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Editorial

Ha costat i molt, que hi hagués un govern de coalició a l’Estat espanyol. Massa eleccions en poc temps i
amb un alt cost, com ha estat l’increment de la representació institucional de l’extrema dreta i del
desencís de bona part de la ciutadania. De moment, això no obstant, mesures com l’increment del salari
mínim interprofessional, en poc més d’un any haurà passat dels 735 als 950 euros, apunten en la bona
direcció.
Són mesures així que fan falta. No sols perquè serveixen per millorar objectivament les vides de molta
gent en un context on el mileurisme ha esdevengut gairebé un privilegi, especialment a una comunitat
com la nostra, on la precarietat laboral és un dels elements que expliquen els alts índexs de desigualtats i
pobresa. Fan falta també per recuperar la credibilitat de la política, perquè la gent comença a estar
cansada que el seu vot no serveixi per canviar les coses: la gent vota perquè les coses canviïn, sobretot
quan vota esquerres.
Perquè les coses canviïn en l'àmbit social, amb mesures com l’esmentada, però també a escala
territorial: i aquí només que hi hagi respecte entre l’Administració central i les comunitats, i el diàleg
esdevengui l’eina de resolució de discrepàncies, ja haurem guanyat molt, si recordam que fa sols uns
mesos la repressió era l’opció política majoritària per encarar el conflicte català, socialistes inclosos. A
més, no sols cal (re)moure el centre. Enguany serà any d’eleccions a Catalunya, Euskadi i Galícia, sembla
que per aquest ordre. I per tant, qualsevol opció d’estabilitat passa per aquest diàleg entre territoris.
Per això també el deep-state, aquesta conjunció dels poders «profunds» de l’Estat (alts funcionaris i
antics beneficiaris del règim) ni ho ha posat fàcil ni ho posarà, i hi ha jutges que s’atreveixen fins i tot a
inhabilitar tot un president de la Generalitat per haver penjat una pancarta (que a més es va retirar
posteriorment) en solidaritat amb els presos i preses polítics... Però s’ofenen si el vicepresident diu que
alguna cosa no va bé quan a Europa desmunten les sentències de la «justícia» espanyola. Ni els poders
econòmics, que veuen amb pànic una cosa tan constitucional i de sentit comú com que els rics paguin
més imposts, i la gent treballadora manco, o que es regulin qüestions fonamentals com els preus dels
habitatges de lloguer.
Si aquest govern, amb totes les seves mancances -perquè és molt enfora de ser un govern revolucionari,
ni tan sols mínimament socialdemòcrata!- no sura, els qui duran el «canvi» en forma d’involució social i
política seran les dretes, totes elles alineades amb el discurs de la dreta extrema de VOX, com s’ha vist
aquests dies amb la polèmica de l’anomenat «pin parental».
Per això, tant els socis de govern com els qui els han donat suport, directe o indirecte a través
de l’abstenció, haurien de prendre nota d’aquelles paraules de Rosa Luxemburg, aprofitant
que fa poc s’ha complert el centenari de la seva mort, de «socialisme o barbàrie», i adaptarles al nou context espanyol, on o s’imposa el govern o l’alternativa és la barbàrie neocon.
Perquè la cosa funcioni farà falta molt de seny, de diàleg i d’unitat antifeixista. Ara veurem.
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L'ull crític

2.1

Govern de doble marxa

Celestí Alomar
Si és cert que el desig és essencial per a la supervivència, el govern de coalició espanyol s’hauria de
trobar més segur pel que fa a Unides Podem que amb els socialistes. La coalició d’esquerres ha estat des
de sempre l’objecte de desig de la formació morada. En canvi, per als socialistes era la darrera de les
opcions possibles. Pot semblar una circumstància menor, de segon ordre, però, més enllà de la diferència
d’escons de les formacions, la “síndrome del desig” pot modular les maneres i els comportaments dels
socis de la coalició.
És sabut que els sectors financers, part del món dels negocis i de l’empresariat, no senten gran
entusiasme per la coalició d’esquerres al Govern. Una
circumstància que es presenta com a transcendental,
però que en realitat en té menys del que se li
atribueix. No obstant això, aquesta predisposició no
favorable obligarà els partits de la coalició a actuar
amb peus de plom per córrer el menor risc possible de
campanyes en contra seu. Un dels objectius prioritaris
serà, sens dubte, assentar el model de coalició
d’esquerres com una fórmula de govern estable i
normalitzada. Hauran de vèncer per convenciment i, si
no, per esgotament.
Foto: IB3

