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IN MEMORIAM

Acomiadant l’amic Sebastià Salom
Francesc Munar Servera
Rector de Campos i Porreres
Sempre que li vàrem demanar una col·laboració per a la
nostra revista, es va mostrar prompte a fer-ho des de la
seva saviesa i la seva llibertat de pensament. Un bon
amic i company de tasques d’en Sebastià (a Mallorca i a
Burundi) ens ha cedit aquesta semblança.
Gràcies, Francesc.

Dissabte passat dia 14 de desembre, l’estimat Mn
Sebastià Salom Mas va acabar la seva estada en aquest
món. Per la manera com va morir bé podem dir que es va adormir en la pau del Senyor.
El que acabava era una vida fecunda i provada per una llarga malaltia a la qual va fer front amb molt
d’ànim i facilitant les coses als que l’acompanyaven.
Mn. Sebastià havia nascut a Campos fa 75 anys. Va fer els seus estudis al Seminari Diocesà de Mallorca i
els va acabar a la Universitat Pontifícia de Comillas. Allà va ser ordenat prevere amb 22 anys, el dia de
Pasqua, 26 de març de 1967.
El seu primer destí va ser la Vicaria in càpite del Port d’Andratx. Començava així un dels eixos que
marquen el seu servei ministerial: la vida parroquial, que va exercir a Sa Pobla, Inca i sobretot a
Santanyí i altres parròquies del Migjorn com es Llombards, sa Colònia de Sant Jordi i ses Salines i a
l’etapa final, la parròquia de Porreres, de la qual es va acomiadar el dia de Sant Roc, 16 d’agost,
d’enguany.
Una altra realitat que el va captivar i en la qual va esmerçar prop de quinze anys és la missió diocesana a
Burundi. En tres etapes -entre el 1969 i el 74; el 80 i el 83. I ja en aquest segle entre el 2007 i el 2013Mn. Sebastià va endinsar-se dins el món encisador del poble i l’Església de Burundi. Per a ell va ser la
millor escola i el tall on va elaborar un pensament propi sobre l’evangelització, a Burundi i a Mallorca.
Encara podem ressenyar el seu servei com a vicari episcopal del bisbe Teodor, delegat diocesà d’apostolat
seglar i secretari de pastoral. Aquest servei l’ha culminat com a membre del col·legi de consultors, del
qual n’era el degà. És amb aquesta qualitat que va donar la benvinguda en nom de l’església de Mallorca
al bisbe Sebastià que va presidir la celebració del seu funeral.
No podem acabar aquest recordatori sense fer una al·lusió a la seva vàlua com a persona, com a
campaner i com a capellà. No li feia peresa la feina; tenia una humanitat ben moblada i un pensament
propi sobre l’evangelització que havia anat madurant des de Burundi i des del seu contacte directe amb la
nostra realitat social i eclesial.
Pagant el preu de resumir massa podem dir que Mn. Sebastià tenia una passió: connectar la fe amb
l’home d’avui.
Per aconseguir-ho intuïa una mediació fecunda i poc transitada: la humanitat de Jesús. I un camí
providencial: la lletra i l’esperit del Concili Vaticà II
Ens deixa molts de records i sobre tot el testimoni d’una vida senzilla, d’un servei generós, i d’un
pensament lúcid i renovador. En el solc que ens deixa parat hi podem continuar sembrant.
Descansi en Pau.
Campos 14 de desembre de 2019
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Editorial

Comença un nou any marcat pel dictamen de la justícia europea sobre la immunitat de Junqueras i les
possibilitats més que reals d’un pacte progressista amb el suport d’ERC. És més que necessari que 2020
impliqui un canvi de cicle polític a tots els nivells, on el diàleg torni al fons i a la forma en què la política
es desplega i es presenta davant la societat, com una eina útil per a la millora de la vida de les persones.
El context, de creixents desigualtats en el terreny social, i de greuges i manca de respecte cap a la
diversitat territorial, ho requereix, més enllà de l’emergència de la qüestió catalana. Que partits tan
diferents com el PSOE, Podem o ERC es posin d’acord per tirar endavant la investidura de Sánchez (i en
el cas dels dos primers, un acord de govern) suposa un exercici de responsabilitat i, davant la ciutadania,
un missatge clar que la política, justament, va d’això: de gent que es posa d’acord per tirar endavant
projectes més o menys encertats. Un exercici necessari també per no seguir aprofundint en el descrèdit
de la política, alimentat en els darrers temps interessadament per l’extrema dreta però també per
errades importants com l’afer dels plusos de residència dels alts càrrecs aquí, a les Illes Balears.
Si 2020 serveix per passar d’una paràlisi que no ens podem permetre a una mica d’acció, sobretot si
aquesta és en positiu, ja valdrà la pena. L’agenda social, la territorial i l’ecològica ho demanen, i totes
elles passen per la millora de la democràcia i per tenir en compte la veu de la gent: les persones i
col·lectius vulnerables, els pobles, i la terra -que no té veu però sí un caramull d’evidències científiques
que ens insten a totes a actuar, davant el fracàs de cimeres com la COP25.
Que el vot de la gent -i en aquest cas els vots progressistes i sobiranistes- serveixin per concretar
polítiques de canvi és també un dels millors antídots per frenar l’ascens d’una extrema dreta que ha
convertit les altres dretes en subsidiàries, i que clama contra la conspiració judo-maçònica i separatista
representada en el nou pacte.
Pel que fa a les Illes Balears, també tendrem deures, en la mesura que si no som capaços de mobilitzarnos i d’alçar la veu -i això no és només qüestió de tenir els representants polítics que ens mereixem, a
Madrid-, i de fer present la qüestió insular a l’agenda política, els canvis a casa nostra quedaran anul·lats
per balanç inequitatiu de les relacions amb l’Estat.
Que tengueu totes i tots, un bon 2020!

Equip de redacció

Maquetació i pàgina web: Guillem Solivellas i Reynés

Consell de Redacció:

Biel Pérez Alzina, Miquel Rosselló del Rosal, Maria Salleras, Lila Thomás i Andreu, Josep
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L'ull crític

2.1

Brexit: les claus d’un divorci

Maria Garcies
Ja se sap que la paciència és una virtut i, com afegeix el negociador de
la Unió Europea Michel Barnier, “Brexit is a school of patience”.
Efectivament, han hagut de passar més de dos anys després que el
Regne Unit invocàs el famós article 50 T.U.E pel qual es reconeix el dret
de retirada dels estats membres, fins al moment actual en què sembla
que el Brexit s’executarà, definitivament i a priori sense complicacions,
el pròxim 31 de gener. Ara bé, el que sembla un final és només una
primera passa dins d’un llarg camí encara per recórrer.
En primer lloc, cal que Westminster aprovi l’Acord de Retirada negociat
per Boris Johnson. Es tracta d’un tràmit que, amb la sòlida majoria
absoluta obtinguda pels conservadors el passat 12 de desembre, es
pressuposa fàcil d’assolir. Aquest pas implica l’aprovació del Withdrawal
Agreement Bill, l’instrument legislatiu necessari per a la integració de l’Acord de Retirada negociat amb la
UE dins del dret britànic ˗una exigència conseqüent amb la visió britànica predominantment dualista del
dret internacional.
El tràmit ja s’ha iniciat a la Cambra dels Comuns, on els diputats han aprovat el text per majoria.
Després de les festes de Nadal, el text haurà de ser ratificat també per la Cambra dels Lords.
Normalment, l’aprovació d’aquest tipus d’instruments legals relatius a la implementació de tractats
europeus d’importància requereix unes quantes setmanes i, en alguns casos, un temps considerablement
major. El govern s’ha mostrat determinat a aprovar el text ràpidament i, en tot cas, sempre abans de
finals de gener. Per la seva part, l’oposició ja s’ha manifestat molesta amb l’escàs marge temporal per
analitzar el que consideren el text legal més important de les darreres dècades.
Una vegada conclòs aquest tràmit, s’activarà l’anomenat període transitori que s’estendrà fins al
desembre de 2020 i durant el qual el dret de la Unió seguirà sent aplicable al Regne Unit en tot menys en
la qüestió relativa a la presència a les institucions i les estructures de govern. L’objectiu d’aquesta fase
transitòria és garantir un marge temporal suficient perquè les parts, el Regne Unit i la UE, negociïn un
nou marc per a les seves futures relacions, per tal d’evitar així una retirada desordenada i reduint al
mínim el grau d’incertesa.
Curiosament, tot i la previsió del dret europeu, que contempla la possibilitat de prorrogar el període
transitori fins a dos anys, Boris Johnson ja ha legislat per impedir-ho, en la línia del seu “Get Brexit
Done”. Des de Brussel·les fa temps que avisen; serà molt complicat assolir un acord integral entre les
parts en només 11 mesos. De fet, Von der Leyen ˗presidenta de la Comissió ˗ ja anticipa el caos. I bé que
fa si es té en compte que els darrers acords comercials conclosos per la UE s’han allargat durant cinc, set
o fins i tot 20 anys, en els casos del Japó, Canadà i Mercosur respectivament.
Però, seria tan greu una retirada sense acord? Alguns estimen que sí; d’altres, que no. Comercialment
parlant, si a finals del 2020 no hi ha un acord, les relacions entre el Regne Unit i la UE quedaran
supeditades a les regles de l’Organització Mundial del Comerç, cosa que suposaria, d’entrada, l’aplicació
d’aranzels als productes britànics comercialitzats en territori de la UE i viceversa. Davant això, els sectors
pro Brexit argumenten que una potència comercial com el Regne Unit superaria ràpidament una ruptura
brusca, mentre que la UE considera aquest escenari com el menys òptim per les dues parts implicades,
però adverteix: el Regne Unit seria el major damnificat, ja que la meitat de les seves exportacions es
dirigeixen al mercat europeu.
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Com es pot explicar el Brexit?
Tot i que avui en dia concebem el Brexit com un fenomen impulsat des dels sectors conservadors i
l’extrema dreta, resulta curiós recordar que fou un Primer Ministre conservador, Edward Heath, qui
formalitzà l’adhesió del Regne Unit a la llavors anomenada Comunitat Econòmica Europea (CEE), l’any
1973. De llavors ençà, la relació podria considerar-se
d’un tens estira-i-arronsa: el Regne Unit sembla haver
estat debatent els avantatges i inconvenients de la
relació amb els socis europeus pràcticament des del
moment de la seva creació.
Ja l’any 1975 el Regne Unit celebrà un primer
referèndum sobre la permanència del país dins la CEE.
En aquell cas, l’opció de la permanència guanyà amb un
67% dels vots i una de les impulsores de la campanya
del “Yes to Europe” fou la icona del conservadorisme,
Margaret Thatcher. Ara bé, no va ser aquest, el final del
debat.
La societat internacional actual, i més en concret les
Thatcher fent campanya a favor de la permanència al
institucions financeres, econòmiques i comercials que en referèndum del 1975. Imatge: The Guardian
formen part, parteixen d’un supòsit clar: l’existència
d’una economia moderna i exitosa exigeix cooperació i obertura al món, és a dir, és necessari assumir la
interdependència. De fet, va ser durant la dècada dels anys 70 quan més patents es feren els efectes de
la interdependència i el transnacionalisme, cosa que pot explicar l’interès del Regne Unit per formar part
del Mercat Comú.
La particularitat de l’europeisme thatcherià va consistir a entendre la cooperació europea com el preu a
pagar per a poder accedir al Mercat Únic, és a dir, a una zona de lliure comerç. Es rebutjaria, així,
qualsevol mena de consideració no estrictament econòmica, qualsevol proposta política àmplia com,
entre d’altres, la creació d’una identitat i ciutadania europea. En el paradigmàtic “discurs de Bruges”,
Thatcher reaccionà al projecte antagònic de Delors ˗partidari d’una major integració ˗ defensant una
cooperació entre estats sobirans, però res més enllà d’això.
En realitat, al llarg dels anys, el Regne Unit sempre s’ha apropat al fenomen europeu des de la
perspectiva estratègica del comerç. La comunitat europea, en canvi, s’ha anat reforçant i, especialment
després de les reformes del 1994, s’ha convertit en un projecte d’unió també política. Com no podia ser
d’altra manera, la incomoditat i el desconcert dels britànics va anar creixent a mesura que el projecte
europeu anava integrant més àrees considerades d’interès nacional, per exemple la qüestió monetària.
Per la seva naturalesa complexa i per la manca de precedents, és difícil explicar aquest fenomen de
retirada. Tot admetent altres factors explicatius, i sense voler caure en reduccionismes, des dels postulats
constructivistes es pot apuntar que els sectors partidaris del Brexit, amb una ˗irresponsable ˗ combinació
de patriotisme amb nostàlgia imperial/hegemònica, i una inclinació especialment agressiva en favor del
lliure comerç, plantegen ara el futur del país ha partit de la devolució de facultats des de l’àmbit
supranacional europeu al nacional.
En definitiva, el que amaga l'euroescepticisme britànic actual seria, segons aquesta lectura, la idea
il·lusòria i recurrent del Regne Unit com a gran potència mundial. Així, sembla que el que hi ha rere el
Brexit és, sobretot, una comprensió social compartida i concreta del que ha volgut i encara vol dir “ser
britànic”.
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2.2

