque cosa més que la
reproducció íntegra dels 40 versos d’aquesta composició simbòlica.
D’entrada, la proposta de Saïmedicions és un llibre de tapa dura, de paper gruixat, amb lletra gran i llegívola, i amb
els versos distribuïts al llarg de 8 pàgines de text, acompanyades d’una trentena d’il·lustracions, en blanc i negre i a
color, de Toni Galmés, perfectament integrades en el text poètic. A més, l’estricta edició del poema s’acompanya de
tres treballs que enriqueixen el llibre: el pròleg de Maria del Mar Bonet, l’estudi de Bernat Cifre i l’epíleg de Joan
Buades.
És sabut que Maria del Mar Bonet ha popularitzat el poema incorporant-lo al seu repertori de cançons des que el 1981
l’inclogué al disc Jardí tancat. La relació de la cantant amb el poema venia, però, de més lluny, de quan la futura
intèrpret el conegué, de nina, a la biblioteca de ca seva i de quan el recità de memòria en una festa escolar.
D’aleshores ençà, Maria del Mar duu la imatge simbòlica del pi lligada al seu ésser més íntim: “Repetir i cantar aquest
poema és per a mi com una oració de paraules essencials. Em conhorta i m’estimula, em cura dels dolors de l’ànima,
em guia”.
Bernat Cifre, antic professor de llatí, ple d’admiració, fa la lectura filològica i interpretativa del poema, escrit el 1875 i
inicialment titulat Lo pi. En destaca el realisme de l’arbre en mig del paisatge alhora muntanyenc i costaner, però
també fa esment del simbolisme i la lliçó moral que se’n desprèn: la de l’asceta, de “l’ànima forta” que venç les
dificultats. Estrofa per estrofa, analitza cada vers i, si escau, dona claus per a la correcta recitació en veu alta.
Emmarca la composició en la biografia i la trajectòria literària de l’autor.
Joan Buades, escriptor i activista, en fa una lectura agosarada i veu el poema com “el cant de cigne d’un mallorquí de
casa bona”, el fill d’una família terratinent que, davant l’ensulsiada del seu món tradicional, “triarà el bàndol de la
reacció”. Buades recorda que la fama literària li arriba a Costa de manera tardana i “a redós del Noucentisme
principatí”. És aleshores quan El pi de Formentor esdevé “tarja de presentació cultural, de prestigi, d’una Mallorca que
està a punt de morir just quan sembla tocar un mannà ben allunyat de l’espiritualitat bíblica que presumeix haver
marcat la vida del poeta.” Són els anys 20 i el turisme comença a penetrar a Mallorca, i significativament ho fa per la
porta gran de la península de Formentor: els Costa, arruïnats, venen la possessió a Adán Diehl, que hi alça el famós
hotel.
La conclusió és amarga: “El pi de Formentor hauria de ser llegit avui, també, com un epitafi voluntari d’una Mallorca
gairebé prístina a punt de morir per la punyalada d’una noblesa insular, per uns senyors, que mai no van saber cuidar
ni la terra ni la seva gent, capaç de vendre’s l’ànima per un plat de bitllets”.
En tot cas, ens queda el plaer de la lectura dels versos i el gaudi d’assaborir-los a través d’aquesta edició
recomanable.
Miquel Costa i Llobera. El pi de Formentor.
Palma: 2019. Saïmedicions. Il·lustracions de Toni Galmés.
Pròleg de Maria del Mar Bonet.
Estudi introductori de Bernat Cifre. Epíleg de Joan Buades.
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7.2

La Transformació de Franz Kafka

J. M. Traverso Ponce

El Museo del Prado commemora enguany el dos-cents aniversari
de la seva existència. Ho ha fet amb importants exposicions, la
darrera que va tancar les portes el passat mes de setembre
portava per títol Miradas Afines en referència a l’obra d’una sèrie
de pintors del segle XVII, de Velázquez a Rembrandt passant per
Murillo, Vermeer o Frans Hals que malgrat la llunyania entre ells
configuren una mirada comú europea. Alguna frase d’Ortega al
respecte s’hi pot llegir.