Amb el que he dit fins ara, sembla que els vulgui predisposar per a una legislatura tova. La condició de
primerencs (com a coalició) pot influir en els objectius del Govern? Podrien córrer el risc de convertir-se
en un govern excessivament prudent i quedar-se a mitjan camí? Sincerament, per a la gent que té per
costum mortificar en excés, els diré que no crec que aquesta sigui la pregunta a fer-se. La qüestió és
que, s’arribi on s’arribi, el Govern expliqui els fets i les circumstàncies a la gent de manera clara i
senzilla. Per què només fins aquí, i no més enllà. Els ciutadans ho volen saber, després ja faran les seves
pròpies valoracions. En el món de sobreexcitació del llenguatge polític, la guerra contra les fake news
esdevé essencial. Tornar a la informació el valor central de connivència entre els ciutadans i els
governants no és una qüestió només de principis, sinó també pràctica.
Els grans eixos del que serà la política governamental són més que coneguts. Des de l'elaboració
d'aquells pressupostos no nats, precursors del llarg cicle electoral, ja es coneixien els possibles punts de
coincidència i les discrepàncies entre els futurs socis. Els problemes per a la formació del govern no
estaven, precisament, en el programa. Per ventura, la manera més gràfica i senzilla per esbrinar aquests
objectius globals és fixar-se en la distribució d’àrees de competència de les quatre vicepresidències:
Política i Memòria Històrica, Drets Socials i Agenda 2030, Assumptes Econòmics i Transformació Digital, i
Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Un quadre que coincideix al mil·límetre amb el dissenyat per la
Comissió Europea per als pròxims anys.
Aquest ha de ser un govern fortament europeista. En la prosperitat i en l'adversitat, com en els
matrimonis. La vicepresidenta Nadia Calviño representa la dalla de l'ortodòxia de la política d'austeritat i
el control del dèficit europeu. Les puntes de coixí que haurà de fer l'executiu per aconseguir un equilibri
sostenible entre les polítiques pressupostàries, les econòmiques i les socials i laborals serà un d'aquells
temes que poden definir, i enfonsar o elevar al capdamunt, un govern. Aquesta serà una de les pistes a
seguir durant tota la legislatura.
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Però a Europa també en la prosperitat. Si Espanya aspira a ser decisiva en el context europeu, no pot
continuar amb la imatge casposa de togats inquisitorials, fiscalies desafinades i cossos de l'Estat amb
vocació de claveguera, com la que s’està donant. Sigui com a excusa o com a referent, seria un error no
servir-se de l’opinió europea - de les institucions de justícia en major mesura- per no posar al dia el
sistema de garanties espanyol en relació amb drets fonamentals. Per a mi, no sé si també per a vostès,
fet i fet, la legislatura tindrà valor en funció dels avenços que s'hagin aconseguit en aquesta matèria.
El front judicial, però, no són només les normes restrictives del període conservador; essencialment, el
problema és que es fa política a través de la judicatura. L’Estat profund? Efectivament. En aquest tema
no hi caben mitges tintes, està en joc la pervivència de l’estat modern. He de reconèixer que, tot i la
manca de pulcritud en les maneres, la reacció del Govern en el cas del nomenament de la fiscal general
de l'Estat m'ha semblat contundent. M’ha agradat pel que intueixo que podria tenir de govern de doble
marxa. Del “ma non troppo” a la contundència adequada.
La batalla per la “ruptura mai realitzada” a través de la voladura controlada de ponts amb el passat està
en joc. Formalment al capdavant de les operacions hi haurà la vicepresidenta Calvo (Afers Polítics i
Memòria Històrica). En alguna ocasió, no sense respecte, l'he comparada amb el personatge de Pulp
Fiction interpretat per un venerat Harvey Keitel, el senyor Lobo (“Hola, soc el senyor Lobo, soluciono
problemes”). Tan capaç de desfer un embolic com de fabricar un laberint sense sortida. I és que aquest
govern necessitarà altes dosis de pragmatisme.
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L'ull crític

2.2

MIQUEL DELS SANTS OLIVER
I MALLORCA

Bel Busquets Hidalgo
Vicepresidenta del Consell de Mallorca
Consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
El 9 de gener d’enguany va fer exactament cent anys, dia
per dia, que va morir a Barcelona en Miquel dels Sants
Oliver. Havia nascut cinquanta-sis anys abans a Campanet,
el poble on el seu pare hi exercia de mestre d’escola. A
Barcelona, s’hi havia instal·lat l’any 1904. Durant el temps
que hi va viure, va tenir un paper molt rellevant, ja fos
dirigint el Diario de Barcelona i La Vanguardia, o com a
membre fundador de l’Institut d’Estudis Catalans, o com a
Oficial de Biblioteca i Secretaria de l’Ateneu Barcelonès, o
com a president, durant dos anys, de la mateixa entitat, o
com a autor d’una gran quantitat d’articles de contingut polític o literari, o pels seus llibres de temàtica
històrica o ideològica, o per les seves conferències i discursos... Va ser un intel·lectual respectat i
influent. Dels fets que varen transcórrer entre la formació de Solidaritat Catalana i l’acabament de la
Gran Guerra, passant per la Setmana Tràgica, la ruptura del partit conservador amb Antoni Maura, la
relació sempre complexa i convulsa del catalanisme polític amb els governs de l’Estat i la crisi
institucional i parlamentària de 1917, n’Oliver en va donar testimoni. El testimoni d’un periodistaintel·lectual que des d’una ideologia liberal-conservadora i catalanista sempre va apostar per la
regeneració integral i de veritat de l’Espanya de la Restauració, per la moderació i l’entesa, per la
concòrdia social, pel reformisme constructiu, pel protagonisme de la societat civil i pel reconeixement de
la pluralitat interna d’un Estat que des de feia dos segles –d’ençà de la guerra de Successió- únicament
s’havia volgut concebre com a mono-nacional.
En establir-se a Barcelona l’any 1904 -per raons professionals, i també perquè va considerar que els
sectors dirigents de la societat mallorquina eren insensibles a les seves propostes-, n’Oliver ja havia estat
un personatge de gran rellevància, Com a periodista i intel·lectual, havia fet contribucions decisives a la
Mallorca d’entre els dos segles. Els pilars de la seva actuació foren la voluntat de contribuir a la
modernització i a la nacionalització de l’illa. Pocs anys més tard, Gabriel Alomar també va reiterar la
mateixa opció: “L’aspiració de Mallorca és la personalització, nacionalització, individualització o
substantivació, com se vulga dir”.
Amb el seu primer llibre, Cosecha periodística (Artículos varios), publicat l’any 1891, n’Oliver d’alguna
manera va posar la fita d’inici de la Mallorca contemporània. En primer lloc ens trobam davant l’aparició a
la nostra terra de la figura de l’intel·lectual europeu modern. Un escriptor-periodista que individualment
adopta una actitud molt crítica i alhora molt propositiva envers la seva societat, amb la intenció d’influirla i de modelar-la d’acord amb el seu pensament. Aquest va ser l’Oliver dels anys mallorquins. Va criticar
amb duresa el provincianisme, la indolència social, la incapacitat de promoure iniciatives pràctiques de
caràcter col·lectiu, la despreocupació dels sectors dirigents i de la Diputació provincial a l’hora d’afrontar
els problemes de l’illa.
Tanmateix, a Cosecha periodística hi ha alguna cosa més que crítiques. A més de promoure la
modernitat, entesa com un rebuig “de las pesadeces de la rutina. Moderno en la significación de nuevo,
de genial, de progresivo y hasta de cosmopolita”, Oliver va formular tres propostes: la primera, la
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conveniència i la utilitat de l’autoconeixement; la segona, la possibilitat de la creació a Mallorca d’una
indústria per a viatgers; i la tercera, “un poco más de mallorquinismo en todos los órdenes”.
L’autoconeixement havia de tenir una orientació doble: d’una banda, calia conèixer els problemes i els
defectes col·lectius del present ja que, si no eren reconeguts explícitament, era impossible que fossin
afrontats i resolts; de l’altra, calia conèixer el passat, perquè d’aquesta manera es podria comprovar que
segles enrere Mallorca havia tengut “un régimen político autónomo, una constitución propia, unos
privilegios siempre defendidos y una vida regional perfecta”. El període històric en què Mallorca hauria
estat un subjecte polític diferenciat s’hauria acabat amb el desenllaç de la Guerra de Successió. El mateix
Oliver ho explica a la seva obra Mallorca durante la primera Revolución: “La Nueva Planta que, a partir de
1716, varió radicalmente el gobierno de la isla, fue sin disputa el hecho capital de su historia
contemporánea. Quedó equiparado este territorio a los demás de España y reducido a la uniformidad de
Castilla. Dejó de ser árbitro de sus destinos y no rigió en adelante su propia vida”. Oliver va ser
conseqüent amb la seva proposta de fomentar l’autoconeixement. El va practicar amb intensitat i
solvència fent dues aportacions que representen el punt de partida dels estudis històrics i literaris
contemporanis a Mallorca: es tracta de les obres Mallorca durante la primera Revolución (1901) i La
literatura en Mallorca (1903).
La Mallorca dels voltants de 1890 es trobava mancada d’iniciatives econòmiques que poguessin satisfer
suficientment les necessitats de treball de la població. Per això, aquells anys hi va haver molts de
mallorquins que emigraren a Amèrica. Va ser en aquell context socioeconòmic negatiu quan n’Oliver va
elaborar i proposar una alternativa econòmica: la creació d’una indústria per a viatgers. N’Oliver
igualment pensava que el turisme podria contribuir a la modernització dels costums de la societat illenca.
El seu plantejament, exposat a Cosecha periodística, es desenvolupava en els termes següents: a Europa
ja hi ha unes minories burgeses que tenen l’afecció de viatjar i d’estiuejar, Mallorca té unes condicions
climatològiques mot aptes per a atendre’ls, a més, té uns paisatges bells i de gran varietat –va definir
l’illa com una antologia de paisatges- i es troba geogràficament pròxima al continent, per tant no és difícil
arribar-hi. Tot i això, aquest medi natural encara no era idoni per a la recepció dels viatgers. Tot seguit
n’Oliver n’assenyala les mancances que prèviament
s’haurien de resoldre: caldria construir “un Hotel en grande
escala, suntuoso, bien amueblado, bien servido, con
habitaciones preparadas para familias”, s’haurien de
millorar les comunicacions amb el continent i les interiors de
l’illa, i s’hauria de crear una entitat que es dedicàs a la
promoció de Mallorca com a destí turístic atractiu. Els anys
següents, el somni de n’Oliver va començar a fer-se realitat:
el Gran Hotel (1903), el vapor Miramar, el Foment de
Turisme de Mallorca (1905). Reiteradament el seu nom va
ser invocat com el primer impulsor de totes aquestes
realitzacions.
Foto: arabalears.cat