És temps de rescatar el clima

Pau de Vilchez Moragues

Fa només algunes setmanes va cloure la vint-i-cinquena conferència
de les parts de la Convenció Marc de Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic, la COP25, i el menys que es pot dir és, parafrasejant el
Secretari General de l’ONU, Antonio Gutierres, que el resultat ha estat
decebedor. El nivell de coneixement científic sobre les anomalies
climàtiques que estam causant és el més elevat en tota la història.
Mes rere mes, s’acumulen els informes que confirmen una realitat que
ja s’anunciava des dels anys 80: el model de mobilitat, producció i
consum dels països enriquits està desestabilitzant el sistema climàtic
i, com a conseqüència, posant en perill les condicions mateixes que
han permès a l’ésser humà desenvolupar-se tal com el coneixem.
Però no es tracta ja només d’informes. La realitat mateixa ens mostra
dia a dia l’extensió de la catàstrofe que estam provocant. La successió
en aquests darrers dotze mesos d’imatges de malson en les que se
succeeixen óssos polars afamegats envaint pobles siberians per
menjar les seves escombraries, huskies al pol nord que estiren trineus sobre un gel desaparegut que s’ha
convertit en aigua i que han de ser sacrificats, ja que no serveixen per a la tasca que feien i resulten
massa cars de mantenir, o coales morts socarrats pels incendis que assolen l’Austràlia negacionista, que
mentre pereix sota el foc bloqueja les possibilitats d’acord a Madrid... Óssos polars, huskies, coales.
Basta aturar-se un moment en aquesta voràgine accelerada i sense sentit dels fluxos comunicatius
actuals per adonar-se’n que acabam d’assumir com a normal la destrucció (provocada per nosaltres
mateixos) de tres símbols d’allò més bell, salvatge, poderós i entendridor que és capaç de crear la
natura. Quants contes hem llegit als nostres infants en els quals apareixia algun d’aquests animals? No
només estan destruint la seva realitat, estam destruint fins i tot la seva fantasia.
Davant aquesta situació dramàtica, els Estats es van reunir a Madrid per tancar alguna qüestió que havia
quedat oberta del reglament d’aplicació de l’Acord de París i s’esperava que aprofitessin també per
comprometre’s a augmentar els seus objectius de reducció d’emissions, perquè fossin coherents amb
l’objectiu de temperatura fixat per París i que és una mena de darrera frontera abans que es
desencadenin fenòmens encara més destructors i difícils de controlar. Idò bé, ni una cosa ni l’altra.
Una de les qüestions fonamentals que calia aclarir havia de veure amb els diners: tenint en compte que
els països empobrits són els que més fort es veuran colpejats pel canvi climàtic i alhora són aquells que
menys hi contribueixen, com han d’ajudar els països rics a què puguin establir mesures de mitigació i
d’adaptació adequades? I quan hi hagi destrosses, com se sufragaran? Per altra banda, els mecanismes
de cooperació entre Estats per dur a terme projectes de mitigació i/o adaptació, poden incloure
mecanismes anomenats “de mercat”? I si és així, com es regularia aquest mercat d’emissions? Malgrat la
importància d’aquestes qüestions, o precisament per ella, no va ser possible arribar a un acord a Madrid.
Països com Brasil o Austràlia han insistit fins al final a incloure a l’Acord un mecanisme similar a aquell
establert a Kyoto i que s’ha demostrat completament ineficaç (curiosament, aquests dos països són els
que més crèdits d’emissions tenen encara de l’antic mecanisme de Kyoto...). L’altra qüestió, essencial,
però que no estava prevista a l’agenda oficial fins a la COP de l’any que ve, era la dels majors
compromisos de reducció d’emissions. En aquest camp també, la manca d’entusiasme de països com
Xina, sumats a la posició obstruccionista dels Estats Units, Rússia o l'Índia, ha fet impossible que
s’anunciés una reducció major d’emissions, tant esperada com imprescindible.
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En aquest panorama, hi ha però algunes notes positives. Per una banda, la proposta de la Unió Europea
de reduir les seves emissions entre un 50% i un 55% l’any 2030, quan en principi s’havia compromès a
fer-ho només un 40%. Per altra banda, l’aprovació del pla estratègic sobre gènere i clima, que a més
inclou mencions específiques als drets humans i a les comunitats indígenes i locals. Haurien d’haver-se
assolit també els altres objectius, però no s'ha de subestimar allò que s’ha aconseguit en una COP
dominada pel bloqueig d’alguns països governats per homes de caràcter autoritari, racista i masclista. I
queda la millor notícia de totes, la de la mobilització massiva, mundial, de joves per defensar el seu futur.
Un futur que veuen en perill per la cobdícia d’empreses, governants i, no ens n'amaguem, societats
senceres avesades al “tot, ara i aquí”, incapaces de distingir els desitjos de les necessitats.
I és per això, perquè el temps està tornant boig, i
perquè se’ns està acabant el temps per arreglarho que és temps de rescatar el clima. Rescatar-lo
de la cobdícia de les empreses, els seus
propietaris i els seus accionistes, disposats a
posar fi a tota resta de vida si això pot reportar
un benefici. Empreses, algunes de les quals no
només destrossen la natura i el clima, dels quals
depenem per viure, sinó que fins i tot estan
disposades a assassinar aquelles persones que
intenten
evitar-ho
(desenes
de
militants
ambientalistes i pels drets humans són
assassinats a Amèrica Llatina cada any). Rescatar
el clima de la desídia, la por o la ineptitud dels
Imatge: elgarrotxi.cat

governants, quan no es tracta directament de la col·lusió amb els interessos econòmics i financers en
detriment dels interessos generals, de la vida de cadascun de noltros. I finalment rescatar el clima de
noltros mateixos. Car un 10% de la humanitat emet el 50% de gasos d’efecte hivernacle. I un 50% de la
humanitat només n’emet un 10%. Cal ser-ne conscients, noltros som una part important del problema
però també una part imprescindible de la solució. Canviant els nostres modes de consum, què menjam,
com ens movem, a quin banc tenim els diners, quina energia consumim, tenim un impacte directe sobre
el clima, el medi ambient i, tinguem-ho ben present, les empreses que ho destrueixen. I a través del
nostre rol com a ciutadanes i ciutadans, votant i controlant allò que fan les nostres institucions, impulsant
mesures i iniciatives que permetin canviar efectivament un model que no només genera desigualtats,
sinó que, a més, ens porta cap al col·lapse.
Com acaba de recordar el Tribunal Suprem d’Holanda, els Estats estan obligats a lluitar de manera eficaç
contra el canvi climàtic perquè aquest afecta directament als nostres drets fonamentals: el dret a la vida,
a la salut, a la vida privada i familiar... I com recordava fa no molt el Tribunal Superior d’Irlanda, un medi
ambient sa és la condició indispensable per al gaudi dels drets humans. És doncs el nostre dret tenir un
clima i un medi adequats. Tinguem-ho present i lluitem per aquests drets, com hem lluitat i seguirem
lluitant per tants altres drets indispensables a una vida digna. Ens hi va el futur. Depèn de noltros.
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2.3

De l’estat de dret
a l’estat de pànic

David Abril
Consell de les Fundacions Darder Mascaró

Els amos de l’Ibex35 han fet feina de valent durant
aquestes festes. Han volgut deixar clar que la unitat de la
pàtria i el (seu) creixement econòmic van de la mà, i que
un imminent govern progressista pot fer trontollar les
dues coses. Ho han fet saber per activa i per passiva: la
patronal CEOE, que les mesures anunciades com la
pujada del salari mínim «freguen el populisme» i seran
«molt negatives» després de «40 anys de progrés
econòmic sense precedents» (aquí estaria bé intercalar
una gràfica amb l’evolució entre les rendes del treball i
les rendes del capital en aquests 40 anys, o una
homologable sobre l’increment de les desigualtats i la
concentració de poder en cada vegada menys individus).
Els 29 mil-milionaris espanyols (gent que té més de mil milions de dòlars, segons el darrer informe d’UBS
i PwC) no estan gens contents ni amb les mesures socials anunciades per Sánchez i Iglesias aquesta
setmana, ni amb mesures fiscals com gravar els patrimonis milionaris o el control de les SICAVs, incloses
al preacord de govern. Les immobiliàries, i especialment els fons-voltor que controlen milers de pisos,
també a Balears, com Blackstone, ja han dit que això de regular els preus del lloguer és també dolent,
dolentíssim, i que s’ha de mantenir la lògica de l’especulació i més construcció, que aquesta és la bona.
Les elèctriques tampoc no volen que la política energètica la decideixi el govern, perquè això és
intervencionisme: s’havien avesat a què la gent votàs, però no els tocassin el negoci.
Els «grans» mitjans (grans en capital, que no en rigor periodístic) també fan la seva feina. El Mundo ha
arribat a titular en la seva portada que el president en funcions subhasta l’Estat per aconseguir la
investidura, mentre ofereix la seva tribuna a proclames colpistes com la del general de VOX Fulgencio
Coll, que la setmana passada plantejava el canvi de govern com una qüestió de «seguretat nacional» que
hauria de posar en alerta els guardians de l’ordre, segons la seva concepció d’ordre, és clar. Els de VOX,
tan políticament incorrectes ells, ja han llançat un «a por ellos» en tota regla, amb la promesa inclosa de
«perseguir a este Gobierno traidor hasta vencerlo», que tant recorda a la conspiració judo-maçònicacomunista-internacional-separatista que obsessionava Franco, i que sí, també servia per mantenir l’ordre,
Sr. Fulgencio: l’Estat de dret de la dictadura. Coses que no incomoden gens ni mica ni a l’Ibex35 ni a la
Fiscalia, tan suspicaç en la preservació de l’honor i les creences de tants ofendiditos en els darrers temps.
Parlant d’ofenses, els bisbes, molt actius en la precampanya contra la possibilitat d’un pacte progressista,
també temen que es posin en perill els privilegis fiscals i educatius de l’església catòlica, a més d’altres
qüestions recollides al text, com la regulació de l’eutanàsia, i es debaten entre les declaracions oficials de
la Conferència Episcopal afirmant que «dormen tranquils», i els exabruptes del cardenal Cañizares que
diu que l’acord el condueix el «feminisme radical».
Dins conspiranoia de les dretes, el toc internacional ha vengut de la mà del Tribunal de Justícia de la UE,
una nova desautorització exterior a la justícia espanyola difícil de pair, atès que aquesta, a més, retorna
els drets polítics usurpats als electors catalans i amb ells, la llibertat d’Oriol Junqueras i la immunitat
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d’altres afectats com Puigdemont. Marchena i tota la claca mediàtica-política madrilenya s’esforcen per
endarrerir-ne les conseqüències, però no podran limitar fins i tot la previsible nul·litat de la sentència del
14 d’octubre, tal com sostén el jurista Javier Pérez Royo.
Els barons del PSOE, alineats amb el PP, especialment García-Page i Lambán, tampoc no ho volen posar
fàcil, i ja han avisat que allò que s’ha de defensar per damunt de tot és una unitat d’Espanya que tampoc
no és que hagi aportat massa benestar a Castella-La Manxa i Aragó, buidades per un centralisme
madrileny que fins i tot els lleonesos han començat a qüestionar.
Tot i l’anunci d’abstenció d’EH-Bildu, els altres que
tampoc no volen pacte són els exconvergents, que
aprofiten per envestir ERC i acusar-la d’alta traïció,
enterrant la tradició pactista del catalanisme
conservador, més antiga que un Jordi Pujol que no
va tenir miraments en arribar a acords de legislatura
amb Aznar. Unes posicions tant contradictòries com
insostenibles, que només cauran el dia en què el
dret a decidir permeti convocar també eleccions a
Catalunya i clarificar les coses.
Allò que està clar és cal una nova etapa política, fonamentada en el diàleg i el respecte entre els territoris
que conformen l’Estat espanyol i que s’atengui tant l’agenda social com la dels pobles. Una mica de sentit
comú i comunitari no ens aniria gens malament, en general. I si el 2020 s’hi presta, tot això que
guanyam.
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FÒRUM SOCIAL MUNDIAL DE
LES ECONOMIES TRANSFORMADORES
El poble té la veu

3.1

Redacció/Transformadora.org

El pròxim mes de juny de 2020 se celebrarà a Barcelona
el
Fòrum
Social
Mundial
de
les
Economies
Transformadores. En concret, es vol que sigui una cita
diversa on hi hagi una àmplia representació dels cinc
continents i del màxim de col·lectius possibles com
podrien ser, entre altres, camperols, indígenes,
espirituals, okupes, LGTBI, moviments feministes, juvenils, del món de l’educació, de l’economia digital,
del periodisme alternatiu o del món laboral com sindicats o unions de treballadors.
La idea és donar a conèixer els projectes d’economies transformadores (economia social i
solidària, finances ètiques, ...) que ja existeixen i que són la demostració que hi ha una altra via al
model capitalista. A més, la trobada busca construir ponts entre les entitats, organitzacions o
xarxes d’arreu del planeta. Per assolir aquests reptes, el FSMET inclourà activitats com visites guiades,
un fòrum infantil, escoles d’activisme, una àgora que albergui tallers i microxerrades, una zona de
creativitat, una àrea d’autogestió i un espai de participació virtual.
També es persegueix que sigui un espai útil d’interconnexió entre els eixos, on es concreti una
agenda mundial comú sobre les economies transformadores, amb compromisos col·lectius i acords
específics, tot assegurant la continuïtat del moviment després del procés de confluència de dos anys.
El cercle virtuós de les economies transformadores
Ben entrat el segle XXI, patim encara les conseqüències d’aquella operació política i ideològica llençada
durant els anys 80s pels paladins del neoliberalisme, que ens ha tingut tancats durant decennis a la
capsa de ferro del There Is No Alternative encunyat per Thatcher, encarnació d’aquesta maleïda
combinació de conservadorisme moral i neoliberalisme econòmic que encara avui perdura i ens estenalla.
La crisi financera global que va explotar el 2007 -fruit, precisament, de la connivència dels poders polítics
establerts amb les elits financeres i les seves ànsies d’acumulació de capital- evidencia la necessitat de
replantejar de soca arrel l’ordre econòmic establert. Multitud de veus anònimes, per tot el planeta,
s’uneixen en un clam que apel·la a la destitució dels règims establerts, des dels indignats fins a les
primaveres àrabs, passant pel moviment Occupy.
A la des-mediatització d’aquests moviments l’acompanya un corrent silenciós, construït sobre els
sediments de l’«Un altre món és possible» del moviment Antiglobalització i de llargues tradicions
històriques com el cooperativisme i les economies comunitàries. Un corrent de caps i mans que
construeixen en l’aquí i l’ara formes de viure, formes de fer economia –de treballar, d’habitar, de
consumir, de conviure- establertes sobre unes bases, materials i culturals, diametralment oposades al
règim del capitalisme tardà, que mostren que hi ha altres maneres de viure, malgrat haver-ho de fer des
dels estrets marges que ens cedeix l’economia del capital.
Aquestes altres economies,que han anat creixent amb força en els últims anys fora del radar de les elits
(i també, malauradament, de les majories socials), es troben, doncs, en ple procés d’acumulació de
forces. Un dels principals reptes que trobem en aquest camí, és la manca d’un relat comú; d’una visió de
conjunt que permeti identificar i combinar les diferents propostes, i aglutinar-les amb relació a un relat
més ampli i compartit de transformació socioeconòmica.
Aquest relat comú és clau, no només per fer-nos visibles com un tot, sinó també per desemmascarar
iniciatives que no fan més que reinventar les lògiques neoliberals sota unes noves sigles, i encara més
per confrontar els monstres que emergeixen des de l’extrema dreta.
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És per això que parlem de les economies transformadores, com a concepte aglutinador d’aquelles
propostes de transformació socioeconòmica que apunten a un mateix horitzó. Existeixen quatre
moviments de moviments que, hibridant-se entre ells i amb altres propostes, són el cor del cercle virtuós
de les economies transformadores:
• L’economia social i solidària, amb el comerç just i les finances ètiques, construïts sobre
les bases del cooperativisme i la construcció de mercats socials, hibridant l’economia social tradicional
amb noves pràctiques d’autoorganització i democratització de l’economia en totes baules del cicle
econòmic, proveint béns i serveis per a la satisfacció de necessitats en comptes del lucre.
• L’economia basada en els comuns o procomuns, amb les seves tres grans subfamílies:
comuns urbans, comuns naturals i comuns digitals. Comuns, com a tercera via en la manera de gestionar
els recursos i produir valor, basada en la gestió comunitària, trencant la dualitat estat-mercat com a únics
espais visibles i legitimats per a la producció, gestió i assignació de recursos del sistema econòmic.
• Les economies feministes, per desplaçar els mercats i el capital com a centre de
l’organització socioeconòmica i situar-hi la vida i tots els processos que la fan possible de manera
sostinguda, amb especial importància de l’economia de les cures i el paper clau de la dona i dels valors
feminitzats dins d’aquests processos.
• L’agroecologia i el moviment per la Sobirania Alimentària, amb el seu paper clau en el
replantejament del model agroalimentari com a peça bàsica per al sosteniment de la vida, que és també
el replantejament de la nostra relació amb la Terra i els cicles naturals, i que, per tant, connecta la seva
lluita amb totes les lluites per la defensa de la terra, encapçalades per l’ecologisme social i moviments
com el Decreixement.
I d’aquestes diferents mirades sobre l’economia i sobra la vida, n’extraiem una visió conjunta, un horitzó
compartit al voltant dues grans afirmacions:
• La voluntat de fer visibles les cares ocultes de l’economia: aquests moviments situen en primer
pla el paper sostenidor de les condicions de vida de la població dels sistemes naturals, de les tasques de
cura i dels vincles comunitaris. Aquests espais, que configuren una economia plural, han estat negligits i,
sovint, intencionalment atacats des de l’economia de mercat, en el seu afany per mercantilitzar totes les
esferes de la vida i amagar la força d’aquesta pluralitat.
• La necessitat de situar-les al centre de l’activitat econòmica: per tant, ja no només fer visible,
sinó de defensar i situar al centre de la nostra vida econòmica la sostenibilitat a llarg termini dels
sistemes naturals, de les tasques de cura i dels vincles comunitaris. I fer-ho de manera que les formes
que prengui l’organització econòmica es basin en una distribució igualitària del poder i dels recursos i, per
tant, s’enfoquin a la satisfacció de necessitats (en comptes del lucre), i es faci des de la gestió
democràtica i transparent.
Per tant, podem situar dos grans eixos com a base d’aquest relat comú: la sostenibilitat de la vida (en
relació amb la naturalesa, amb els nostres cossos i amb les nostres comunitats) i la distribució igualitària
del poder (l’organització democràtica i sense afany de lucre de les diferents fórmules en què organitzem
els sistemes productius, sigui pública, social-solidària i, inclús, privada), trencant les estructures i cultura
del poder establerta a l’ordre econòmic actual.
Les economies transformadores busquem, doncs, que la nostra vida en comú sigui l’eix de rotació de
l’economia, i acabar d’una vegada amb l’hegemonia del capitalisme decadent que ens rodeja. Des de les
Illes Balears, l’associació Mercat Social també és present en l’organització i la participació en aquest
Fòrum.
És responsabilitat de totes, de tots. No pensem que és cosa de dones. És un problema social
que pateixen les dones, és el patriarcat que assassina en nom de la possessió. Necessitem tots
els esforços, tots els recursos, totes les mans per plantar cara a aquest terrorisme silenciat.