Una exposició que avui diríem transversal, encara que aquesta
paraula en els nostres dies s’ha buidat de contingut per excés
d’ús, tot és transversal i aquest terme ha arribat a no significar
res. L’exposició mostra al visitant les similituds en les propostes
pictòriques, les influències mútues, els punts de contacte entre
aquests artistes de primera magnitud. Una molt bona oportunitat
per veure grans obres a un mateix espai i exposades amb criteri.
Excel·lent la pintura de Frans Halls, gran retratista, d’ell coneixia el
retrat de Descartes i poca cosa més, hi llegeixo que utilitzava més
de vint-i-cinc tonalitats diferents del negre. Una anècdota?
A la sortida enfilo cap a La Cibeles, la impassible deessa apareix
envoltada de banderes. Aquesta part del Madrid monumental és
com si hagués quedat esquinçada de la resta de la ciutat. Els
espais són immensos entre els edificis però el lloc no invita a
quedar-s’hi ni a la contemplació, l’atravesso pensant com
apareixeria sense tants cotxes i tants colorins però no m’ho sé ni
imaginar. Enfilo Paseo de Recoletos i a poques passes em trobo el
cafè Gijon i una petita fira de tardor de llibres vells i no tan vells.
S’inaugura a les onze, arribo un quart abans però les parades ja
són obertes, una munió de gent ha pres gairebé a l’asalt una d’elles. És gent madura d’aspecte convencional, fora
modes en el vestir, pregunto i me diuen que aquell llibreter sempre porta a la fira bons llibres i a bon preu. M’hi fixo
en la gent, segur que són lectors impenitents, silenciosos, en saben de llibres, les seves aficions només les coneixen
ells i com a molt els amics íntims, fan pinta d’haver llegit durant tota la seva vida.
A un mostrador trobo La Transformación de Kafka, em sorprèn el títol a un primer moment però es tracta de La
Metamorfosi de tota la vida. El llibre reinvidica aquell títol molt més ajustat que Metamorfosi per a la traducció de la
paraula alemanya Die Verwandlung. Es tracta d’una edició de centenari, 2016, de l’editorial Atalanta molt ben cuidada
i a càrrec de Luis Fernando Moreno i Pilar Benito amb un magnífic pròleg, un postfaci i una cronologia emmarcant el
text també traduït per ells.
La Transformació/La Metamorfosi ha tingut grans traductors. Un jove Sándor Márai a l’hongarès l’any 21. Quatre anys
més tard, apareixerà en castellà a la Revista de Occidente dirigida per Ortega y Gasset sense que es sàpiga amb
certesa l’autoria de la traducció atribuïda a Borges i desmentida per ell mateix. En català hi ha la de Jordi Llovet i fa
poc Marta Pera l’ha traduït per a Sembral Llibres. Libros del Zorro Rojo té una magnífica edició de centenari amb
il·lustracions de Luis Scafati i traducció de l’escriptor argentí César Aira.
El text. Es parla de la fredor, de la distància amb el lector en la literatura de Kafka i segurament això és cert en altres
dels seus escrits però no ho és en aquest cas; un sentiment de tendresa cap a Gregor Samsa va guanyant poc a poc
l’ànima de qui s’endinsa en aquestes pàgines i així fins al final quan la seva mort obre pas a la normalitat familiar
restaurada que esclata al mateix temps que la primavera. El camí de Gregor cap a l’aïllament i la destrucció sembla
inevitable. Més enllà dels moments en què Grete, la germana, es cuida d’ell amb una certa estima (seria interessant
seguir l’evolució psicològica d’aquest personatge), el mateix Gregor sembla ser conscient des de bon començament
d’allò que l’espera: “Ahora bien, dejando aparte que la puertas estaban cerradas con llave, ¿de verdad tendría que
haber pedido ayuda? A pesar de toda esta calamidad, no pudo reprimir una sonrisa al pensarlo.”