L’altra gran proposta de n’Oliver va ser el mallorquinisme. En va fer una primera exposició en un article
que va publicar l’any 1890. El mallorquinisme era el regionalisme aplicat a Mallorca, i el regionalisme era
la denominació del particularisme aplicat a la política. El particularisme representava “el reconocimiento
de la variedad regional, contra el teorema de la absorción uniformista o contra el de la división territorial
arbitraria”. I el particularisme igualment era un sistema científic derivat del positivisme i dels mètodes
d’anàlisi propis de les ciències experimentals i responia a la convicció que la modernitat científica de
l’època consistia en l’estudi dels fenòmens particulars de tot ordre, defugint les abstraccions
universalitzadores. És important aquest fet: el mallorquinisme en el seu moment fundacional ja apareix
indissolublement lligat a la idea de modernitat. Mallorquinisme, per a n’Oliver, significava el
reconeixement de la varietat enfront de la uniformitat, de la llibertat enfront de la imposició, la
preocupació pels assumptes propis, la defensa “de la personalidad de la región y el acrecentamiento
contínuo y directo de los intereses locales”, el rebuig de la desnaturalització dels territoris no castellans
que impulsava des de feia dos segles, l’ús de la llengua catalana i la reivindicació de la vigència del dret
civil propi, l’oportunitat d’afavorir el desenvolupament de les iniciatives de tot tipus que anassin sorgint
dins la mateixa societat illenca... El mallorquinisme propugnat per n’Oliver formulava una crítica
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contundent contra l’Estat espanyol nascut el segle XVIII amb l’entronització dels borbons i reforçat pel
liberalisme jacobí al llarg del segle XIX. Enfront de l’Estat centralista i castellanitzador que tenia com a
objectiu la uniformització de tot el territori, n’Oliver reivindicava la pluralitat originària d’Espanya i en
reclamava que s’auto-reconegués com un Estat compost i que, en conseqüència, adoptàs una
organització polític-administrativa que fos coherent amb la seva naturalesa diversa. En llenguatge actual,
podríem dir que n’Oliver aspirava a un estat de caràcter confederal. Ell pensava que el mallorquinisme, el
regionalisme –aquest és el terme que usava- no tan sols serviria per a donar més reconeixement i
plenitud a la personalitat històrica de Mallorca sinó que també contribuiria al desenvolupament social,
econòmic i polític de l’illa en la mesura que els seus ciutadans haurien de responsabilitzar-se dels seus
assumptes i, com a conseqüència, abandonarien l’actitud fins llavors vigent d’esperar que fos l’estat
central que resolgués els seus problemes i les seves mancances. Així mateix, la regionalització de l’Estat
també serviria per a la regeneració del conjunt d’Espanya, la qual amb el seu centralisme i el seu
uniformisme impedia que poguessin desenvolupar-se sense entrebancs les iniciatives sorgides de la
societat civil i, molt especialment, d’aquells territoris de la perifèria que tenien una major capacitat de
modernització i d’activació social, política i econòmica.
Amb la publicació, l’any 1899, de l’obra La cuestión regional,
n’Oliver va arrodonir i detallar la seva teoria mallorquinista. Es
tracta del llibre sobre el qual es fonamentarien totes les
reivindicacions del mallorquinisme i de l’autogovern que
s’anirien desenvolupant al llarg del segle XX i que han arribat
fins a l’actualitat. El mallorquinisme cultural, construït sobre la
base de la catalanitat originària del poble mallorquí, en el
moviment reivindicatiu del reconeixement polític de la
personalitat nacional de Mallorca hi va trobar el suport i
l’empenta necessaris per a desenvolupar-se en plenitud i en
llengua catalana, fent contribucions literàries i intel·lectuals
que en el cas d’un bon nombre d’escriptors varen acabar
essent molt valuoses i mereixedores d’un reconeixement
universal.
Aquell Miquel dels Sants Oliver que va morir fa exactament
cent anys encara continua essent un personatge viu i present.
La lectura de qualsevol de les seves obres –tant les literàries,
com les ideològiques, com els seus estudis històrics o literarispermeten comprovar-ho. Per això hem volgut commemorar el
centenari d’aquest veritable pare de l’autogovern de Mallorca,
en coherència amb el fet que l’any 2004 ja va ser declarat Fill
predilecte de la nostra illa per aquesta mateixa institució que,
amb l’acte del 9 de gener proppassat, ha volgut recordar-lo i homenatjar-lo.
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El 24 de febrer un dia per la
memòria i el reconeixement