31 de desembre
Diada nacional de Mallorca

El poble té la veu

3.2

Miquel Rosselló
Consell de Fundacions Darder Mascaró
Al final de la passada legislatura, després de més de trenta anys
de reivindicació del 31 de desembre com a Diada nacional de
Mallorca per part del mallorquinisme polític, el Consell de Mallorca
presidit per Miquel Ensenyat, no sense dificultats, va aprovar per
majoria declarar aquesta data com a diada de Mallorca.
Era una conquesta més del sobiranisme illenc. El camí no ha estat
ni fàcil ni ràpid. Fa més de trenta anys que es va constituir la
Plataforma 31D que cada any sense excepció des d’aleshores ha
organitzat la manifestació del dia 30 horabaixa. També l’Obra
Cultural Balear va instaurar la Nit de cultura i l’entrega dels
premis 31 de desembre agafant a la pràctica el paper que la
institució democràtica per excel·lència, El Consell de Mallorca, renunciava a desenvolupar. Sense oblidar
la presentació de la proposta per adoptar aquest dia com a Diada de Mallorca, ja fa anys, per part de
Damià Pons en nom del PSM, que fou derrotada pel Ple del Consell.
Sense totes aquestes lluites no haguérem arribat a on som. Enguany hem pogut viure un acte oficial al
Teatre Principal, prou digne tant des del punt de vista del contingut polític i reivindicatiu com cultural i
artístic, així com els guardons que es varen atorgar. A pesar que el teatre estava prou ple, hi mancava
més gent per poder parlar de “ple fins a la bandera”.
La Nit de cultura de l’OCB, al Conservatori de música, en aquest cas sí, ple a vessar, també va estar molt
bé, a pesar d’algunes mancances d’organització. Els guardons molt adequats i la solidaritat amb els
presos polítics catalans espectacular. No va faltar la carta de Jordi Cuixart des de la presó de Lledoners.
Però sense dubte el més important fou la quantitat d’actes organitzats per les delegacions territorials de
l’OCB a distints pobles de Mallorca i segons la meva humil opinió la qualitat del manifest d’aquest any.
La manifestació, amb una assistència digna, es va caracteritzar per una escenografia, més estelades que
quadribarrades i cap bandera mallorquina, i un contingut del manifest que poc respon a allò que hauria
d’esser la Diada nacional de Mallorca i a les seves reivindicacions. No debades el titular de l’Última Hora
que informa de l’esdeveniment diu” el soberanismo mallorquin sale a la calle con la vista puesta en
Catalunya”.
Necessitem obrir entre el sobiranisme illenc un debat sobre què volem que sigui la nostra diada. Hauríem
de tancar definitivament la fase de lluita per aconseguir el 31D com a diada nacional. Això ja ho hem
aconseguit, celebrem-ho, apuntem-ho com un èxit nostre i passem a una altra pantalla.
Cal aconseguir una diada molt participativa i massiva. Cal combinar la massiva participació de la
ciutadania als actes institucionals. A l’acte del Teatre Principal, sobretot faltava més gent de la que fa
anys i panys que lluita pel 31D. Hi havia pràcticament més gent de la que fa quatre dies no considerava
important reivindicar el 31D com a Diada que de la nostra. Si em permeteu una petita sortida de to.
Sembla com si els sobiranistes una vegada aconseguida una diada oficial la regaléssim als que no ho han
valorat fins fa dos dies.
Als actes de la colcada organitzats per l’Ajuntament i a l’ofrena floral al Rei en Jaume a la plaça major. I
hauríem d’acabar amb l’espectacle que cada any es repeteix. Per què no provem de deixar de respondre
a les tosques i grolleres provocacions dels fatxes?
I lògicament hem de fomentar actes de tots tipus a pobles i a Palma, actes que tindran propostes i
accents molt diversos, com divers és el sobiranisme i que hem de respectar i valorar lògic i positiu. Tant
de bo cada cop hi hagués més forces polítiques, socials, culturals... que organitzessin actes amb motiu de
la diada. Però això no hauria d’ésser contradictori amb organitzar algun acte, manifestació, festival, etc.,
el més unitari possible i que representés i abanderés les reivindicacions més sentides i necessàries del
poble mallorquí.
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Una eina imprescindible
per a conèixer la nostra realitat

Què està passant? 4.1

Josep Valero
Secretari General del CES

Memòria del Consell Econòmic i Social sobre l’economia, el
treball i la societat de les Illes Balears. Any 2018
El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, té l’obligació per llei, de
realitzar cada any una Memòria sobre la situació econòmica i social de les
Illes Balears. Des del 2001 fins al 2011 aquesta Memòria ha sigut un
referent per al coneixement estadístic integrat de la nostra comunitat,
magníficament coordinada pel doctor Ferran Navinés. La suspensió del CES per part del govern Bauzá, va
privar a la comunitat científica i als habitants de les Illes, d’una eina imprescindible. Tot i que la seva
pàgina web, i amb ella les diferents publicacions editades de la Memòria, va poder seguir essent
consultada, amb un nombre de visites prou elevat.
En la nova etapa del CES, en funcionament des del juny de 2017 gràcies als Acords de Progrés de 2015,
es va editar a finals del 2018 la Memòria de l’any 2017, incorporant el màxim possible de sèries
estadístiques històriques dels anys de la suspensió. El novembre del 2019, s’ha presentat la Memòria de
l’any 2018, que ja ha estat coordinada per Joan Matamalas, nou cap d’estudis del CES, i amb la
col·laboració inestimable de Ferran Navinés, en el seu darrer any previ a la jubilació com a funcionari del
CES. Com és preceptiu, la Comissió de la Memòria presidida per la consellera del CES i vicerectora de la
UIB Maria Llompart, els vocals consellers i conselleres del CES Rafel Crespí, Silvia Montejano, Sergio
Bertran i Sebastián Lora, aprovaren l’enfocament inicial, el seguiment i el resultat final de la Memòria,
que fou finalment aprovada en el Ple del CES de 10 de setembre de 2019.
La Memòria segueix amb els seus tres capítols clàssics: I-Panorama econòmic; II-Mercat de treball i
polítiques d’ocupació; III-Qualitat de vida i estat del benestar. Són 665 pàgines de l’edició en paper, que
quan es pengi la versió electrònica, podran donar accés als quadres estadístics complementaris marcats
en vermell en l’edició en paper, i que per estalvi no s’han editat en aquest format. La reproducció de la
publicació en paper de la memòria la podeu trobar a l’enllaç
http://ces.caib.es/www/cd_memoria2018/memoria2018.pdf
Aquesta Memòria és fruit del treball col·lectiu dels equips tècnics del CES i de 46 professionals externs.
També de la col·laboració de funcionaris de l’administració central, administració CAIB i administració dels
consells insulars, de diferents escales i nivells. Les dades de la Memòria del CES sempre són dades
d’organismes públics i amb les dates més recentment publicades i disponibles en el moment de tancar la
publicació. Cada apartat de la publicació ve signat pel col·laborador o col·laboradora corresponent, i els
comentaris de les dades òbviament reflecteixen la seva valoració. A la vegada la Memòria aporta sis
requadres temàtics que s’han considerat oportuns introduir per la seva actualitat: el I-1 La renda
municipal disponible de les llars de F.J. Franconetti; el I-2 L’estudi de prospectiva econòmica, social i
mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030) de F. Navinés; el I-3 El
sistema de comptes de capital natural per a les Illes Balears de A. Esteban; el I-4 En què consisteix la
transformació digital?, de C. Juiz; el III-1 Indicadors regionals de progrés social i de qualitat de vida de
J.Matamalas i el III-2 L’educació de les persones adultes i grans a les Balears, de Carme Orte i Liberto
Macías. També intenta evitar repeticions d’altres publicacions, com seria el cas dels informes que sobre
educació fan El Consell Escolar de les Illes Balears o l’Anuari de l’Educació que edita Caixa Colonya.
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Com senyala el President Carles Manera en la introducció, la Memòria vol ser una eina dinàmica que ajudi
a mesurar més i millor els diferents components de la nostra realitat. Cal treballar de manera innovadora
en el tractament de nous indicadors i indicadors sintètics, per ajudar a les administracions públiques i als
agents socials, a poder fonamentar de manera més sòlida i científica les seves decisions.
Cada apartat de la Memòria és una font rica d’informació que convida al seu aprofundiment i
incita a fer-se preguntes cabdals per a la nostra comunitat. A títol de petit exemple vos posaré
algunes de les que a mi em suggereixen... No hauríem de comptabilitzar i valorar com cal els stoks de
recursos naturals de les Illes, després de comptabilitzar els fluxos econòmics anuals, per saber si ens
enriquim o ens empobrim com a comunitat, com fan les empreses relacionant els seus balanços anuals
amb el seu estat patrimonial i el seu capital social?
Si el PIB de les Illes el 2015 fou de 28,2 mil milions d’euros i la renda de les llars 19’ 9 mil milions
d’euros, a on van els 8.700.000.000 d’euros produïts a les Illes (el 30,8% del PIB) que no arriben
directament als habitants de les Balears?
Si l’increment de contaminants atmosfèrics, de residus, de consum energètic, de consum d’aigua,
d’increment de saturació del trànsit rodat, és superior al creixement del PIB, és realment eficient el
nostre model econòmic?
Per què si la desigualtat social s’amplia a les Illes, segueix essent encara la comunitat a on creix més la
immigració?
Per què els Indicadors de Qualitat del Treball (IQTs) treballats des de fa molts d’anys pel CES, no
s’incorporen a les estadístiques oficials de les Illes Balears?
Que l’estat central gestioni les competències de Justícia a les Illes, és un avantatge pel seu funcionament
com teoritzen els recentralitzadors, o més aviat és una desgràcia?
Posam l’accent econòmic i social que cal, en el coneixement de l’evolució i el paper fonamental que tindrà
la Seguretat Social, en el futur de les societats de les Illes?
Al marge del debat sobre el correcte finançament de la nostra comunitat, estam recaptant el que toca de
la riquesa que es genera a la nostra societat?
Hauríem de conèixer millor el paper real de la salut pública i privada de les Illes, i si accelera o
disminueix la desigualtat social?
No hauríem d’aprofundir més en el coneixement i en les oportunitats econòmiques del fet cultural, tant
per impulsar l'ús de la llengua catalana com per potenciar la interculturalitat com a element de cohesió
social?
Servirà l’estudi de prospectiva H2030 del CES, de cara a dissenyar una planificació estratègica regional
per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de l’ONU per a les nostres Illes?
...I moltes més que vulgueu afegir... La Memòria és, doncs, a la vostra disposició
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Un nou Decret innovador per
millorar l’atenció a la dependència
Què està passant? 4.2