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Els dos mons que més oprimien Kafka, la familia i la feina, es troben aquí ben presents. Aquest viajant de comerç
obligat a anar amunt i avall constantment per les exigències de l’empresa, pendent sempre dels horaris de tren,
dormint a qualsevol pensió, i que porta amb ell un marc daurat amb la fotografia d’una dona envoltada en pells treta
d’una revista com a detall de màxima humanitat. Aquest home somia fins al final en pagar el deute familiar i poder
anunciar que es farà càrrec dels estudis de violí de la seva germana al conservatori. La desaparició d’aquest home
serà necessària, així ho troba la familia, també ell, per a que la vida torni a ser el que era. No es preocupin vostès, ve
a dir la criada per a la tranquil·litat dels pares, ja m’he desfet del cadàver, i…
”Luego salieron los tres juntos de la casa, algo que
llevaban meses sin hacer, y viajaron con el tranvía a
las afueras de la ciudad. El vagón, en el que se habían
sentado los tres solos, estaba iluminado por la cálida
luz del sol. Cómodamente reclinados en sus asientos,
hablaron de las perspectivas de futuro y encontraron
que éstas, contempladas de cerca, no eran malas en
absoluto…” (134)
Al postfaci, Pilar Benito afirma que “el filósofo Georg Lukács nos
habla -desde su peculiar y discutible perspectiva marxista (!!!)de la tensión extrema entre entre los dos polos del realismo y el
antirrealismo en el mundo literario de Kafka” (138) Així és. Aquí
aquesta tensió és manifesta des dels primers moment fins al
final; malgrat la transformació Gregor seguirà pensant en el
següent tren que podrà agafar, en els problemes econòmics de la
familia, en els estudis de la germana. La tensió que Lukács
destaca és també estranya coexistència entre el realisme
detallista de l’autor amb la descripció de tot allò que segueix
envoltant la nova realitat de Gregor Samsa, la vida familiar, la
casa, la seva habitació, els mobles i per una altra part la
presència del monstre que es passeja per parets i sostres
provocant estupefacció amb les seves aparicions. Però s’ha de dir
que el resultat d’aquesta tensió no serà l’absurd sinó la tendresa
del lector davant Samsa, el reconeixement dels seus patiments i
de la seva humanitat, de les seves bones intencions fins al final.
Comparant Kafka i Beckett, Lukács diu al volum II de la seva
monumental Estética que:
“en El Proceso el incógnito absoluto del hombre
particular aparece como una abnormidad indignante,
evocadora de indignación, de la existencia humana, o
sea, aunque negativamente, sobre la base del destino y
la suerte de la especie, mientras que Beckett se instala
autosatisfecho en la particularidad fetichizada y
absolutizada.” (484)
“No sóc altra cosa que literatura, i ni puc ni vull ser res més que literatura”. Kafka considerava la literatura ”l’essència
més íntima” del seu ésser. Li agradava llegir en veu alta els seus texts davant els amics però defugia les
interpretacions:
“Nunca escribió con afán de que interpretaran sus escritos ni dejó interpretaciones propias; eludía tal
ejercicio de metaliteratura. Max Brod contó que su amigo casi nunca quería dar interpretaciones de sus
textos y que cuando, tras mucho insistir, en alguna ocasión se prestaba a ello, la posible interpretación que
ofrecía requería siempre de otra y ésta, a su vez, de una tercera, y así en sucesión interminable; con lo que
nunca llegaba a nada concreto.” (65)
Així ho escriu L. F. Moreno en l’epíleg a En la colonia penitenciaria. Un altre gran text.
Palma, 23 d’octubre 2019
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GABRIEL ALOMAR
Un intel·lectual molt rellevant

7.3

Damià Pons
Gabriel Alomar Villalonga (Palma, 1873-El Caire, 1941) és un
dels grans intel·lectuals de la cultura catalana del segle XX.