El poble té la veu

3.1

Miquel Rosselló
Fundacions Darder Mascaró
Cada any se succeeixen actes polítics que recorden la brutalitat del feixisme després del cop d'estat
contra la República i el calendari d'actes d'enguany
torna a estar ple.
El cinc de gener al Molinar es va fer l'acte de record de
l'assassinat d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar,
organitzat pel Col·lectiu Aurora Picornell, però és el
mes de febrer a on es preparen molts d'aquests actes.
Des de fa molts d'anys se celebra un acte, devora el
cementiri de Palma, darrerament al mur de la
memòria, el 24 de febrer amb motiu de l'afusellament
en aquest mateix lloc, l'any 1937, del Batle de Palma
Emili Darder, el d'Inca Antoni Mateu, el diputat
socialista Alexandre Jaume i l'empresari Antoni Mª
Ques. Va començar a organitzar aquests actes, fa més de trenta anys la Fundació Emili Darder i fa uns
quants anys l'organització d'aquest acte es va obrir, per voluntat dels mateixos organitzadors, i va agafar
el relleu la Comissió 24F, formada per un bon grapat d'entitats socials, partits polítics i des de l'existència
de governs d'esquerres a les nostres institucions s'han sumat als actes.
És bo recordar que el primer acte d'aquestes característiques i amb el mateix motiu es va organitzar l'any
1976, encara amb els partits polítics i sindicats no legalitzats. L'acte el va organitzar l'Assemblea
Democràtica de Mallorca i segon recull el Diario de Mallorca de la data va agrupar més d'un centenar de
ciutadans.
El fet és que enguany la Comissió 24F va constatar la quantitat d'actes que s'estaven preparant per
aquestes dates i va decidir reunir-se amb totes les entitats que organitzaven activitats per coordinar-les i
no trepitjar-se dates.
Aquest és el calendari d'activitats que es faran aquests dies, del que informem als nostres lectors de
l'Altra Mirada, tot animant-los a participar en tots els actes que puguin.
La Plataforma Democràtica, constituïda per un grup d'entitats socials amb l'objectiu de lluitar contra el
racisme, la xenofòbia i en definitiva el feixisme per combatre l'auge d'aquests comportaments organitza
unes jornades antifeixistes el divendres dia 21 l’horabaixa i el dissabte dia 22 al matí a Flassaders de
Palma.
L'Ajuntament d'Inca que d'ençà que governa l'esquerra plural participa en els actes del cementiri de
Palma i n'organitza de propis, aquest any, impulsat per la Regidora de Cultura Alice Weber, a part de
participar en la celebració de l'acte de dia 24 al cementiri de Palma faran un cicle de Conferències els dies
6, 13, 18 i el 20, alguna en col·laboració amb l'OCB. Així mateix una visita guiada pels llocs de la
memòria el dissabte 22 al matí i l'acte anual del memorial el 22 horabaixa al Claustre de Sant Domingo.
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Una entitat constituïda entorn de la iniciativa de fer una
escultura del bust d'Emili Darder que s'autoanomena Grup
d'amics de Son Sardina organitza en col·laboració amb
l'Ajuntament de Palma: una conferència a Son Sardina el
dia 18 i una altra a la Biblioteca Ramon Llull el dia 26, sobre
la figura del darrer. I la instal·lació del bust d'Emili Darder
dia 24 a les 12 h a la Plaça Porta des Camp, amb la
presència de la banda municipal.
I la Comissió 24F amb col·laboració amb l'Ajuntament de
Palma organitzarà l'acte anual davant el mur de la memòria
del cementeri de Palma el dia 24 de febrer a les 17 h.
A aquest acte hi haurà les intervencions d'un representant
dels familiars, un de Memòria de Mallorca i dels Batles
d'Inca i de Palma. La intervenció en nom de la Comissió
24F, que havia de fer Margalida Capellà, per motius de
salut, la farà l'advocada Xisca Mas Busquets.
Si sempre han estat importants per pura justícia els actes de recuperació i reparació de la
memòria democràtica, actualment ho són més si cap, per potenciar la consciència i cultura
democràtiques amb època de creixement del neofeixisme a casa nostra, i arreu del món.
Necessitam dignificar i reivindicar l'antifeixisme.
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Consell de Mallorca:
uns pressuposts valents en un context de
limitació de la despesa