Fina Santiago Rodríguez
Consellera d’Afers Socials i Esports. Govern de les Illes Balears
Els serveis d’Atenció a la Dependència és un sistema de protecció social
àmpliament reconegut i sol·licitat per la població de persones majors i per les
persones amb discapacitat. A les Illes Balears tenim més de 25 mil persones
reconegudes amb un grau de dependència, 9.086 amb grau I, 9132 amb grau
II i 7.054 amb grau III
Les persones reconegudes com a persones amb discapacitat, a les Illes
Balears, són 52.128, de les quals 30.668 tenen reconegut una discapacitat
entre un 33-64% i 21.460 amb una discapacitat superior al 64%.
Són dos serveis que requerixen reflexió constant, fruit de la pràctica diària de
la seva gestió.
El dia 5 de desembre de 2019, el Govern va aprovar el decret pel qual es
regula el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i els
principis general per al reconeixement del grau de dependència, així com
modifica l’actual decret que regula la intensitat de protecció de serveis i el
règim de compatibilitat de les prestacions del sistema de dependència.
El decret, que entrarà en vigor, el mes de maig, té dos objectius. Per una banda regular alguns aspectes rellevants en
el dia a dia de la prestació dels serveis, que encara no els tenim regulat, com són: les sol·licituds de trasllat -de centre
i/o municipi- realitzades per aquelles persones que ja han accedit als serveis d’atenció a la dependència, la necessitat
de facilitar els agrupaments familiars de les persones dependents, les conseqüències de la renúncia a la prestació dels
serveis sol·licitats.
L’elaboració de la norma respon a l’interès general, atès que totes les persones dependents han de poder accedir en
condicions d'igualtat i de manera àgil al conjunt de residències i serveis d’estades diürnes en aquesta situació. També
s'ha produït una progressiva incorporació de serveis per a l'atenció a la dependència, com són els serveis d'ajuda a
domicili, teleassistència i promoció de l'autonomia personal, per als quals també cal regular els principis d'accés,
permanència i trasllat.
Tant el servei de promoció de l’autonomia com el de la teleassistència, han tengut una millora molt considerable els
darrers quatre anys. El servei de Teleassistència lligat a dependència va passar de 0 aparells l’any 2015 als 6.693
actuals; el servei de Promoció de l’Autonomia de 84 l’any 2015 als actuals 2.254 usuaris.
No han estat els únics serveis que ha crescut aquests darrers quatre anys, també s’ha produït un increment de places
residencials passant de 2.041 places de l’any 2015 a 2.857 actuals, i el mateix amb centres de dia passant de 953
places de centre de dia a 1.911.
Actualment una persona que vol fer la valoració de discapacitat i també vol fer la valoració de dependència, ha de fer
dues sol·licituds diferenciades, ha de passar per dos equips professionals diferents. La realitat és que un percentatge
molt elevat de ciutadans són persones amb discapacitat i a la vegada persones amb dependència, per tant són moltes
les persones que necessiten passar per dues valoracions.
Aquest és l’altre objectiu que el decret vol unificar el procés de sol·licitud de la discapacitat i de la dependència amb
una única sol·licitud, un sol sistema informatiu, un equip conjunt de valoració.
Des de la Conselleria d’Afers Socials i Esports calculam que aquesta part del decret beneficiaria anualment a més de 7
mil persones.
Això aparentment tan senzill i de sentit comú, requerix molts canvis administratius. El primer, ja està fet, que és tenir
el decret que ho reguli. Els altres canvis són crear sinergia entre dos equips que mai han treballat junts, modificar tot
el sistema informàtic, i territorialitzar els equips. El decret garanteix un equip a Eivissa, cobertura a Formentera, un
altre a Menorca, i a Mallorca un equip cada 200.000 habitants. Aquests equips estaran formats, com a mínim, per 1
professional de psicologia, 1 professional de treball social, 1 professional metge i 2 professionals valoradors.
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Actualment una vegada que el professional ha fet una valoració
de dependència o de discapacitat fa la seva proposta a l'òrgan
que dictamina, és dir a l’òrgan que fa la proposta definitiva de
resolució. Aquest
òrgan està format, en el cas de la
discapacitat pels mateixos professionals que han fet la
valoració, que reunits en equip es constitueixen com a tal, a les
Balears en tenim 9, en el cas de la dependència és un únic
òrgan.
El Decret també organitza un únic Òrgan permanent de
dictamen. És a dir un únic òrgan per a la valoració de
discapacitat i per a la dependència. Aquest òrgan estarà
constituït de forma permanent. Estarà format per 1 professional
de psicologia, 1 professional de treball social, 1 professional
metge i 1 professional valorador. Aquest òrgan ha de permetre,
uniformitat de criteris, més eficàcia, i determinar equivalències
entre graus de discapacitat i dependència.
Aquest decret i el seu progressiu desenvolupament permetrà
donar una millora atenció al ciutadà que necessiti fer aquestes
valoracions. En definitiva, l’objecte d'aquest Decret és regular el procediment per al reconeixement i la revisió dels
graus de discapacitat i dependència i fer més eficient tota la gestió de les prestacions de l’atenció a la dependència.
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Què està passant? 4.3

Cap agressió lingüística
sense resposta

Agustina Vilaret
Secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística
Fa unes setmanes, el consell de Govern va aprovar la creació
de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics (ODDL). La seva
posada en marxa fou una de les condicions de MÉS per
Mallorca pels Acords de Bellver que possibilitaren l’actual pacte
de govern amb el PSIB-PSOE i Podem. Per a la gent que
formam MÉS per Mallorca, la defensa de la llengua és quelcom
que forma part del nostre ADN polític i, per tant, és una fita
senzillament irrenunciable.
Volem una oficina per vetllar pels drets fonamentals de tota la
ciutadania. I els drets lingüístics són també drets humans. Per
desgràcia, des de l’Estat espanyol s’ha minoritzat la llengua
catalana, tractant-la sempre com una llengua de segona tot i
esser parlada per milions de ciutadans.
EsCastellet.cat

Això té les seves conseqüències socioculturals; una d’elles són els múltiples casos de discriminació
lingüística que patim just pel simple fet de triar una llengua a l’hora d’expressar-nos.
En aquest sentit, qualsevol discriminació és intolerable. Per motius de gènere, d’origen, de classe social,
d’identitat, de llengua, de color de pell... No podem caure en un perillós debat que mesuri la gravetat de
les opressions i discriminacions. Hem de lluitar contra totes elles perquè totes són el mateix: desigualtat,
intolerància i abús.
Per això és important la posada en marxa de mecanismes que facin front a aquestes discriminacions.
Tant la Generalitat de Catalunya com la Generalitat Valenciana ja s’han dotat d’instruments similars. Al
nostre arxipèlag, l’Obra Cultural Balear ja posà en marxa fa aproximadament una dècada un telèfon
gratuït d’atenció a les víctimes d’agressions i discriminacions lingüístiques. Una feina encomiable que cal
reconèixer, ja que, sense la societat civil organitzada, la nostra llengua segurament es trobaria en una
situació molt més delicada que ara.
L’ODDL serà, doncs, un instrument imprescindible on la ciutadania es podrà dirigir quan pateixi un greuge
per motius de llengua. Això, fins ara ja ho feia la DG de Política Lingüística, però ara tendrem un espai
dotat de personal que es dedicarà exclusivament a això i podrà fer un balanç anual de casos. No
debades, des de la Secretaria autonòmica tenim clar que això sols és un escut, una eina per mirar de fer
front a situacions que no s’haurien de produir.
Cal anar més enllà; volem que aquesta legislatura sigui la de la llengua. Volem que els catalanoparlants
ens empoderem i ens sapiguem conscients que la vivor i prestigi de la llengua pròpia depèn de nosaltres;
d’exercir els nostres drets a tots els espais de la vida. És imprescindible que Govern, societat civil i
ciutadania anem de la mà, amb fermesa. Vénen temps difícils i no podem quedar-nos només en la
defensa. Com va dir Màrius Serra: “català a l’atac!”
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Primera Escola Sobiranista
Democràcia XXI
Pobles sobirans enfront de l'autoritarisme
Construint alternatives

5.1

Miquel Rosselló del Rosal
Fundacions Darder Mascaró
Zuatzu -Donostia
14-15-16 de febrer del 2020
Tal com vàrem acordar en la reunió plenària del Fòrum de les
Fundacions sobiranistes que celebràrem a Compostel·la -Galiza el
passat 6 de desembre de 2019, la primera edició de l'Escola
Sobiranista se celebrarà a Donostia (Euskal Herria) el febrer de
2020. Després de dos ajornaments, aquesta vegada volem
mantenir la data, conscients que és impossible saber si apareixeran
novetats d'última hora com a avançaments electorals o uns altres.
Els objectius de la I Escola Sobiranista, d'acord amb les reflexions
que hem anat plantejant seran:
1: Compartir una activitat formativa de qualitat que serveixi per a
elevar els nivells de capacitació política dels qui participin aportant d'aquesta manera al capital polític de
fundacions i moviments.
2: Teixir llaços de complicitat entre persones de territoris i tradicions diferents, mitjançant la relació
directa i l'intercanvi i contrast crític d'anàlisi, discursos, estratègies, propostes i models d'acció pràctica.
3: Contribuir a la visibilitat pública del sobiranisme d'esquerres mitjançant una agenda de comunicació
que expliqui què és el Fòrum i contribueixi a donar a conèixer les propostes del sobiranisme
transformador.
4: A més d'aquests objectius, lògicament, és convenient aprofitar l'ocasió perquè els qui vénen de fora
d'Euskal Herria coneguin millor aquest país.
D'acord amb la nostra intenció de fer un primer pas entorn d'aquests objectius, l'eix de continguts per a
aquesta primera edició de l'Escola seria desenvolupar junts/es la proposta sobiranista transformadora en
aquests temps d'incertesa, crisi i avanç de l'autoritarisme:
A: Comprendre el temps que vivim: crítica del Zeitgeist neoliberal autoritari
B: Crisi estructural del Regne d'Espanya i possibles escenaris
C: Sobirania, feminisme, emergència climàtica i noves vies d'emancipació: claus del sobiranisme del
Segle XXI
Com vulgui que es tracta de la primera edició de l'Escola, no tenim un model ja consolidat i
necessàriament hem d'experimentar i innovar. Cadascuna de les fundacions que conformem el Fòrum
desenvolupem les nostres pròpies dinàmiques i tenim per això els nostres estils i rutines per al treball de
formació, però ara el repte és fer una mica junts/es i això ens exigirà fer una cosa nova que resulti
beneficiós per a tots/es.
En primer lloc i precisament perquè donem molta importància a aquesta primera edició, hem decidit
optar per un format senzill, que superi la vella obsessió de l'esquerra de voler tractar-lo tot alhora, la
qual cosa moltes vegades implica parlar llargament del diví i l'humà sense trobar la manera d'aterrar. En
aquesta Escola, qüestionant aquestes inèrcies, no «parlarem de tot», sinó només d'algunes qüestions,
conscients que el nostre temps i els nostres recursos són limitats i partint de la base que el repte
principal és pensar en comú.
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Per això intentarem donar resposta a tres interrogacions centrals, que corresponen directament als eixos
que hem assenyalat: la primera, què està passant i cap a on va el Regne d'Espanya?; la segona, quines
són les claus del que ocorren en el món i a Europa en particular?i la tercera, què hem de fer els
moviments sobiranistes emancipadors en aquest panorama?
L'Escola serà organitzada per un equip format per persones de la Fundació Iratzar i les altres fundacions/
entitats basques que ho desitgin i el suport del Secretariat del Fòrum. I està oberta a les persones
enviades per les fundacions i ens similars que formem el Fòrum, més convidades d'aquestes entitats o
persones d'altres grups interessades a participar en aquest esdeveniment. Hi hauria entre 100 i 150
places, prèvia inscripció. Per part de Fundacions Darder Mascaró ens comprometem a inscriure entorn de
15 assistents i per descomptat agraïm l'esforç de la Fundació Iratzar i la resta de fundacions basques.
Per als assistents de Mallorca, Fundacions Darder Mascaró es compromet a buscar l'ajuda necessària
perquè les despeses de viatge, estada i manutenció no siguin a càrrec dels assistents.
Programa de l'Escola. Susceptible d'incloure alguns canvis d'última hora.
Divendres 14 tarda (17 h-21h)
Concebuda com a presentació de l'Escola, aterratge a Euskal Herria i a partir d'aquí per a compartir una
visió general de les crisis del Regne d'Espanya.
17 h - 17.30 h
Inauguració de la Primera Escola Sobiranista (en el format que hem anomenat explicatiu)
Idoia Zengotitabengoa, benvinguda a Euskal Herria, explicacions tècniques…
Rubén Cela, breu presentació del Fòrum, història i reptes, objectius de la Primera Escola Sobiranista
17.30 h-18.15 h
Aterratge compartit a Euskal Herria (en el format entrevista cara a cara amb preguntes del públic)
Mario Zubiaga-Maite Ubiria (???? o una altra periodista): Claus per a comprendre el nou temps polític a
Euskal Herria després d'ETA.
18.15 h-19.30 h
Primera sessió de reflexió, amb el format d'entrevista-diàleg.
Iaio Herrero: Cap a on va el regne d'Espanya?
Entrevista-aportacions: Ricard Vilaregut, Alaia Elorrieta, Ayem Oskoz
19.30 h-19.45 h
Descans.
19.45 h-21.00 h
Debat per grups.
Dissabte 15 matí (9.30 h-14.00 h)
Per a situar la reflexió en un context més ampli, en les coordenades espai (globalització) i temps
(emergència climàtica, crisi i neoliberalisme autoritari)
10.00 h-11.30 h
Segona sessió de reflexió, amb el format d'entrevista-diàleg.
Antoni Aguiló, El món que vivim i les seves alternatives, *desmercantilizar, *despatriarcalizar,
descolonitzar…
Entrevista-aportacions: Elena Beloki, Jagoba Zulueta, Lluis Pérez
11.30 h-12.00 h
Descans, cafè amb pastes, foto col·lectiva
12.00 h-14.00 h
Debat per grups.
Dissabte 15 tarda (16.00 h-21.00 h)
Per a reflexionar sobre les claus del sobiranisme emancipador del Segle XXI.
16.00 h-17.30 h
Tercera sessió de reflexió, amb el format de ronda d'aportacions en vídeo.
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Jule Goikoetxea Estatugintza -fer estat- feminista, Unai Paskual Canvi climàtic i sobiranisme, Toni Rico De
la nació tradicional al poble del segle XXI, Helena Castellà Soberanisme enfront del feixisme, Alexandra
Fernández La difícil relació amb l'esquerra espanyola, Andoni Olariaga Articulació de lluites en un projecte
comú

18.00 h-19.30 h
Debat per grups entorn de preguntes diferenciades per a cadascun en el qual s'inclourà al final una
reflexió compartida de valoració de l'Escola i aportacions per a continuar treballant en aquest terreny en
el futur.
19.30 h-19.45 h
Breu descans per a recopilar les aportacions.
19.45 h-20.20 h
Conclusions finals en Plenari, Idoia Zengotitabengoa.
Intervenció final, Floren Aoiz Camins de coordinació entre els pobles més enllà de la solidaritat
Dissabte 15 nit.
21.30 h
Sopar estil sidreria en una societat, DJ fins a la matinada. (pendent de concretar)
Diumenge 16, matí
Possible visita guiada pel Casc Vell de Donostia, Hernani… (pendent de concretar)

Estem convençuts que aquesta primera escola sobiranista serà un èxit, tindrà continuïtat i suposarà un
salt qualitatiu per al Fòrum de Fundacions sobiranistes.

1

Una etapa amb nous
reptes per a MÉS-Estimam Palma

Trinxera municipal

T1

Catalina Trobat
Secretària d’Acció Política i Comunicació de MÉS-Estimam Palma

El passat 14 de desembre la militància de MÉS-Estimam Palma va celebrar una Assemblea per elegir la
Coordinadora que dirigirà el partit durant els pròxims dos anys. Amb aquesta elecció va acabar el procés
de reorganització que iniciàrem després de les passades eleccions municipals i autonòmiques. Entremig
hi ha hagut unes eleccions generals –les segones en un any- i l’elecció de la nova Executiva de Mallorca,
que ha anat acompanyada de l’aprovació de les ponències Política i Organitzativa. Això ha alentit una
mica el procés de Palma, que finalment ha arribat a bon port.
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L’elecció de la nova Coordinadora de Palma es va obrir als militants de tots els partits i a totes les
persones independents que varen formar part de la coalició MÉS-Estimam Palma assenyaladament el
Partit Socialista de Lliure Federació. A la votació –en urna- hi va participar un centenar de persones. La
nova direcció estarà formada per vuit persones, tres d’elles elegides en equip i que duran la Coordinació
general –repeteix en el càrrec Miquel Àngel Contreras-, la Secretaria d’Organització i Finances –Joan Pau
Jordà- i la Secretaria d’Acció Política i Comunicació, jo mateixa. L’equip va tenir el suport del 97% dels
participants. A més, cinc persones més han estat triades de manera individual: Xisca Mir, Pilar Vico,
Magdalena Obrador, Biel González i Jaume Ribas. A les quals se sumen Rafael Polonio, del Partit Socialista
de Lliure Federació, com a representant d’aquesta formació, i els tres regidors de MÉS-Estimam Palma
com a membres nats. Un equip humà paritari, plural en ideologia, orígens i implantació territorial i que
representa la diversitat de la societat de Palma.
Els reptes de la nova direcció varen ser exposats pel Coordinador general. En primer lloc, liderar el partit
de forma paral·lela a la funció institucional que desenvolupen els regidors i regidores, per diferenciar al
màxim la tasca institucional de la tasca de partit. En segon lloc, millorar la implantació en els barris, un
dels nostres reptes històrics; hem d’ampliar el compromís polític i la cultura de la participació dels
nostres militats, portar els debats polítics i els espais de trobada als barris i pobles, en definitiva, hem
d’arribar a qualsevol indret de la nostra ciutat. En tercer lloc, millorar la col·laboració amb el teixit
associatiu de la ciutat, perquè cal implicar tothom, perquè creim en els processos participatius i en el
valor de la societat civil organitzada, tant als barris com per a les lluites o reivindicacions concretes. I, en
quart lloc, preparar el relleu dels nous lideratges que hauran d’encapçalar la candidatura de MÉSEstimam Palma el 2023, que han de continuar sent el garant de l’esquerra valenta que va prohibir el
lloguer turístic a pisos, que va obrir l’oficina antidesnonaments i que creu en una ciutat justa.
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Tot això ho volem fer impulsant l’autoestima de la ciutadania cap a
la nostra ciutat i l’orgull de la militància envers el nostre projecte
polític. Perquè, com va dir Miquel Àngel Contreras, som l’esquerra
municipalista, verda, valenta i honesta que des de les institucions i
des dels carrers lluitam contra l’extrema dreta i a favor d’una
ciutat justa, feminista i transformadora.