Abans de la Guerra civil, tant a les terres de llengua catalana
com arreu de l’Estat, a partir de 1920, i fins i tot a algun país
d’Amèrica del Sud (l’Argentina), va tenir una presència i una
notorietat molt considerables. La va aconseguir amb la
publicació d’uns quants milers d’articles, a publicacions ben
diverses (“La Roqueta”, “El Poble Català”, “La Campana de
Gràcia”, “L’Esquella de la Torratxa”, “El Imparcial”, “El Día”, “La
Nación”...), amb la impartició de nombroses conferències,
algunes de les quals varen produir un gran impacte i foren
molt influents (“El futurisme”, “L’estètica arbitrària”, “De
poetització”...), i amb la participació directa en l’activitat
política, com a ideòleg, com a impulsor de partits (el Bloc
Republicà Autonomista, el 1916, el Partit Republicà Català, el
1919, i la Unió Socialista de Catalunya, el 1923) i com a
parlamentari (diputat per Barcelona, el 1919, i per les Balears,
el 1931). Al llarg de les dues primeres dècades del segle XX,
va exercir a Catalunya el lideratge del catalanisme republicà
d’esquerres.
Alomar va ser un escriptor amb una clara voluntat de projectar
la seva ideologia sobre la societat del seu temps amb l’afany
d’influir-la i d’orientar-la cap a una determinada visió de la
realitat política, social i cultural. Els eixos fonamentals sobre
els quals es va fonamentar el seu pensament són prou
complexos i, de vegades, d’interpretació encara incerta a causa
que a hores d’ara no coneixem amb prou profunditat tota la
seva obra. Així i tot, amb garanties d’encertar-la, podem
assenyalar els plantejaments següents com a constituents de
la ideologia alomariana: el liberalisme, entès com a escut
protector de la individualitat i com a garant de la llibertat
personal, el catalanisme republicà, la síntesi del liberalisme
amb el socialisme i el nacionalisme no estatal (la manera
adient de fer compatibles els drets individuals, els socials i els
nacionals), el laïcisme, el rebuig contundent de la pena de
mort, la Revolució francesa com a punt de partida d’un cicle
històric de revolucions que foren capaces de crear unes noves
realitats polítiques alliberades del jou de la tradició, la
legitimitat de l’intervencionisme –en certa manera messiànicde les minories més avançades amb l’objectiu de modelar la
societat d’acord amb el seu pensament... La pedra angular de
la ideologia d’Alomar és la concepció de cada moment històric
com una lluita entre dos esperits, l’esperit d’aquells que són
presoners del passat i actuen d’acord amb les seves lleis i
inèrcies i el dels que viuen imaginant el futur i s’esforcen per a
fer-lo possible talment com l’han concebut, a contracorrent de
l’opinió majoritària encara dominant.
Entre l’acabament de la Guerra civil i l’any 1970, l’Alomar intel·lectual i polític gairebé va ser víctima de l’oblit més
absolut. A partir de la publicació d’El futurisme i altres assaigs (1970), a cura d’Antoni-Lluc Ferrer, va començar la seva
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recuperació. Hi contribuí de manera destacada l’escriptor Antoni Serra. També fou important el retorn de les seves
restes a Mallorca l’any 1977. I igualment el fet que l’ajuntament de Palma li dedicàs un tram de les avingudes i que,
després d’un penós i llarg calvari polític-administratiu, el declaràs fill il·lustre de la ciutat. Els darrers quaranta anys,
diferents entitats i nombrosos investigadors han convertit Alomar en objecte d’homenatge i d’estudi.
Tanmateix, encara som ben lluny, com a país i com a cultura, de donar-li el tractament que es mereix per la seva
rellevància intel·lectual, per la seva extensíssima producció i per la seva important aportació de creació ideològica.
L’edició en curs de les Obres Completes
A hores d’ara encara hi ha milers d’articles d’Alomar que malviuen en l’oblit de les hemeroteques. I també un bon
nombre dels seus llibres esperen l’oportunitat d’una segona edició. Llibres tan valuosos com La guerra a través de un
alma (1917), El frente espiritual (1918) i La formación de si mismo (1920) mai no han estat reeditats. Un fet
injustificable. Afortunadament hi ha l’expectativa que aquesta situació es vagi resolent. El camí per aconseguir-ho és
continuar –i intensificar, si és possible- l’edició de les Obres completes de l’escriptor. Pere Rosselló Bover, professor de
literatura catalana contemporània a la UIB, és l’impulsor i director del projecte. L’edició va a càrrec de l’editorial Moll,
primer, i, en l’actualitat, de la Institució Francesc de B. Moll. N’han sortit quatre volums i el cinquè és d’aparició
imminent. Fins ara sobretot s’han editat els articles que Alomar va publicar a “El Poble Català”, la immensa majoria
dels quals mai no havien estat recollits en un volum. Es tracta d’una obra periodística de gran contingut ideològic.