Què està passant? 4.1

Guillem Balboa,
Portaveu de Més per Mallorca al Consell de Mallorca
Com bé és sabut, els pressupostos són una eina política de primera magnitud. Al Consell de Mallorca,
hem aprovat els comptes gràcies a la comunió de les tres forces d’esquerres que tenim representació al
Ple i que per segona legislatura consecutiva governam. Un fet històric! MÉS per Mallorca ens hem
esforçat per deixar una empremta pròpia i assegurar que els comptes reflectissin, tant com les cotilles
econòmiques i administratives ho permeten, els nostres ideals polítics.
En un context generalitzat de contenció i de reducció de la
despesa el Consell ha fet una aposta clara per mantenir i
incrementar partides que consideram prioritàries per a un
govern progressista.
Així, el pressupost per als Serveis socials incrementen en més
de 14 milions d’euros. Sabem com és de necessari intervenir
de manera professional i acurada en aquest àmbit per poder
donar resposta i millorar els serveis per a la gent que més ho
necessita, com ara les persones amb discapacitat, o atendre la
complicada situació dels infants i adolescents en situació de
vulnerabilitat.
A MÉS per Mallorca, com a ecologistes que som, també ens
satisfà molt haver impulsat uns pressupostos que destinaran
1,75 milions d’euros al Pacte de Batles i Batlesses per al Clima
i l’Energia Sostenible. Això facilitarà que els Ajuntaments
implementin plans a favor del medi ambient i el consum
energètic responsable i posarà els municipis de Mallorca en
línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible
marcats per les Nacions Unides. Aquesta mateixa línia de
compromís amb el futur de Mallorca i del planeta també el
demostra aquest govern quan decideix executar 12
quilòmetres de carrils bici i per a vianants el 2020, per
exemple, o quan aposta per seguir enfortint i consolidant l’Agència de Defensa del Territori amb un
augment de més de 400.000 euros del seu pressupost per combatre l’urbanisme il·legal a fora vila.
Un altre fet del qual estam particularment orgullosos, com a partit municipalista, és en l’ajuda que
donarem als municipis. La Direcció Insular de Cooperació Local disposarà de més de 15 milions d’euros,
dels quals en destinarà 10 a subvencionar obres i serveis municipals. Aquestes inversions tenen una
utilitat doble: per una part, com a inversió pública que ajudarà a mantenir l’economia activa, a crear i
consolidar llocs de feina i a prevenir la crisi que alguns anuncien. I Per altra, com és obvi, dotam la
ciutadania de millors serveis i infraestructures a través de la seva institució més propera, els
ajuntaments!
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El pressupost del Consell de Mallorca per al 2020 destina més d’1,2 milions d’euros a polítiques de
Joventut adaptades als municipis. Es mantenen partides com les activitats de lleure durant les vacances
que ajuden a formar i fer gaudir a centenars de joves, i permet a
les seves famílies poder compaginar millor el calendari laboral i
l’escolar.
També hi ha una partida, petita però important, que són els
361.000 euros per fomentar la Participació ciutadana, és a dir, a
millorar la democràcia, i a ajudar els Ajuntaments a millorar els
serveis a la ciutadania a través d’internet.
Un Departament fonamental on s’incrementarà el pressupost a
pesar de la contenció que es dóna en números absoluts, és el Departament de Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística, que comptarà amb més de 28 milions d’euros, gairebé un 11% més que l’any
anterior. Només la cultura fa ciutadans lliures, i el deure de les institucions públiques és potenciar-la.
Aquests pressupostos reforçaran la Cultura que promou el Consell, però també posaran en mans dels
Ajuntaments de Mallorca fins a 800.000 euros per programar activitats. Es dedica, també, una altra
partida per a la cultura que fan les entitats sense ànim de lucre, i augmenta considerablement els
recursos de què disposarà la Fundació Teatre Principal, que farà una aposta decidida per la producció
pròpia i l’escena mallorquina.
A aquesta voluntat de fer ciutadans lliures, sumau-hi els programes de foment de la lectura, els Premis
Mallorca o projectes simbòlics com la digitalització del Diccionari Alcover-Moll per part de l’Institut
Francesc de Borja Moll.
Val a dir que, recollint la bona feina dels passats anys de govern progressista i presidència de MÉS, tenim
una institució sanejada econòmicament, amb un deute baixíssim i, per fi, lliure de mans per gastar allò
que pressuposta.
Així i tot, no podem deixar de denunciar les mancances del Consell. Limitats pel tractament fiscal que
rebem totes les Illes Balears, no tenim més remei que fer polítiques dins uns marges molt estrets que la
llei Montoro, encara vigent, també ens marca. Malauradament seguim batallant amb la sensació que
només podem fer política si no molestam la maquinària del centralisme, per una banda, i el
neoliberalisme, per l’altra. La contenció de la capacitat de despesa del Consell és la mostra de tots dos
problemes i combatre-ho des de tots els àmbits possibles és una de les tasques pendents.
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Què està passant? 4.2