Unes galeries de la Plaça Major destinades a l’economia
social i verda
En el decurs de l’Assemblea de Palma es va aprovar també un
posicionament de la militància en relació al futur de les galeries de
la plaça Major, recentment retornades a l’Ajuntament de Palma
una vegada acabada la concessió. Es tracta d’un debat obert que divideix els socis de l’equip de govern –
amb propostes d’ampliació del pàrquing incloses- i que ha provocat que diferents entitats ciutadanes
reivindiquin el seu ús com a espai de creació i de participació ciutadana.
La militància de MÉS-Estimam Palma, compromesa amb una ciutat que planti cara a l’emergència
climàtica basada en la cohesió social i en la mobilitat sostenible, aposta perquè aquest espai sigui una
nova oportunitat per a l’economia social i verda. Per això va aprovar per unanimitat iniciar un procés
participatiu que dugui a fer que les galeries esdevinguin un espai per a la ciutat, el teixit associatiu,
l’economia circular i el petit comerç i de proximitat, que permeti reguanyar la ciutat i contribueixi a frenar
el canvi climàtic.
L’Assemblea es va manifestar en contra de convertir les galeries en aparcaments. “Palma no té un
problema d’aparcament, té un problema de cotxes”, va assegurar Miquel Àngel Contreras. En aquest
sentit, la militància reivindica que, dins el mandat ja iniciat, les places d’aparcament ja existents siguin
totes per als residents.
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Altres veus

6.1

No banalitzar el discurs
ideològic de VOX

Josep Valero Gonzàlez
Mai l’autocomplaença ha estat una bona eina per analitzar i resoldre les coses. I a vegades, sense
adonar-nos, ens passa a l’esquerra quan creiem que les nostres argumentacions vessen de raó, són
irrefutables, i per tant, s’imposen per si mateixes per la força de l’evidència.
Malauradament les coses a la història no funcionen d’aquesta
manera. Els corrents d’opinió, la construcció del sentit comú de la
gent, la conformació d’accions col·lectives, sempre tenen un
component de motivació emocional, de justificació primària, de
sensacions intuïtives, que al mateix temps han d’agafar una cobertura
de discurs racional, i acaben consolidant un discurs amb una lògica i
una coherència pròpies. Al final, en la societat de les classes socials,
la classe dominant és aquella que aconsegueix que la societat
s’articuli sota uns principis morals i de regles de convivència, que
s’apropin més als seus interessos de conveniència.
El discurs de VOX, s’alinea amb els de Trump, Bolsonaro, Aznar,
Salvini, Le Pen, Urban...no tant en la reivindicació formal del feixisme
del segle XX, com en la interpretació sui generis dels principis de
llibertat, igualtat i fraternitat. Fins ara, i simplificant, el debat recent
entre les dretes i les esquerres sobre el contingut del concepte de
democràcia, després de dues sagnants guerres mundials, era que
mentre les dretes i les esquerres coincidien en el substancial de les
formes polítiques liberals, diferien en l’abast de què haurien de ser els
conceptes d’igualtat i fraternitat. La pluralitat social era un fet
objectiu, la contradicció d’interessos una evidència, articular una forma civilitzada de convivència, una
conscient necessitat. Sobre aquests principis s’estructura un camp de joc mútuament acceptat, sobre
com establir la disputa del poder i la dinàmica del debat polític.
Aznar i la FAES primer, i ara VOX, són el component espanyol de l’ofensiva ideològica neocon per trencar
les actuals regles de joc de la democràcia liberal. I ho fan des de la disputa del sentit comú i dels valors
hegemònics que articulen la convivència de la societat. La base de la seva nova construcció és apropiarse del concepte d’igualtat per donar-li un contingut d’uniformització. Entendre la fraternitat com l’element
que cohesiona aquesta societat uniformitzada. Agafar la llibertat com un element de defensa d’aquesta
societat uniformitzada enfront de l’enemic extern que no ha de tenir el privilegi de poder utilitzar-la.
Pretenen que els estats actuals s’han de regir per aquests principis malgrat porti a la confrontació frontal
dintre la seva pròpia societat. I pel que fa als resultats electorals que obtenen, es demostra que ja han
aconseguit una bretxa ideològica prou important en el sentit comú de les societats occidentals.
El discurs de VOX té sempre un denominador comú de verbalisme igualitari que agafa la música d’un
discurs d’esquerres antisistema, amb una lletra de contingut profundament reaccionari, i amb un
embolcall de transversalitat que es ven com a defensor de l’interès general, enfront dels diferents
particularismes de l’«esquerra progre» i dels «nacionalismes». No hi ha violència de gènere, és violència
intrafamiliar. Tots els espanyols són iguals, les autonomies creen ciutadans insolidaris i privilegiats.
Reivindiquen l’estat-nació espanyol com la frontera defensora enfront dels atacs exteriors de les
polítiques liberals de la Unió Europea. Volen abanderar la reconciliació nacional amb l’oblit de la guerra
civil, mentre els defensors de la memòria històrica tornen a reproduir la divisió entre els espanyols. El
poble senzill té raó, les elits intel·lectuals manipulen, tal com passa amb el canvi climàtic. «L’esquerra
progre» posa imposts abusius, ells posaran els mínims imprescindibles. Les polítiques de protecció de les
minories són «chiringuitos», ells són els valedors dels drets universals de tots.
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El catolicisme és l’element estructural de la cohesió de la nació
espanyola, els immigrants són un perill per aquesta cohesió. La
tauromàquia és el símbol unificador de la cultura espanyola, els
abolicionistes uns desgraciats indocumentats. Sols hi ha una
manera de ser espanyol, els que no ho siguin com ells, són
antiespanyols. Els antiespanyols que volen imposar els seus criteris
no tenen dret a la democràcia, han de ser il·legalitzats.
Aquest discurs falsament igualitari, groller, simple, aconsegueix per
la seva senzillesa, una eficaç interpretació global del món, enfront
de les cada vegada més complexes situacions per entendre’l. Dona
una sedant seguretat enfront de les incerteses no compreses.
Ofereix solucions aparentment fàcils i ràpides, enfront de la paràlisi
i complicacions dels governants tradicionals i de les situacions
polítiques estancades.
El que realment ens hauria de preocupar és perquè aquest discurs
ha obert una bretxa important en el sentit comú de la gent, com es
reflecteix en les xarxes socials i en les votacions. I en
conseqüència, si des de l’esquerra i les forces democràtiques,
estam tenint la millor estratègia per a combatre’l. Particularment
no sé com respondre aquesta qüestió. En qualsevol cas, crec que
el primer que cal fer és no menysprear ni ridiculitzar el que suposa
aquest discurs. Més que una política d’aïllament polític, que podria
tenir sentit en un estat embrionari de VOX, crec que cal una
articulada i argumentada ofensiva de disputa ideològica i cultural
sobre els valors i la gestió de la democràcia en una societat
complexa com la nostra.

ARA.CAT

Com crear un conjunt de raons, emocions, de treballs compartits amb comunitats plurals que, des de la
pràctica de les mobilitzacions democràtiques, trenquin la closca hermètica d’aquesta nova societat
uniformitzada i uniformitzadora, que aquesta dreta involucionista està construint com un tumor nociu
dintre del cos de l’actual marc constitucional, i que pot acabar amb la nostra concepció del que suposa la
convivència democràtica.

Altres veus
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Qüestió d’identitats

Joan Pau Jordà

Malgrat el poc pes demogràfic de la comunitat catalanoparlant en el si de Balears
(només un 31% de la població utilitza el català com a llengua pròpia a casa) aquest
grup és la comunitat que fa de Balears un territori identitàriament singular per al
conjunt de l’estat.
I és que tal com va dir Joan Fuster per al cas valencià a Nosaltres els Valencians
(1962), quan els catalanoparlants de les Illes parlem de les Balears com a projecte
social, polític i cultural, solem oblidar-nos dels “altres” balears, els castellanoparlants
o la població immigrada: “les nostres generacions no els tenen en compte. No hi ha
en això cap mena de menyspreu conscient. Hi ha només, una constatació. El
fenomen es dóna quan, sota un sol nom, conviuen diverses comunitats nacionals
diferenciades. Així, a les Illes, els catalanoparlants representen, als seus propis ulls i
als dels castellanoparlants, l’autèntica identitat del país. Es dóna per tant, una
dualitat, una frontera que separa formes de parlar, però també mentalitats, que
queda definida entre els que són balears de llengua catalana i els que parlen
castellà.”
Aquestes dues comunitats viuen la seva identitat de forma diferenciada. Els
castellanoparlants tenen a la seva esquena un estat, l’Espanyol, i una identitat
nacional més o menys definida (castellana o espanyola). Sentir-se Balears o no, per tant, serà per ells una qüestió
secundària. Però els altres, els catalanoparlants, els pertanyents a una petita comunitat, la protecció de la identitat
pròpia esdevé clau, i qualsevol intent de vertebrar-se com a país partirà de la incomprensió de la majoria de la
comunitat castellanoparlant, especialment de la incomprensió d’aquests nous immigrants peninsulars, crescuts en
democràcia, sota l’ombra del discurs del PP –i part del PSOE. Resta per tant com a repte, entendre aquesta realitat,
acceptar-la i treballar-la, intentar superar-la, cercant punts de trobada i de cohesió entorn d’un projecte social i polític
comú.¹
D’aquesta forma, a parer meu, la comunitat catalanoparlant –o almenys, aquesta conscienciada nacionalment- hauria
de reafirmar-se en els seus posicionaments alhora que obrir la perspectiva si vol perdurar com a poble. Reafirmar-se
en la reivindicació del seu dret a viure plenament en català. Cal passar a l’ofensiva social i política. Emperò, aquest
procés d'apoderament hauria de comportar una acceptació de la realitat: hi ha tantes formes de ser mallorquins com
illencs que hi viuen, i els catalanoparlants, tot i ser aquesta ca seva, no poden considerar-se més “genuïns” o
“autèntics” que la resta, tot i el paper cohesionador que hi juga la llengua i cultura catalanes.
Ara la gent dirà que dic una obvietat, però aquesta ha estat una actitud molt estesa i comprensible, una expressió
d’un poble minoritzat, a la defensiva, i acomplexat –si no obertament esquizofrènic, imbuït d’autoodi- però una actitud
gens constructiva per al país que volem.
En definitiva, Mallorca, serà de tots o de ningú, si els que xerram català som un poble amb una forta autoestima, amb
un compromís decidit amb les nostres arrels, i vivim la nostra identitat amb normalitat. Només així convidarem a
compartir-la a la resta de la ciutadania d’aquesta terra.

Mallorca 2020
Quedar entre els disset primers

Altres veus
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Ricard Pla /Margalida Rosselló
Sumar quinze punts en divuit jornades no és un bon balanç; de fet, és molt dolent, sobretot si el Mallorca
té intenció de mantenir-se a Primera Divisió.
Aquests són els números freds que presentava abans que acabàs l’any i quan li quedava un partit per
concloure la primera volta del campionat a
Granada. A hores d'ara no vaticinam que li sigui
una represa gens fàcil perquè els mallorquinistes
només han sumat un punt a fora. És evident que
les perspectives no són gens encoratjadores, i
més si el Mallorca vol quedar classificat entre els
disset equips de la categoria, com a mínim. A
partir de la divuitena posició, ja és l’abisme.

Font: RCD Mallorca. Alguns dels jugadors que aconseguiren l’ascens a Primera Divisió

Fa temps que ho va pronosticar el conseller delegat del club, Maheta Molango: «Hem de trobar tres
equips pitjors que nosaltres».

Font: RCD Mallorca. Vicente Moreno i Maheta Molango: a l’espera dels reforços

Tot i que queda tota la segona volta i molts de punts per disputar, el Mallorca és el segon equip més
golejat de la categoria, amb trenta-dos gols en contra i només divuit a favor; l’Espanyol, que és el coer,
en té trenta-quatre en contra.

MERCAT D’HIVERN
Tothom està pendent del mercat d’hivern, perquè és evident que la plantilla necessita reforços. Ja fa
temps que Vicente Moreno espera que els amos del club responguin a una demanda seva per apuntalar
un equip que lluita al límit i sempre amb els mateixos efectius. El Mallorca és dotze o tretze jugadors,
com a molt, que han de competir cada setmana contra plantilles amb més recursos, més pressupost i
més nivell. Però les esperances que arribin jugadors nous que puguin ser titulars l’endemà mateix són
molt tènues.

Font: RCD Mallorca. Take Kubo: una de les grans esperances del club

Aquesta nova finestra per fitxar ha tingut èxit molt poques vegades. Per tant, al tècnic valencià no li
quedarà més remei que continuar confiant en el gruix de jugadors que aconseguiren l’ascens, una fita
que el mallorquinisme recorda com un gran èxit de l’any que és a punt d’acabar. En futbol, però, no ens
podem aferrar a les gestes, tot és volàtil; qualsevol fet ocorregut immediatament ja és història i l’únic
que compta és l’estat actual de l’equip a la classificació. Per poder mantenir la categoria, aquesta segona
volta el Mallorca necessita sumar devers vint-i-set punts, gairebé el doble dels que té ara. El club demana
paciència; la Primera Divisió reclama urgència.

Setanta anys de la República
Popular de la Xina 1949/2019:
llums i ombres

Altres veus
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Joan Manuel López Nadal
Luang Prabang, Laos, 30 de desembre de 2019
INTRODUCCIÓ
L’1 d’octubre de 2019 la República Popular Xinesa celebrà el seu 70è
aniversari. Ho va fer amb una espectacular desfilada a Pequín, carregada
d’orgull patriòtic i amb el protagonisme central del dirigent màxim i
totpoderós Xi Jinping. Tot i això l’esplendor que el règim cercava per a
aquesta fita històrica es va trobar enterbolida pels aldarulls i protestes
populars a la regió autònoma especial de Hong Kong, on sectors
importants de la població fa mesos que protesten contra l'assimilisme
que voldria Pequín.
Què han suposat aquests setanta anys d’història xinesa - i també asiàtica
i global- i en quina direcció pot caminar el renascut colossus xinès en les
pròximes dècades del segle 21? Farem un breu recorregut històric i
mirarem d’esbrinar cap a on poden anar les coses als anys que venen.