Cada tom de les OC va precedit per un llarg estudi signat per un especialista molt solvent: Antoni Ignasi Alomar, Pere
Rosselló Bover –en tres ocasions-, Jordi Castellanos i Assumpta Camps. L’edició de les OC és un ambiciós projecte que
va néixer l’any 2000 i que ha patit diverses interrupcions i injustificables lentituds a causa d’un absentisme
institucional certament lamentable. En tot moment, però, el Dr. Rosselló ha anat fent la seva tasca, amb la continuïtat,
el rigor i la tossuderia que el caracteritzen.
Jornades d’estudi dedicades a Gabriel Alomar
Els propers 14 i 15 de novembre se celebraran a Palma unes Jornades d’estudi dedicades a “Gabriel Alomar.
L’intel·lectual, el periodista, el polític”. La dimensió més pròpiament creativa, la de poeta no serà tractada, ja que la
publicació de l’edició crítica de La columna de foc, l’any 2011, amb un extens i molt valuós estudi introductori de
Rosselló Bover, ho fa innecessari. Els promotors de les Jornades són l’Institut d’Estudis Catalans (la Secció Històricoarqueològica i la delegació a Palma) i la UIB (els departaments de Filologia Catalana i de Ciències Històriques, el Servei
d’Activitats Culturals i tres grups de recerca).
Entre les entitats col·laboradores hi ha les àrees de cultura del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma i les
fundacions Emili Darder-Ateneu Pere Mascaró i la Gabriel Alomar. Al llarg d’un dia i mig es presentaran 22 ponències i
es faran dues conferències (Pere Gabriel i Jordi Casassas). Entre els ponents, que són 24, hi ha una molt nombrosa
representació dels investigadors que es dediquen amb ciència i passió a l’estudi de la història contemporània del
nostre país i de la seva gent. Una consulta al programa de les jornades permetrà constatar la garantia de qualitat que
ofereixen els ponents i l’atractiu inqüestionable dels temes que han de tractar.
Inscripcions al web del CEDOC: cedoc.uib.cat (prémer inscripció cursos en línia).
Activitat gratuïta.
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Parlant amb Joan Miquel Oliver...
R. Pla / M. Rosselló Gaià
En general, no li agraden els esports, però, a partir d’un so
inconfusible, repetitiu i molest que sentim a tots els recintes
esportius, va compondre la sintonia de Gol TV. A Joan Miquel Oliver, li
va cridar l’atenció aquell «bum, bum, bum-bum-bum», molt primari
que sortia del tambor de Manolo el del Bombo, i l’olfacte de músic
talentós li va dir que, posant-hi mà, el podria convertir en una obra
de creació, una obra d’art. Ningú no dubta que la música és
precisament crear del no-res. Qui sap compondre música té el do de
poder convertir una essència, el so, en art. «La música, no la pots
tocar. És intangible; són ones d’aire que t’entren pel canal auditiu,
que és -pens jo- el canal de la supervivència de l’espècie. L’oïda va
directament a les emocions. Quan veus un llamp no et regires; el que
realment t’impressiona és el tro», ens confessa en Joan Miquel.

Foto: Pere Joan Oliver

Els directius de Gol TV encarregaren al músic mallorquí que compongués un ritme que «posés els aficionats com una
moto abans d’entrar al camp de futbol, i els va encantar aquell bum, bum, bum...». En Joan Miquel és un músic
majúscul, i no li fa ni fred ni calor cap esport en concret, però reconeix que li agrada molt anar en bicicleta; de fet, és
el seu mitjà de transport urbà diari. «Evidentment, fer esport o exercici és necessari per tenir més o menys en forma
les juntes, i els ossos a punt, però no m’asseuré davant la tele per veure el Tour. Tampoc no m’agrada gens aquest
rollo friqui de la Fórmula 1 o les motos; ho trob espantós.