Fent Plans i pagant deutes

Jesús Juan Jurado Seguí
Secretari Autonòmic de Memòria Demòcràtica i Bon Govern
Fa més de vuitanta anys que l'intent fallit de cop militar contra el
govern de la Segona República va derivar en la Guerra Civil. La
repressió brutal que es desferma a les Illes Balears a partir del 19
de juliol té unes característiques específiques a cada illa, però la
que va ser perpetrada pels sublevats va tenir un caràcter planificat i
un desenvolupament sistemàtic, que es va estendre més enllà de
les dates de finalització de la Guerra. Milers de persones varen ser
assassinades impunement per motius principalment polítics i
ideològics. Les milícies de falangistes, amb el suport de la jerarquia
militar sublevada, forces de l'ordre, l'Església i els sectors més
dretans de la societat balear, efectuaren una neteja genocida,
centrada en les persones militants de partits polítics d'esquerra i
sindicats, càrrecs polítics d'esquerres i persones progressistes dels
diferents municipis. Aquestes persones varen ser assassinades i
enterrades sense taüt i sense nom, amb ànim d'esborrar la seva existència i el seu record. Es
comptabilitzen quasi 3000 assassinats.
El deute que té l'aparell institucional públic amb la Memòria democràtica és difícil de pagar, i no es pot
entendre que quaranta anys de governs democràtics no hagin estat capaços d'avançar en la reparació de
les víctimes. Ha estat el moviment memorialista, les famílies i els historiadors els que han investigat els
fets amb mitjans propis, i gairebé sense suport de les institucions fins fa poc temps.
Fa ara uns anys, les forces progressistes que conformaven o donaven suport al Govern Balear varen
decidir impulsar un seguit de mesures per avançar en la Veritat, la Justícia i la Reparació per a les
víctimes de la repressió franquista. Dues lleis varen sortir del Parlament de les Illes Balears, la de
Recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, i la de Memòria i
Reconeixement Democràtics de les Illes Balears, i d'aquestes emanen un bon nombre d'iniciatives per
revertir la situació, entre elles la d'investigar la ubicació de les víctimes desaparegudes, recuperar les
seves restes, identificar-les, retornar-les a les seves famílies, treballar en la difusió i dignificació dels
espais de Memòria i de la Història relacionada amb ells.
Enguany es desenvoluparà el segon dels plans d'investigació impulsat des del Govern. Aquest Pla
d'investigació de fosses que s'inicia aquest 2020 inclou un seguit d'actuacions amb les quals volem seguir
avançant en la recuperació i la identificació de les restes de persones represaliades, assassinades i
ocultades en el procés de repressió feixista en la guerra civil i els anys posteriors de la dictadura
franquista.
Les actuacions sobre el terreny es desenvoluparan en vuit municipis de Mallorca i Eivissa: a Porreres es
donarà inici a la tercera fase dins el cementiri municipal, i també es farà una actuació al Pou de Son Lluís.
A Santa Maria del Camí se cercaran les restes d'un represaliat a un nínxol del cementiri. A Manacor es
faran feines d'investigació al Cementiri de Son Coletes, malauradament famós pels assassinats de
centenars de persones que es dugueren a terme allà. A Bunyola s'investigarà al cementiri municipal a la
recerca de restes d'una quinzena de persones. A Artà es farà una actuació a un forn de calç al coll d'ArtàSalma, a on s'espera trobar les restes d'un represaliat. A Valldemossa s'investigarà el cementiri municipal
en recerca d'una persona.
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S'iniciarà la segona fase al cementiri de Sencelles, a on s'espera localitzar un conjunt de restes de tres
persones. I a Eivissa es farà la segona fase de l'excavació del cementiri de Ses Figueretes. Es calcula que
es poden trobar en total les restes d'una quarantena de persones assassinades.
Per altra banda, a Formentera s'ha de dur a terme un estudi històric específic per saber com ha
d'orientar-se la futura investigació en el cementiri nou de Sant Francesc. Allà es varen enterrar les
persones mortes a l'infaust campament de Formentera, el camp de concentració que va funcionar entre
1939 i 1942, i que va rebre presos de molts llocs de l'Estat. Els càlculs dels especialistes estimen que
varen passar per allà unes 1500 persones, però és possible que fossin moltes més. Les condicions eren
terribles, principalment per la fam, i els presos que moriren, principalment d'inanició, varen ser enterrats
a una fossa al cementiri. Es calcula que hi ha una cinquantena de cossos, però poden ser més.
Una altra tasca en la qual aquest Pla de Fosses vol posar l'accent és a aprofundir en la investigació
antropològica de les restes humanes recuperades, per poder incrementar les possibilitats d'identificació i
de retorn a les famílies. Les proves d'ADN són una bona manera d'identificar les persones assassinades,
sempre que hi hagi familiars directes que puguin facilitar mostres per comparar, però a vegades les
restes humanes estan en mal estat i la prova d'ADN no és concloent. En aquests casos, i quan no hi ha
familiars localitzats, és important poder comparar amb les dades que vénen de les autòpsies, de registres
mèdics, de fotografies, i tractar d'identificar a aquestes persones per determinats trets característics, com
poden ser dents d'or, característiques físiques concretes, etc.
Molta feina pendent, que la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern vol impulsar
amb tota la força de la qual disposa. Volem fer arribar a les aules el que va significar la repressió
franquista a Balears, que la societat de les Illes conegui els detalls del que va succeir, volem recuperar
els espais i les històries oblidades perquè parlin dels fets, i també la memòria de les persones que varen
patir represàlies als camps de concentració, o que foren estigmatitzades dins una societat dominada pel
nacionalcatolicisme. Volem també donar suport als que treballen incansables en qualsevol faceta de la
Memòria, ja sigui com a familiars de desapareguts, com a investigadors o divulgadors. I treballarem per
localitzar i identificar a la quantitat més gran de persones desaparegudes que sigui possible, per tornarlos a les seves famílies. Sabem que no es podrà trobar a tothom, però no hem de deixar d'intentar-ho.
Les institucions els devem aquest esforç a les persones que varen ser assassinades, que varen patir
represàlia i marginació, a les seves famílies, i a la societat.
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L'entrevista E

CARME VIDAL

“VISIBILITZAR A LES DONES QUE NO SURTEN”

A primeres hores del capvespre ens acostam a la Conselleria de Salut. Dos homes disposats a fer una
xerrada amb una feminista. Ens rep tota airosa na Carme, traspuant energia, amb una rialla oberta.
Encara que ens manifesta que una taula enmig no li fa gaire gràcia, per raons pràctiques s’hi asseu
enrevoltada de pòsters que ja ens marquen la direcció de la conversa.
Jo som na Carme Vidal nascuda a Santa Maria del Camí l’any 1971, però he viscut tota la meva vida a
Portocolom. Tenc un fill de 19 anys i una filla que n’ha de complir 16.
Som infermera de professió. Endemés, molt orgullosa de ser infermera d’Atenció Primària i assistencial,
encara que en aquests moments no hi estic. D’ençà que som infermera sempre he fet feina a Atenció
Primària. Vaig ser la coordinadora autonòmica de Salut i Gènere de la Direcció General de Salut Pública i
Participació de la Conselleria de Salut dos anys, del 2016 al 2018, l’any 2019 vaig estar al Gabinet Tècnic
d’Atenció Primària de Mallorca per organitzar i donar la formació en violència masclista als centres de
salut de Mallorca. Ara he tornat temporalment a intentarar fer la mateixa tasca.
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Estudis?
Màster en Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, diplomada en Salut Pública i Gènere
per l’Instituto Carlos III, Especialista Universitària en Educació per a la Salut i també som diplomada per
l’Instituto Carlos III en Formació a professionals en Violència de Gènere. Però, vaja, jo som infermera!
Per què t’has especialitzat en el tema de la violència?
Una subdirectora em va oferir cursar el Diploma de formadora de formadors en violència de gènere en el
sistema sanitari a l’Escola Nacional de Sanitat. Quan vaig arribar allà vaig pensar: “jo no en sé res
d’aquest tema...”, però allà vaig aprendre molt i allà vaig néixer com a feminista. Com deia Simone de
Beauvoir: “Una no neix feminista, s’hi fa”.
Hi ha protocols sanitaris estandarditzats per detectar i tractar la violència de gènere?