Foto: Diario de Mallorca

1. ANTECEDENTS HISTÒRICS: XINA, NACIÓ, ESTAT I CIVILITZACIÓ
Després de gairebé deu anys d’invasió japonesa i de guerra civil entre els partidaris del partit Comunista
Xinès, fundat l’any 1921, i els nacionalistes del Kuomintang, els primers varen assolir una victòria gairebé
completa -els nacionalistes es refugiaren a l’illa de Taiwan, on encara segueixen - i el líder polític i militar
del PCX, Mao Zedong, va proclamar a la Porta de la pau Eterna, a la plaça de Tiananmen de Pequín, el
naixement de la República Popular Xinesa el primer d’octubre de 1949. “La Xina torna a estar dempeus”,
proclamà Mao, anunciant el final de l’anomenat “segle d’humiliació nacional” que, des de la Primera
Guerra de l’Opi (1841-42), va patir la Xina sota la dominació dels colonialistes occidentals i dels
imperialistes japonesos. Xina tornava a ser ella mateixa, i reclamava al món el lloc que la història li havia
atorgat.
En efecte, la Xina és més una civilització mil·lenària que un Estat en el sentit contemporani del terme;
durant la seva llarga història, la Xina ha conegut períodes d’unificació i de divisió, d’esplendor i de
decadència, sota una successió de dinasties imperials -la major part d’elles xineses, però també dues
d’estrangeres com la Yuan dels mongols o la darrera, la dinastia Qing dels manxús-.
Particularment crítica és la història xinesa a la segona part del segle XIX i a la primera del XX. La
decadència de la dinastia Qing coincideix amb el desenvolupament de l’imperialisme europeu, i
especialment el britànic, que provoca les anomenades guerres de l’Opi, que conduïren a la cessió
temporal del territori de Hong Kong i a l’apertura dels ports xinesos al comerç occidental, d’una manera
evidentment desigual i colonialista. A l’imperialisme europeu, que culmina amb l’anomenada “Guerra dels
Bòxers” al començament del segle XX, la caiguda de la dinastia manxú i la proclamació de la República
per Sun Yatsen el 1911, va seguir la invasió japonesa que s’imbricaria amb la Segona Guerra Mundial. l la
guerra civil i, finalment, l’emergència de la República Popular el 1949.

2. EL PERÍODE MAOISTA (1949-1976)
Els primers trenta anys corresponen al període maoista, dominats per
la personalitat del Gran Timoner Mao Zedong. La font de legitimitat del
nou règim és l’alliberament de la Xina de la dominació estrangera i la
ideologia marxista-leninista, tot i que la lectura d’aquesta darrera
donaria lloc a un cisma ideològic i geopolític entre la Xina de Mao i la
seva “germana gran”, la Unió Soviètica.
El període maoista es caracteritzà per la seva gran volatilitat política,
derivada del caràcter capritxós i autoritari del líder màxim. Així, entre
els anys 1949 i 1978, Xina passa pels anys del Gran Salt Endavant
(1956-1960), que va ser un fracàs absolut. Entre trenta i quaranta
milions de persones varen morir de fam. Després del breu miratge de
les Cent Flors (1961-65), d’apertura seguida de repressió, Mao
proclamà l’anomenada “Revolució Cultural"(1965 -1975), una etapa de
caos i de desastre social i econòmic.
Al front exterior, durant l’època maoista la Xina va passar de l’aliança a
la ruptura amb l'URSS, amb enfrontaments militars a les controvertides
fronteres d’ambdós gegants comunistes.
Foto: Vikipedia.ca

L’aproximació als Estats Units, orquestrada pel primer ministre Zhou Enlai i per Henry Kissinger,
conclogué amb l’espectacular visita a Beijing del president Richard Nixon i amb l’adopció del realisme a la
política exterior de la Xina maoista. La mort de Mao el 9 de setembre de 1976 obri un període
d’incertesa, amb la successió nominal del Gran Timoner pel mediocre i gris Hua Guofeng. La rehabilitació
i l’assumpció de fet del poder per Deng Xiaoping obriria un període de transformació i de reformes.
3. REFORMES, APERTURA I PROSPERITAT: ELS “TRENTA ANYS GLORIOSOS” DE DENG
XIAOPING (1978- 2008)
La Xina pobra, aïllada i desarticulada que deixà Mao a la seva
mort necessitava urgentment recomençar de bell nou. Sense
posar en qüestió els fonaments del règim polític del maoisme, i
en particular el poder exclusiu i absolut del Partit Comunista, calia
revisar en profunditat les estructures econòmiques i socials i obrir
la Xina a un món de cada vegada més globalitzat. Aquesta tasca
la va assumir el rehabilitat Deng Xiaoping qui, sense exercir mai
formalment la direcció de l’Estat-partit xinès va ser, emperò,
l’autèntic líder del país i l’artífex d’un procés de reformes
econòmiques, socials i institucionals que acabarien suposant la
transformació d’aquella Xina miserable, esquinçada i aïllada que
deixà Mao a la seva mort en la potència econòmica i política
regional i global que ha esdevingut fins avui mateix, sens dubte
un dels fenòmens cabdals de la història mundial del final del XX i
del començament del nou mil·lenni.
Foto: britannica.com

Tot això a partir d’un programa anomenat de les “quatre modernitzacions”: agricultura, indústria,
tecnologia i defensa. I amb la tasca no gaire fàcil de superar els entrebancs dels nostàlgics del maoisme.
Però quan alguns sectors de dins i de fora del règim varen demanar una “cinquena modernització”, la
reforma política i la democràcia, el règim va treure les seves urpes i mostrà al país i al món les
limitacions del projecte reformista amb els fets que conduïren a la massacre a la plaça de Tiananmen, a
Pequín -i a altres ciutats del país- el 4 de juny de 1989. El mateix Deng Xiaoping deixà palès que en cap
cas es posaria en qüestió la base política cabdal del règim, és a dir, el poder exclusiu i absolut del Partit
Comunista.
Tot i que les reaccions internacionals als fets de Tiananmen endarreriren d’alguna manera l’obertura de
la Xina a l’exterior i la seva integració dins l’economia global, el fet és que l’èxit incontestable del procés
de reformes - rellançades per Deng al seu famós viatge al Sud del país el 1991, va evitar a l’Estat-Partit

xinès el destí de la Unió Soviètica, amb la progressiva normalització de les relacions amb els seus veïns
asiàtics, els Estats Units i la Unió Europea, incorporant-se pocs anys després a l’Organització Mundial de
Comerç i fins a esdevenir el que és avui mateix, la primera potència comercial i la segona economia
mundial pel seu PIB, precedida únicament pels Estats Units.
El que per la seva talla física i la seva humilitat personal va ser anomenat, “el petit timoner”, Deng
Xiaoping, va llegar als seus successors la màxima del “Taoguang Yanghui”: amagar les nostres
capacitats, jugar un paper discret, no fer por als veïns i als socis, que va tenir un èxit indiscutible; als
darrers anys del segle XX i els primers del XXI la Xina de les reformes es va saber presentar com un bon
veí al seu entorn asiàtic i com un bon soci raonable i responsable a la resta del món. Aquest llegat del
“denguisme” va ser seguit dins les seves línies mestres pels seus dos successors immediats, Jiang Zemin
i Hu Jintao, amb èmfasis i peculiaritats diverses, però bàsicament continuistes del missatge i del tarannà
de Xiapoing, que havia aportat uns resultats tan bons a la Xina moribunda del maoisme.
Els resultats d’aquest procés de reformes són evidents. El sinòleg francés Hubert Testard (“Comment la
Chine est revenue au premier plan”), ens ho presenta molt clarament. Cap a l’any 1820 el PIB xinès era
un 36% del mundial; després del “segle d’humiliació” i de l’època de “reconstrucció” maoista no era més
del 4,6%. Avui la RPX és la segona economia mundial, amb un 16% del PIB global; més de 850 milions
de persones han sortit de la pobresa, l’analfabetisme no arriba al 5% i l’esperança de vida ha passat de
43 anys l’any 1950 a 73 anys avui. Entre els anys 1990 i 2010 la mitja del creixement econòmic anual va
estar per sobre el 10%. Als darrers anys el creixement ha entrat en caiguda, fins al 6% estimat per
2019. El model econòmic ha caducat, i avui el dilema està entre la necessitat de fer noves reformes i les
reticències de caràcter polític. Perquè en la segona dècada del segle 21 tot ha tornat a canviar. I no
sembla que precisament en el bon sentit.
4. EL GRAN VIRATGE DE 2008/2010 I LA “NOVA XINA” DE XI JINPING (de 2012 fins avui)
Entre els anys 2008 i 2010, mentre al front intern té lloc una aferrissada lluita pel poder al si mateix de la
cúpula del PCX -amb l’anomenat “cas Bo Xilai” i la caiguda en desgràcia d’aquest fins aleshores poderós
dirigent-, es comencen a notar els primers signes d’una transformació substancial de la política exterior
xinesa. Sota la influència determinant de l’aleshores
vicepresident Xi Jinping, successor designat del “número u”,
Hu Jintao, la direcció de l’Estat-Partit pensa que ha arribat el
moment de deixar de costat el consell de moderació de Deng
Xiaoping. Els Jocs Olímpics de Pequín l’estiu del 2008 i l’esclat
el mateix any de la crisi econòmica i financera occidental amb
l’esfondrament de Lehmann Brothers impulsa a la direcció
xinesa a canviar radicalment els seus paràmetres diplomàtics.
Ha arribat -entenen- el moment de que la nova Xina mostri
sense complexos el seu poder a Àsia i al món, i ho farà d’una
manera de cada vegada més agressiva i expansiva. És el final
del denguisme.
Foto: Coindesk.com

Aquest trasbalsament radical dels paràmetres del denguisme es consolidarà amb més força després de
l’arribada al cim del poder de l’Estat-Partit per l’actual dirigent màxim, Xi Jinping, que l’any 2012
assumirà formalment i successivament la direcció del Partit, de l’Exèrcit i de l’Estat. I que, cinc anys
després, al 19è Congrés del PCX (2017), el reforça i consolida amb l’eliminació del límit de dos mandats
quinquennals que, com reacció als desgavells del maoisme, havia imposat Deng Xiaoping i que varen ser
respectats per Jiang Zemin (1992-2002) i per Hu Jintao (2002-2012). Fill d’un notable del maoisme, Xi
Zhongxun, qui havia estat “depurat” durant la Revolució Cultural, Xi Jinping va escalar pacientment tots
els esglaons del poder fins a assolir-hi el cim.
Tot i que formalment Xi reivindica conjuntament els llegats del fundador Mao Zedong i del reformador
Deng Xiaoping la realitat és que el seu comportament i la seva ambició de poder personal absolut l’acosta
molt més al primer que al segon, tal com demostren les polítiques impulsades per ell als darrers set
anys: reforçament d’un sistema totalitari de control absolut: el líder -ell mateix- controla el Partit; el
Partit controla de cada vegada més fermament l’Estat; i finalment l’Estat-Partit controla amb el màxim
rigor la societat civil xinesa sense deixar marge la més petita forma de dissidència ni critica, ni dins ni
fora de l’aparell del règim fins a assolir el que Stein Ringen defineix com “la dictadura perfecta”.
Al seu primer quinquenni, Xi consolidà el seu poder personal mitjançant una “campanya anticorrupció”
que, sense desviar-se del seu projecte formal de combatre la corrupció interna a l’interior del règim,
tenia també un component evident de purga política. A l’empar d’un objectiu sens dubte positiu i popular

de lluitar contra uns nivells de corrupció que rovellaven les estructures de poder del règim, Xi es va
deslliurar dels seus potencials crítics i adversaris als nivells superiors del Partit, de l’Exèrcit i de
l’Administració publica. La segona mesura, ja esmentada, va ser la supressió de la limitació de mandats,
que podria permetre a Xi perpetuar-se al poder de manera vitalícia. I finalment la incorporació de
l’anomenat “pensament de Xi Jinping” als estatuts del PCX, al mateix nivell que el “pensament de Mao
Zedong” i per sobre de la “Teoria de Deng Xiaoping”. És a dir, la restauració d’un culte a la personalitat
del nou “emperador”, amb trets maoistes. I tot això s’ha traslladat a les polítiques seguides els darrers
anys i que avui continuen, tant al front intern com a la gestió de l’economia i al tractament de les
qüestions de política exterior, seguretat i defensa.
Sota el mandat de Xi Jinping el règim del PCX ha incrementat el control de la població i ha endurit la
repressió de qualsevol forma de protesta o dissidència. Amb aquesta finalitat no ha dubtat de fer ús de
totes les eines, compreses les de la tecnologia més avançada, com la intel·ligència artificial i el
reconeixement facial. La Xina és avui capdavantera mundial en totes aquestes tècniques avançades de
control, vigilància i repressió, que no només utilitza sense cap entrebanc o limitació, sinó que a més a
més exporta a altres països amb règims dictatorials o autoritaris a Àsia, Àfrica i Amèrica. Amb aquesta
finalitat de vigilància absoluta de la vida publica i privada, el règim xinès ha començat a experimentar a
determinades ciutats i províncies un “sistema de crèdit social”, que consisteix a premiar a castigar cada
ciutadana o ciutadà en funció del seu comportament social... i de la seva lleialtat política.
Però on més s’ha fet palès el caràcter repressor del règim, amb connotacions de discriminació racial i
religiosa i de neteja ètnica ha estat a la província nord-occidental xinesa de Xinjiang, l’antic Turquestan
oriental, on la majoria autòctona uighur - musulmana i turcòfona- està sotmesa a una repressió brutal,
amb l’internament forçat d’entre un i dos milions d’uighurs als anomenats “centres de reeducació”,
autèntics camps de concentració on se separen els fills menors dels pares i de les mares i s’obliga als
“reeducats” a renunciar a la seva identitat ètnica i religiosa. La repressió dels uighurs, molt similar a la
que en dècades precedents van patir els tibetans, és potser la prova més clara i brutal de la manca de
respecte absoluta de l’Estat-Partit xinès pels drets humans més bàsics.
No només a Xinjiang i al Tibet, sinó a tot el conjunt del país, es persegueix la dissidència política, la
llibertat acadèmica i la pràctica de qualsevol pràctica religiosa. Sota Xi Jinping, les autoritats han emprès
una campanya de “sinització” de totes les confessions religioses, subordinades a l’autoritat suprema del
partit i de les seves normes i ordres.
En resum, a la Xina de Xi Jinping el PCX ho és tot i està absolutament per sobre de tot, tant a l’àmbit
públic com al privat. Xi controla absolutament el Partit, que, a manera d'una sort de “neo-maoisme hightech” -en expressió de la sinòloga nord-americana Elizabeth Economy- ho controla absolutament tot a
l’interior de la RPX - i fins i tot de vegades a l’exterior del país...
Fracassat el marxisme-leninisme en versió Mao com a base de legitimitat del règim -el recurs a la
ideologia es limita avui a l’argumentació teòrica del monopoli del poder per un partit només nominalment
“comunista”, i esgotat també el model de creixement econòmic fonamentat en l’exportació, en la inversió
i en l’acumulació de capital que tant èxit va tenir a les darreres tres dècades, la clau de la legitimació del
règim es posa avui en el nacionalisme: una Xina que va ser gran dins la civilització mundial, que després
va ser maltractada i humiliada pels imperialistes occidentals i japonesos i que avui, gràcies als esforços
dels períodes maoista i denguista, torna a figurar entre els grans del món i que reclama el paper central i
eminent que li pertoca. Aquest és el sentit de fons de la idea de Xi Jinping del “somni la gran regeneració
xinesa”, que exalta fins als màxims nivells les pulsions nacionalistes latents dins la societat xinesa i que,
com a conseqüència lògica, esdevé un malson pels altres països, començant pels veïns asiàtics, de cada
vegada més temorosos de l’expansionisme imperial de qui fou i vol tornar a ser “el país del centre de tot
el que està sota el cel”, ressuscitant el concepte mil·lenari de “Tianxia”. I aquest nacionalisme exaltat i
sense complexos es manifesta de cada vegada més palesament en el disseny i la conducció d’una política
exterior i de seguretat assertiva i expansiva.
L’espai d’aquest article no ens permet desenvolupar en detall els grans paràmetres d’aquesta nova
política externa; bastarà fer esment aquí dels seus elements més importants: l’esforç de cada vegada
més evident de buscar l’assoliment de l’hegemonia a l’Àsia i l’Indo-Pacífic, continental però sobretot
marítima, amb la colonització i la militarització del Mar de la Xina Meridional -que reivindica en
contravenció de les normes de Dret Internacional Marítim-; la construcció de les anomenades “Noves
Rutes continentals i marítimes de la Seda”, mitjançant les quals Pequín cerca projectar la seva influència
econòmica i geopolítica i la conducció d’una diplomàcia externa molt sovint allunyada de les regles de
cortesia i respecte internacionals, fent ús de l’anomenat “sharp power” i desenvolupant operacions
d’influència sense respectar les normes dels altres països, com ha estat el cas d’un greu escàndol recent