Entenc el futbol com una cosa molt popular, però hi ha massa testosterona, gent cridant, insultant... No m’agrada
sentir cridar i en els camps criden molt. El futbol pot treure el pitjor d’una persona i això no ho suport. És una fama
que s’ha guanyat a pols», sentencia. Tot i que no està d’acord amb el que embolcalla el món del futbol, a Joan Miquel
li va fer gràcia una trobada casual que va tenir amb Pep Guardiola en un acte poètic a Barcelona. L’exentrenador del
Barça va recitar, juntament amb Lluís Llach, una sèrie de poemes de Miquel Martí i Pol. Revela que «sí, vàrem coincidir
als camerinos i ens vàrem saludar. Home, en Pep és una persona culta, amb compromís, que parla uns quants idiomes
i que sempre s’ha identificat amb la poesia del seu amic Martí i Pol. És com na Laia Palau, una bona amiga i una de les
millors jugadores de bàsquet de l’Estat. Na Laia també és una persona molt compromesa i que, tot i que el bàsquet és
la seva professió -que desenvolupa amb el Girona-, no només es dedica a jugar».
És gairebé impossible deslligar la música de l’esport. Mundials de futbol, Jocs Olímpics, competicions com la
Champions... Tots els aficionats saben les tonades de cada competició. A qualsevol partit de bàsquet, de voleibol o de
futbol sala, sonen peces conegudes per tothom i que tenen la intenció d’animar
tant els aficionats com els jugadors.
Conversant amb Joan Miquel Oliver és difícil no parlar del grup que crearen ja fa
més de vint anys, Antònia Font. Està un poc cansat de la pregunta sobre quan es
tornaran a aplegar. Els incondicionals, però, es tapen les orelles davant una
resposta que s’ensumen que serà terriblement decebedora: «No tenim gens de
ganes de tornar-hi. Aquella va ser una feina molt important, però som cinc
caràcters absolutament diferents; tots som molt caparruts i no ens posam d’acord.
He de dir que hi ha un poc de mitologia i nostàlgia entorn d’Antònia Font, i ho
entenc, però actualment faig una música més personal i per a un públic molt
diferent».
El nostre artista polièdric ha conreat els tres gèneres literaris (teatre, novel·la i
poesia) i és autor de cinc obres peculiars, com tot el que crea. Sense cercar-ho,
dissortadament el seu darrer llibre cobra un valor especial. El mateix dia que fèiem
Foto: Pere Joan Oliver
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aquesta xerrada, Oliver rebia una mala nova: s’havia mort un dels seus bons amics, Miquel Riera, el protagonista de
Setembre, octubre i novembre. Les pàgines
d’aquest llibre són el resultat de tres mesos de prendre notes sobre el dia a dia de Miquel Riera, escalador mallorquí
de 56 anys, pioner i introductor d’una pràctica esportiva molt particular: el psicobloc.

Foto: Tarek Serraj

La intenció primera de ser l’alter ego de Riera no era altra que fer-ne una biografia, però no li va sortir. El llibre que
ens ofereix és encara més de pell, un retrat literari personal del món actual. Res no s’escapa de l’anàlisi crua i
espontània dels nostres dies. Joan Miquel reconeix que Setembre, octubre i novembre no és una obra més del seu
variat currículum, sinó un llibre viscut i escrit en noranta dies. Ens dol que aquest lligam tan fort s’hagi esqueixat per
mor de la defunció d’aquest agosarat esportista i gran amic seu.
Inevitablement, amb aquesta mala nova la nostra trobada va acabar aquí. Desitjam que la carrera no esportiva de
Joan Miquel Oliver continuï tan ben emproada com fins ara. Gràcies, amic.

El racó d'en Joan
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