Sí, ja n’hi havia un, però va ser necessari ampliar-lo i en vàrem fer un de nou que inclogués tots els tipus
de violències masclistes, no només la de l’àmbit de parella o exparella sinó que ens vàrem basar en la
Llei 11/2016 de les Illes Balears, que ens xerra de tots els tipus de violència masclista («Protocol
d’actuació sanitària davant la violència masclista a les Illes Balears») Jo en vaig ser la coordinadora i es
va publicar l’any 2017 juntament amb una guia ràpida on apareixen els recursos i pla d’actuació resumit.
Al mateix temps va sortir també de la direcció general de Salut Pública i Participació el protocol
autonòmic de Mutilació Genital Femenina, en el qual jo hi vaig participar.
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La realitat, no desborda els protocols? La llei no va darrere la realitat? Pensam en el tema tan viu
aquests dies a la nostra comunitat amb la prostitució de menors dels centres d’acollida.
Aquesta notícia ha estat molt cridanera, ha cridat molt l’atenció i també ha creat falses alarmes. Perquè
això no només passa aquí, aquí s’ha descobert aquest cas. Això passa a totes les comunitats autònomes.
És molt difícil protegir a nines tutelades perquè elles viuen en règim obert, no estan castigades, estan
tutelades. Figura’t que una nina que ha hagut de ser tutelada perquè la seva família no ha estat capaç de
protegir-la, fins i tot hi pot haver casos que la seva pròpia família hagi abusat sexualment d’ella, i quan
arriba a la institució que l’ha de protegir, la tanquen en clau. Això és un càstig per ella. Els que haurien
d’estar tancats són els agressors sexuals que les prostitueixen i posam, com sempre, el focus sobre la
víctima, no sobre el problema. Jo, a la meva filla, si sé que s’escapa per prostituir-se, la tancaria en clau,
però això una institució no ho pot fer a no ser que Fiscalia ho mani. Aquesta nina va a escola, a l’Institut,
i dins l’autobús deu sentir contar la seva vida com si ella fos la culpable. Quan ella és la víctima.