amb Austràlia. Com a reacció lògica davant aquest capgirament diplomàtic xinès molts dels veïns asiàtics
de la Xina, que varen al seu moment donar la benvinguda a la política d’apertura i de cooperació de Deng
Xiaoping i dels seus successors, han adoptat una posició de cautela i desconfiança, organitzant una sèrie
de “coalescències”, en expressió gràfica del geo-estratega americà Edward N. Luttwak. Cal destacar, en
aquest sentit, elements com l’acostament econòmic i estratègic entre Índia i Japó -ambdues receloses de
l’expansionisme xinès -, la millora de les relacions entre Vietnam i els Estats Units, i la configuració d’ un
“quadrilàter estratègic” de cooperació defensiva i militar entre el Japó, Índia, Austràlia i els Estats Units.
Els mateixos països que proposen el nou concepte geopolític de l’Indo-Pacific, que supera en extensió i en
contingut a l’anterior d’Àsia-Pacífic i que es proposa com a alternativa al projecte xinès de les “Noves Vies
de la Seda”, que és, sens dubte, l’element central de la nova diplomàcia neo-imperial de Xi Jinping.
Si bé és cert que la Xina d’avui ha esdevingut una potència econòmica, diplomàtica i militar de primer
ordre, amb capacitat de desafiar l’hegemonia nord-americana a Àsia i més enllà, no és menys cert que el
gegant xinès es troba en la necessitat de fer front a nombrosos i molts greus reptes, tant dins l’àmbit de
la política interna, l’economia i la societat com pel que pertoca a les seves ambicions exteriors, regionals i
globals. Ens limitarem a fer esment dels més rellevants.
Hem vist ja com el règim xinès ha endurit el seu caràcter totalitari i repressiu, de manera especial pel
que pertoca a les minories ètniques uigur i tibetana; hem seguit durant tota la segona meitat de l’any
que ara acaba la incapacitat del govern de Pequín i dels seus delegats locals de posar ordre a Hong Kong,
davant una població decidida a defensar la seva identitat i les seves llibertats. Podem veure també com
les xifres espectaculars de creixement econòmic de la darrera dècada del segle vint i de la primera de
l’actual han minvat fins a quedar, segons les previsions per 2019, per sota del 6%. Hi ha problemes
seriosos d’envelliment de la població, augment de les desigualtats socials dins un país nominalment
“comunista” (!), freqüents manifestacions de corrupció i autoritarisme i constant degradació de les
condicions ambientals, sobretot a les grans ciutats.
D’altra banda la nova política exterior xinesa, agressiva, expansiva i prepotent ha provocat la reacció dels
altres països asiàtics i un retorn amb força dels Estats Units de Trump a l’escenari de l’Indo-Pacífic. La
guerra comercial xina-nord-americana no és més que la manifestació més evident d’una rivalitat creixent
que es perllonga als àmbits geoestratègics, amb particular agudesa al conflicte, de cada vegada més
perillós, al Mar de la Xina Meridional... La Xina de Xi Jinping arriba fins i tot a proposar-se a la resta del
món com a possible contra-model autoritari; és ben cert que el sistema democràtic predominant a
Occident i a altres zones del món està avui en crisi i resulta disfuncional; tot i això crec que curar la
democràcia de les seves malalties amb una teràpia dictatorial i totalitària no resultaria el més
recomanable. Basta observar el que està passant ara mateix als camps d’internament al Xinjiang xinès...
Tot i els seus èxits espectaculars innegables dins l’àmbit del desenvolupament econòmic i de la
transformació de la destrossada Xina que deixà a la seva mort Mao Zedong en una potència asiàtica i
mundial, el gegant xinès d’avui té els peus de fang.
5. LA IMPREVISIBILITAT DELS ESCENARIS DE FUTUR LES GRANS QÜESTIONS A DEBAT
Per concloure, uns comentaris sobre les grans qüestions que la Xina d’avui ens planteja:
Quants anys més pel règim d’Estat-partit únic? La reunió del 4t Plenari del Comitè Central del PCX
va tenir lloc del 28 al 31 d’octubre, sota el tema “mantenir i millorar el sistema de socialisme amb
caràcters xinesos i la modernització del sistema xinès i de la capacitat de governança, d’acord amb el
pensament de Xi Jinping”. El poder de Xi Jinping sembla consolidat, però si les coses no van bé l’any
proper podrien sortir crítiques... Un conegut acadèmic xinès dins l’òrbita del règim, Wang Xiangwei, ha
observat que “sense la configuració d’un Estat de dret i el llançament d’un procés real de reforma política
Xina no podrà mai assolir la funció de líder global que desitja”.
Alguns pensen que, fins i tot amb problemes molt seriosos, el règim de l’Estat-Partit pot arribar als 80,
als 90 o a 100 anys (Jean-Pierre Cabestan). Altres, per contra creuen molt improbable que el règim del
PCX arribi al seu centenari el 2049 (Minxin Pei). I finalment, Enrique Fanjul, empresari espanyol ben
relacionat amb Xina, creu que el sentit que pot tenir l’evolució o transformació del règim és incerta, i no
és gaire segur que ho faci en un sentit pacífic i democràtic...
Té futur el“contra-model xinès“? En un moment en què aquesta Xina governada pel totalitarisme
“high-tech” de l’Estat-Partit es proposa a si mateixa com contra-model al sistema democràtic basat en els
drets fonamentals de les persones i en la cohesió social, la resposta de les nostres democràcies, avui
disfuncionals i malaltes, només hauria de ser la de més i millor democràcia. Com ha assenyalat Jessica

Cheng Weiss, les democràcies només podran guanyar el repte global del suposat “contra-model xinès”
eixamplant i donant més i millor contingut als nostres valors i principis democràtics.
Com evolucionarà la política exterior xinesa? Benjamin Tze Erho apunta cap a cinc possibles
elements que centrarien una gran estratègia xinesa: 1) Garantir la legitimitat i la continuïtat del règim
d’Estat-Partit; 2) Eixamplar el suport internacional, amb instruments com les Noves Vies de la Seda (BRI)
o les accions exteriors d’adquisició d’influència, sense excloure la coerció (“sharp power”); 3) Aïllar a
Taiwan per fer efectiva la “reunificació” 4) Eliminar la influència nord-americana a Àsia; 5) Modificar
l’ordre internacional i el sistema global de normes d’acord amb els seus interessos, criteris i
conveniències.
Segons determinats analistes i sinòlegs ( Nathan, Bekley, Shambaugh...) l’agressivitat de la nova política
exterior xinesa podria un indici de la creixent inseguretat del règim.
És probable una guerra entre la Xina i els Estats Units ? Determinats autors de l’anomenada teoria
neorealista de les relacions internacionals, com John Mearsheimer i més recentment Graham Alison,
s’han referit a l’anomenada “trampa de Tucídides“ per apuntar a la pràctica inevitabilitat de què la
rivalitat de cada vegada més aguda entre la Xina emergent i els Estats Units avui hegemònics acabi en
un conflicte bèl·lic. Es refereixen al relat de l’historiador grec sobre la rivalitat entre Atenes i Esparta que
va conduir a la guerra del Peloponès. Si els paral·lelismes històrics són sempre interessants i atractius, no
és menys cert que tant a Washington com a Pequín són conscients dels riscos que l’escalada dels
conflictes podrien tenir. O haurien de ser-ho. El perill de guerra existeix realment. I les incerteses
sobre el futur d’aquesta Xina prepotent i al mateix temps insegura són considerables. Del que
sí que podem estar ben segurs és que del futur de la Xina dependrà en gran manera el nostre.
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7.1

Joan Estruch
Crec recordar

Maties Garcias
Joan Estruch, pare de la sociologia catalana i investigador del
fenomen religiós en la societat contemporània, fa memòria de la
seva setantena d’anys viscuts. La plasmació de les seves
experiències en aquest llibre amb el modest, però significatiu, títol
Crec recordar posa a l’abast del lector un conjunt de vivències
personals que reflecteixen un ample fragment de la societat
catalana i europea, des de la postguerra fins avui dia. L’ambient
familiar, l’escola i el fet de pertànyer a una petita comunitat
protestant en la Barcelona dels anys 40 i 50 marcaran el caràcter
d’un Joan Estruch que ben prest sent vocació per l’estudi de la
societat i, en particular, de la religió com a fenomen social.
El pas de Joan Estruch cap a la creació dels estudis de sociologia a
la UAB i el seu particular trànsit des del protestantisme familiar –
que considera excessivament tancat– cap a un catolicisme
postconciliar més obert i dinàmic, són evolucions que es
produeixen de manera gairebé espontània i natural.
El pas per la universitat no és sempre plàcid, ja que rebutja molts
de funcionaments perversos que hi detecta, especialment en les
maneres de seleccionar i contractar el professorat. D’aquí
sorgeixen els passatges en què narra com rebutjava la seva inicial
presentació a les convocatòries per esdevenir funcionari
universitari en lloc de professor contractat pels seus mèrits, com
fan altres models universitaris. Les discrepàncies d’Estruch també
es fan paleses amb els mètodes que usa la sociologia més
habitual, a còpia d’enquestes, que emmascaren la realitat social en lloc d’explicar-la. Malgrat aquests
entrebancs, traduccions, informes, estudis i llibres van afaiçonant l’obra intel·lectual d’Estruch, que també
trava amistats i relacions intel·lectuals internacionals.
Capítol a part mereix la relació d’Estruch amb Menorca, on ja de jove i després amb tota la família –
formada per la dona d’origen alemany i els dos fills– hi passa llargues i fructíferes temporades dedicades
al lleure estiuenc. Això li permet descobrir i estimar el territori i la gent, però també li brinda l’ocasió per
dedicar-hi un estudi sobre els suïcidis, que plasma en el llibre Plegar de viure (1981), escrit amb
col·laboració de Salvador Cardús, el seu amic i alumne preferit. La relació vacacional amb Menorca, però,
es va extingint a mesura que l’illa s’obre al turisme i perd l’encís primer que tenia.
La prosa clara i neta d’Estruch ens permet compartir amb ell moments que ha viscut al llarg de la seva
carrera, alguns de ben curiosos i significatius com és el relat sobre el mur de secretisme amb què es
trobà quan va estudiar l’Opus Dei –una institució que tanmateix ara ha evolucionat cap a l’obertura– o
l’excés d’informació –i fins i tot tafaneria– que li abocaven les monges de clausura quan intentava fer un
estudi sobre comunitats monàstiques femenines, treball que va haver d’abandonar per l’excés de material
sensible que li transmetien les protagonistes.
Arribada la jubilació forçosa de la universitat, Estruch ha d’aprendre a administrar el temps de manera
diferent i, sovint, amb un punt de neguit personal, segons confessa. L’acompanyen la dona, els fills, els
néts i les amistats. Precisament, el llibre de memòries es clou amb una entrevista que li fa el fill (i
periodista) Martí Estruch, a manera d’epíleg que permet completar el traç biogràfic, intel·lectual i polític
d’aquest destacat sociòleg català.
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Vilafranca (1931-1945) La II República
La por i la repressió durant la Guerra Civil
i la Postguerra
Cultura

7.2

Bartomeu Garí Salleras
En moltes ocasions, els testimonis de persones es converteixen
en la matriu inicial d’un projecte d’investigació. El llibre
Vilafranca (1931-1945). La II República. La por i la repressió
durant la Guerra Civil i la Postguerra de Jaume Sansó
Caldentey, n'és un bon exemple. Ara bé, aquesta extensa obra
no únicament es conforma amb els testimonis humans i
personals dels protagonistes que varen viure la República a
Vilafranca i que més endavant varen patir la Guerra i l’horrible
repressió, sinó que utilitza nombroses fonts arxivístiques,
bibliogràfiques, webgrafies, premsa periòdica, entre d’altres
que completen una investigació rigorosa que abraça dels anys
de la Restauració borbònica i de la Dictadura del general Miguel
Primo de Rivera fins a la Postguerra.
Aquesta publicació en majúscules comença amb una destacada
aportació de tot el que es refereix a l’administració municipal,
que ha permès a l’autor fer una acurada aproximació de la
situació econòmica, social i política del poble de Vilafranca de
Bonany a finals del segle XIX fins ben entrats els anys 40 del
segle XX. Aquest fet no és d’estranyar, atès que els
coneixements de gestió municipal de Jaume Sansó són molt
importants. Cal recordar que va exercir 3.891 dies de batle de Vilafranca de Bonany i que des de 1987 ha
format part del seu consistori municipal. Un altre eix important que no es deixa de banda és la vida
associativa del municipi, l’ensenyament, l’Escola Graduada, els mestres i la situació de l’educació, que
agafà una gran embranzida amb la proclamació de la II República. Ara bé, com explica l’autor amb
sinceritat i precisió, la República no va arribar del tot a Vilafranca de Bonany el 14 d’abril de 1931, atès
que era un municipi en mans dels grans propietaris conservadors i monàrquics que no estaven a favor de
canvis. Entre aquests personatges, sobresortia la figura de Pere Montaner i Gual, Comte de Peralada.
Jaume Sansó que ha dedicat anys a l’estudi de la història de Vilafranca ho deixa clar: «Amb la República,
el poble vilafranquer va canviar i va perdre la por». Els nous aires democràtics van permetre –com mai
s’havia vist– la participació de les forces progressistes en la vida política municipal, fet que possibilità el
debat polític i social. Els cafès de la Plaça i els seus voltants es convertiren en el centre neuràlgic de
discussions enceses i apassionades. Digne de mencionar és que per primera vegada, un grup de joves
progressistes foren elegits per constituir el primer Ajuntament d’esquerres de Vilafranca, que fou presidit
per Joan Català Mayol Xirgo.
Un altre fet molt important és el treball de tres persones que, tot i no ser del municipi, destacaren pel
seu compromís amb els ideals republicans progressistes. Ens referim al mestre d’escola de Sa Pobla,
Miquel Mercadal Ramis, que va ser batle accidental de Vilafranca l’any 1933; el secretari de l’Ajuntament,
Miquel Capó Capó; i el metge titular del municipi, Sebastià Sancho Servera. Malauradament, aquestes
persones foren fortament represaliades en el transcurs de la Guerra.
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Com s’entreveu al llibre, els darrers mesos de la República a
Vilafranca, foren molt complicats. Els aldarulls, els
enfrontaments i les provocacions instigats pels seguidors
d’una dreta ben consolidada juntament amb la feina bruta
dels paramilitars falangistes alteraren la pacífica convivència
ciutadana. Era l’estratègia inculcada arreu de l’Estat pels
militars i civils reaccionaris que preparaven un cop d’estat i
volien demostrar, que no existia ni l’ordre ni el control a
l’Espanya republicana.
El mes de juliol de 1936, militars africanistes i civils s’aixecaren en armes en contra del govern legítim de
la Segona República. Jaume Sansó escriu: «amb la guerra, Vilafranca de Bonany va perdre i es va
establir la por». El nou triangle de poder del municipi conformat pel Marquesat de Sant Martí, les
autoritats municipals i religioses i la Falange, no dubtaren en engegar la repressió que ocasionà greus
estralls sobre una part dels veïnats del poble i les seves famílies. En aquest sentit, és important esmentar
la recuperació –no gens fàcil– que ha fet l’autor dels fets repressius. És realment colpidor el relat que
recorda el dia que el batle del Front Popular, Joan Xirgo, fou apallissat, vexat i humiliat d’una manera
exemplar davant els seus veïnats. Així com, els assassinats descrits amb tot detall de Guillem Barceló
Rebassa, Mateu Jaume Coleto i Pere Frau i la mort amagada, la de Jaume Barceló de Son Pou.
A banda de tot això, l’obra de Sansó parla dels consells de guerra sumaríssims i les seves condemnes, de
l’administració de begudes tòxiques per part de Falange, de les persones que foren injustament tancades
a presons o camps de concentració o enviades a batallons de treball, de les depuracions i, finalment, de
la repressió econòmica relacionada amb les aportacions d’or i les confiscacions de blat dels veïnats de
Vilafranca que serviren per apaivagar les despeses de la guerra.
Vilafranca de Bonany va patir una repressió que va produir sang, dolor i, sobretot, oblit i desmemòria. No
obstant això, ja fa temps que el poble va iniciar el camí per a la recuperació dels anys de la República,
així com les persones que es varen comprometre a salvaguardar la democràcia republicana. Vilafranca
(1931-1945). La II República. La por i la repressió durant la Guerra Civil i la Postguerra de Jaume Sansó
és una passa més. Una obra rigorosa, valenta, plena de realitats socials i polítiques i, al mateix temps,
farcida d’episodis que us sacsejaran l’ànima. Una història que cal conèixer, no era necessari que quedés
amagada dins un calaix.
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7.3

Dues històries tristes

Josep M. Traverso
I.- És un gran lector amb dues grans virtuts, sap escollir els llibres sense deixar-se arrossegar per les
modes i llegeix en silenci, vull dir, no aprofita qualsevol cerveseta amb amics per impressionar amb els
darrers títols que han passat per les seves mans. Ens trobem de tant i en tant i la conversa acaba sovint
en la figura de Victor Serge; ell, interessat pels seus escrits literaris i jo sempre a punt d’acabar el mateix
article sobre la seva trajectòria.
L’altre dia em va sorprendre posant damunt la taula del bar on
normalment ens trobem En cualquier caso, ningún remordimiento de
l’escriptor, traductor i periodista italià Pino Cacucci. Es tracta d’un llibre
de l’editorial Hoja de Lata, 2013, publicat uns quants anys abans per
Feltrinelli; un relat sobre la banda Bonnot i també sobre Víctor Kibalcic.
Llegeix-lo -em va dir- i un dia d’aquests ho comentem.
En cualquier caso, sin remordimiento, és la història de Jules Bonnot,
nascut a Lió, obrer, fill d’obrer, de formació anarquista, enamorat
d’aquelles màquines que començaven a rodar per les carreteres de
França, un expert mecànic, va ser durant un temps xofer del creador
de Sherlock Holmes. Bonnot va protagonitzar el que segurament va ser
el primer atracament amb automòbil, a París, el dia 11 de desembre de
1911.
Sense remordiment narra amb agilitat i lucidesa, sense
esquematismes, uns fets que van passar a una època fosca i sense
esperança; la lluita desesperada contra el sistema capitalista de
l’època, explotador i repressiu. La revolta contra aquest sistema va dur
una part del moviment anarquista, les il·legalistes, a robatoris, enfrontaments armats amb la policia i
finalment a la mort. El sistema va provocar i va respondre la violència anarquista amb una desorbitada
força, n’hi ha prou amb veure l'assalt final a la granja on es refugiava Jules Bonnot, gravat per cert -això
sembla- amb un altre invent que el nou segle portava, el cinema.
Entre els personatges que apareixen a la història, hi ha la figura de Víctor Kibalcic, nascut a Brussel·les
l’any 1890, de molt jove havia militat a les joventuts socialistes però la seva militància no va durar gaire,
Víctor cercava una ideologia que unifiqués vida, acció i pensament i la va trobar a l’anarquisme; lector de
Kropotkin, a disset anys va marxar a París amb alguns companys que també formen part tràgicament
d’aquesta història, es va separar dels partidaris de l’acció directa i va dur endavant durant un temps la
revista L’Anarchie amb la seva companya Rirette, també va fundar un cercle d’estudis….Jules Bonnot va
morir a un enfrontament amb la policia i l’exèrcit el 28 d’avril de 1912. En el procés posterior, Raymond
Callemin, Elie Monnier i André Soudy van ser condemnats a morir a la guillotina. Edouard Carouy, treballs
forçats de per vida, es va suïcidar a la presó. Eugène Dieudonné, que era del tot innocent, treballs forçats
de per vida, després de catorze anys a la Guaiana, al tercer intent va aconseguir perdre’s a la selva.
Judith Thollon, l’amor de Bonnot, condemnada a quatre anys va morir a la presó, “per causes naturals”.
Víctor Kibalcic, cinc anys per no denunciar els seus camarades i Rirette, que va ser absolta, va morir l’any
1968 a un asil. Era la resposta contundent i sense pietat d’un estat i d’una societat que es preparava
ideològicament i militar per a una guerra que estava a punt d’esclatar. Quan Víctor Kibalcic va aconseguir
sortir de la presó va marxar tot d’una cap a Barcelona, el procés revolucionari del 17 estava en marxa,
allà va contactar amb els anarquistes i va escriure al seu diari Tierra y Libertad, va ser aquí on va utilitzar
el pseudònim Víctor Serge per primer cop. Fugia de la foscor i de la revolta impossible, volia deixar
enrere una època i un país negats a l’esperança. A principis de març, el tsar de totes les rússies Nicolau
II abdicava, finalment una escletxa s’obria en aquell mur d’opressió i misèria.
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A principis de 1919 i després de tornar a passar per la presó a França, Víctor Kibalcic arribava a
Leningrad per formar part de la revolució bolxevic, però com es diu sovint, això ja és una altra història…
II.- S’agraeix que un autor deixi clar des de bon començament els
objectius i fins i tot les limitacions del seu treball. Javier Padilla ho fa de
forma contundent: “Mi único objetivo ha sido llegar lo más lejos posible
en el conocimiento de las vidas de Dolores González Ruiz (Lola), Enrique
Ruano, Javier Sauquillo y otros miembros de su generación […] No lo he
escrito para legitimar o deslegitimar la Transición ni para dar aliento o
desacreditar ningún discurso político […] Su objetivo es mucho más
modesto: descubrir todo lo que fuera capaz acerca de unos personajes y
una historia que me interesaban profundamente.” Són paraules tretes del
pròleg a A Finales de Enero. La historia de amor más trágica de la
Transición. 2019. Tusquets Editores. XXXI Premi Comillas d’Història,
Biografia i Memòries.
Enrique, Lola i Javier eren fills de families acomodades i guanyadores de
la guerra civil. A la Universitat de Dret de la Complutense de Madrid es
van conèixer i es van polititzar intensament, tots tres van militar al FLP.
Tots tres representen un dels vessants tràgics de l’antifranquisme i la
Transició. Enrique Ruano (1947-1969) va morir a mans de la policia
franquista, segurament d’un tret, defenestrat des d’un setè pis del número 60 del carrer General Mola; el
règim, la policia i la premsa, especialment l’ABC, van fer campanya intentant disfressar aquell assassinat
com el suïcidi d’un jove inestable i depressiu. Lola havia estat detinguda amb ell, era la seva companya
en aquells moments i va quedar profundament marcada per la mort d’Enrique.
Anys més tard Javier Sauquillo i Lola González van acabar la carrera i van començar a treballar
d’advocats, ell com advocat laboralista i ella més implicada en el moviment de barris; tots dos van acabar
militant a l’esquerra del PCE, van formar parella i es van casar. Javier (1947-1977) va caure assassinat a
mans de membres de l’extrema dreta a l’atemptat del despatx d’advocats laboralistes d’Atocha, ell va
morir l'endemà de l’atemptat i ella que havia intentat salvar-li la vida, va quedar amb ferides físiques
molt greus que van necessitar diverses intervencions quirúrgiques. Lola González (1946-2015) mai es va
recuperar psicològicament ni físicament d’aquesta tragèdia.
El llibre va guanyant intensitat a mesura que s’endinsa en la història/tragèdia dels tres protagonistes,
l’exhaustiu treball d’investigació de l’autor ho fa possible. A poc a poc van apareixent elements històrics,
perspectives i personatges dels anys seixanta i dels primers anys de la transició. Però, com diu l’autor,
aquesta és una història de perdedors i a les històries de perdedors és molt difícil cercar-les un sentit. Lola
es va considerar ella mateixa una víctima, amb una trajectòria molt diferent de la d’alguns dels seus
amics i amigues com Manuela Carmena o Cristina Almeida. Tras l’atemptat d’Atocha i la mort de Javier, la
seva vida va quedar inevitablement orientada cap al passat. Li preocupava l’oblit dels sacrificats del
darrer franquisme i començaments de la Transició. Lola “se mostraba preocupada porque personas como
Enrique Ruano, Pedro Patiño, Carlos González, Arturo Ruiz, Mari Luz Nájera, Manuel Moreno Barranco,
Rafael Guijarro y tantos otros no fueran recordados en las futuras historias de la Transición.” (325)
Desgraciadament les seves preocupacions i temences s’han complert, l’oblit ha caigut sobre molts dels
caiguts i sacrificats en la lluita contra la dictadura i (tampoc s’ha d’oblidar) durant els primers anys de la
Transició. Els tres lluitaven per un món que no és el que es va configurar al nostre país després de la
mort del dictador.
Acabarem amb unes paraules de Lola González, pensades i escrites per a un llibre d’homenatge a Enrique
(2011):
“Entiendo que ambas muertes fueron inútiles, todavía no las comprendo. Pero lo que sí tengo muy claro
es que ellos no murieron por este mezquino mundo que nos ha tocado vivir, porque si algo les distinguió
a ambos fue su lucha por el socialismo (no el oficial, entendámonos), su creencia en las ideas marxistas y
su vigencia, y la solidaridad, hoy inexistente.” (317)

1

Cultura

7.4

Les Obres Completes
d’Alexandre Jaume

Antoni Marimon Riutort

Lamentablement, és relativament freqüent que les obres
ambicioses restin inacabades en el nostre petit però complicat
país. Afortunadament no ha estat aquest el cas de les obres
completes d’Alexandre Jaume Rosselló, que han estat impulsades
de manera infatigable pel seu biògraf, un entusiasta Alexandre
Font Jaume. També s’ha de destacar la bona feina de l’editor,
Lleonard Muntaner, i un cert suport institucional, que en 6 è i darrer
volum s’ha concretat en l’Ajuntament de Palma.
No és aquest el moment d’analitzar la biografia d’Alexandre
Jaume, però sí que volem destacar que es tracta d’un dels
dirigents més importants de l’esquerra mallorquina del segle XX,
que va tenir una certa projecció estatal i que fou assassinat el
febrer de 1937, després d’una paròdia de consell de guerra,
juntament amb Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques.
Membre d’una família de la burgesia ciutadana, la seva
incorporació al PSOE fou un autèntic escàndol. Es va convertir un
dels pocs intel·lectuals socialistes mallorquins i, per exemple, va donar suport a Gabriel
Alomar, en la seva polèmica tesi de vincular el futur polític de les illes Balears al de
Catalunya. Sempre mantengué actituds moderades i conciliadores i s’oposà a la violenta
revolta d’octubre de 1934. Els darrers anys de la República s’identificà amb l’ala moderada
del PSOE que dirigia, en l’àmbit estatal, Indalecio Prieto, fet que li costà durs atacs per part
dels socialistes més revolucionaris. Com ha dit David Ginard, en iniciar-se l’estiu del 1936,
Jaume estava allunyat de la vida interna del PSOE i quasi es podia donar per acabada la seva
vida política. I així i tot, com hem dit, fou detingut, empresonat, jutjat i executat.
Les obres completes d’Alexandre Jaume s’iniciaren amb una àmplia i documentada biografia
de l’esmentat Alexandre Font, titulada Alexandre Jaume Rosselló (1879-1937) (2011);
continuaren amb els Escrits des de la presó (1936-1937) i les Impresiones de un
constituyente (1931-1933). Després es publicà (2014), la seva obra més coneguda, La
insurrección de Octubre. Cataluña. Asturias. Baleares, amb un magnífic pròleg de Pere
Gabriel, a la que seguiren Articles de premsa, un llibre molt útil pels investigadors, i
finalment, el 2019, s’ha editat Alexandre Jaume i el seu temps (1879-1937). En aquesta
darrera obra, una vintena d’investigadors aporten aspectes complementaris de la trajectòria
d’Alexandre Jaume, ja siguin de caràcter familiar, els seus amics, aspectes de l’època que li
va tocar viure o aprofundiments en la seva ideologia.
En conjunt, les Obres Completes d’Alexandre Jaume són un referent fonamental per a
conèixer la història política de la Mallorca del segle XX, una història molt més plural i rica del
que sovint s’ha dit.

El racó d'en Joan
Miquel
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