Tornant al tema de la Formació, com a formadora de professionals sanitaris per detectar violència de
gènere, amb quina realitat et trobes en aquest col·lectiu?
Ha canviat! Quan jo vaig començar a fer formació en violència de gènere la majoria de professionals
sanitaris no entenien que era un problema de salut, sinó que pensaven que era un problema social i que
les havien de derivar a treball social i no fer res més. Ara no, ara, la majoria veu que és un problema de
salut i greu.
Ha estat molt dur aquest any de formació perquè hem impartit 83 tallers de 6 hores de durada, en horari
laboral i en teoria, era "«obligatori» perquè el centre de salut ha decidit fer-ho. No hi ha hagut cap centre
que s’hi hagi negat.
Hem trobat resistències; unes que s’han pogut neutralitzar i altres, com ens va passar a un centre de
salut, dues persones ens varen boicotejar la formació. Això fa que la resta de l’equip se senti molt
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incòmode i no puguin gaudir de la formació. Però, en general, estic satisfeta de la formació i crec que els
centres de salut n’han quedat contents.
Dificultats personals o institucionals?
Jo vaig començar a fer la formació amb moltes ganes i molta força, però vaig haver de frenar un poc i
fins i tot vaig haver de canviar el discurs en els tallers. Per exemple, vaig deixar d’utilitzar la paraula
“feminisme” perquè em vaig adonar que transmetia rebuig. El meu objectiu era sensibilitzar, que
entenguessin el problema que suposa la violència masclista i que coneguessin els recursos i com derivar
a les dones a ells. També és cert que a més d’una persona la vaig convidar a anar-se’n, unes ho feren i
altres no.
En fas un balanç positiu de la formació?
Sí, sí, sí...Les valoracions han estat molt bones, hem format a un total de 1552 professionals de totes les
categories interdisciplinaris, no només al personal sanitari, sinó també al personal d’admissió,
especialistes, treball social, fisios, comares... Hi ha hagut poques persones que no hagin realitzat la
formació, si no l’han feta, ho havien de comunicar a la coordinació del seu centre. D’altres no sabem si
han vingut perquè volien o perquè les han fet ser-hi.
No t’han confrontat?
Sí, principalment vaig tenir un problema a un centre de salut i quasi em va fer decidir deixar la formació.
La resta són resistències normals que formen part de la formació, principalment degudes a la manca de
formació en el tema.
És molt important sensibilitzar els centres estratègics, però
com es fa arribar a les capes de més avall? Tal vegada tu,
als teus 49 anys, tens una situació privilegiada per veure
com arriba als teus padrins, als teus pares i als teus fills.
Així com en l’economia tenim una minoria que s’ha fet molt
més rica i una majoria que ha quedat més empobrida,
potser també hi ha una minoria més sensibilitzada i
reivindicativa en el tema de la violència de gènere i una
majoria que en passa.
És molt important arribar a tota la comunitat, no només als
centres sanitaris. De fet, el darrer cartell que vàrem fer des
d’Atenció Primària de Mallorca és un cartell amb un
missatge visual molt clar i a més el missatge escrit és molt
breu i està en català i castellà, però a la vegada en 15
idiomes més «La violència contra les dones és un problema
de salut. Et podem ajudar!”
Hi ha una violència subtil, tant masculina com femenina...
A la formació mostram que hi ha molts de tipus de
violència: contra els infants, contra les persones majors, a
les guerres, contra aquesta nina... són terribles. Com també hi ha violència cap a homes. Però és un altre
tipus de violència, perquè té una altra causa.
Com es pot detectar la violència psicològica, de gènere, si la dona no n’és conscient d’ella o la té
assumida per la religió o per la cultura?
És difícil, perquè qualque vegada elles no entenen que allò sigui violència. És una cosa normalitzada;
pensen que s’ho mereixen: “som jo la que el provoc...”. El justifiquen i és difícil per a elles. Això és una
de les coses molt importants del protocol: a totes les dones majors de catorze anys, cada dos anys com a
mínim, se’ls ha de demanar per aquest tema. Però, si ho demanes i no t’ho diuen...figurau-vos si no ho
demanes! Sobretot a Atenció Primària, que tenim una confiança amb els nostres pacients, si treus el
tema, elles et xerren. Llavors tu fas, escrius o no escrius. Moltes vegades veus comportament violents,
no importa que siguin físics, a la mateixa consulta. Si deim alguna cosa a la dona sobre el que hem
detectat mai s’ha de dir ni davant l’agressor ni davant una altra persona. La dona sempre ha d’estar tota
sola.
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Resulta difícil assumir l’autonomia afectiva si no hi ha autonomia econòmica?
Sí! És una de les causes principals, apareix a la macro enquesta d’àmbit nacional. No sols ens parla de
víctimes, de denúncies... És una enquesta a l’àmbit nacional on es fa una sèrie de preguntes a dones
majors de 16 anys si han sofert violència psicològica, econòmica, física o sexual. D’aquesta enquesta
també han sortit els motius pels quals les dones que han sortit positiu a l’enquesta de maltractament no
han denunciat. El primer motiu pel qual no ho denuncien és perquè no li donen importància; gairebé un
cinquanta per cent. Després, la por i la vergonya. Llavors hi ha altres motius i l’econòmic n’és un.
Existeix un mite que sustenta que només reben maltractaments les dones de classe social baixa i això no
és veritat. La violència de gènere és universal, ocorre a tots els països, cultures, classes socials, edats,...
Què passa? Que les que solen venir a les nostres consultes són dones que no tenen recursos econòmics,
socials ni familiars.
Se sent comentar que el fenomen migratori ha fet recular en aquest tema perquè vénen de cultures
menys sensibles...
Això és una sensació que tenim. És cert que hi ha països amb més violència, és a dir, hi ha conductes que
a certs països es toleren més que a altres, però qualsevol dona de qualsevol cultura pot ser víctima de
violència de gènere. Podem tenir una nina que comença a
festejar, una metgessa, una infermera, una jutgessa, una
cambrera.... De fet, si miram les estadístiques oficials de
les dones assassinades en el nostre país veurem que la
majoria són espanyols que assassinen a espanyoles. És
veritat que també hi ha persones migrades, viuen aquí.
Sigui d’on siguin les persones, de Sud-amèrica, del
Marroc, de Mallorca, ... l’arrel del problema és el mateix,
la superioritat d’una persona damunt l’altra. N’hi ha de
psicològica, que és molt subtil, i aquesta ens costa molt
diagnosticar-la. Una persona que no ha estat colpejada
físicament i, endemés, tracta bé els infants, és molt difícil
que ho reconeguin i menys que facin alguna cosa per
sortir perquè darrere el cicle de la violència hi ha molts
de factors que influeixen. Frases que podem sentir són:
“A mi no em creuran; perdré els infants, jo l’estim, ...”.
Aquesta actitud tan violenta, tan visceral, que afavoreix el més primitiu, present avui en certs partits
polítics, no deu ajudar gens?
Això ha sortit a la formació. Ideologies d’aquestes; això és molt dur. Jo no les entenc, la veritat.
Endemés, culpar a la societat no masclista (no li diguem feminista per si un cas!) de què les dones volen
ser més que els homes... No ho entenc! No poden aconseguir els vots d’una altra manera? Sembla que
volen els vots de les persones masclistes; i també de les dones que defensen la seva posició
subordinada... No ho entenc!.
Tu vares ser la fundadora de “Felanitx per la Igualtat”. Perquè crear una associació feminista a un
municipi?
Perquè és molt necessari; en el sentit del què parlàvem abans. Hem sensibilitzat el personal sanitari,
però necessites arribar més a la comunitat, i això pots aconseguir-ho a través d’una associació. Vaig
deixar l’associació perquè no podia fer tantes coses.
Hi ha distints feminismes? O es diuen feminismes i no ho són?
Efectivament! Feminismes n’hi ha molts. Va ser l’editor Lleonard Muntaner el qui va acabar de perfilar el
títol del llibre posant «feminismes»: “Les dones a Mallorca, un llarg trajecte cap als feminismes”. Hi ha
persones a qui les costa molt entendre què és el feminisme i també auto afirmar-se com a tal perquè se
senten com si el que volen és ser superior als homes, i no, només volem aconseguir la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes i si realment volguéssim ser superiors, ho tenim cru perquè anem
molts de segles enrere.
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En qualsevol cas, benvinguda sia la trobada confluent dels diferents feminismes.
De cara al 2020, si estàs a la base, no saps quines idees té “Felanitx per la Igualtat”...
Encara que jo no formi part de la Junta de Felanitx per la Igualtat, l’associació segueix viva i sempre fan
actes pel 25 de novembre i el 8 de març. És important que segueixi l’associació; l’important no és la
persona.
A qui els costa més entendre el teu feminisme, als teus pares i padrins o als teus fills?
El tema és la manera d’entendre la igualtat. No només les persones majors pensen que ja s’ha
aconseguit la igualtat, fins i tot la joventut d’avui en dia també s’ho creuen.
Per què escrius “Les dones a Mallorca”?
Quan vaig acabar el Màster en Polítiques d’Igualtat volia començar el doctorat i el volia fer d’Història de
les dones, no tenia molt clar d’on. Aquell estiu vaig començar a recopilar moltes dades i, clar, en lloc de
llegir una novel·la vaig llegir aquestes dones i em vaig dir: jo aquí he de fer un poc de recerca. Però,
després, passat l’estiu, em varen oferir dur la Coordinació de Salut i Gènere. Era una oportunitat i vaig
renunciar al doctorat. Una vegada que vaig tornar a la meva feina assistencial vaig treure els documents
que havia anat recopilant. Els vaig passar a una molt bona amiga, n’ Antònia Matamales, del Col·lectiu
Dones de Llevant qui em va animar a publicar-lo i qui em va
demanar cita per parlar amb l’editor Lleonard Muntaner.
L’editorial es va interessar molt pel tema però com no va rebre
cap subvenció per la seva publicació només es va atrevir a
publicar la part de Mallorca i Felanitx, i dic que es va atrevir,
perquè jo no soc escriptora, ni historiadora. En sent un poc
dins l’intrusisme, però la meva intenció és visibilitzar. Sempre
he tingut interès a visibilitzar el que no està visible i hi és. Per
mi tenen més valor les dones que no surten, que són
aquestes, les de la portada, que les que surten. La resta del
llibre, que seria la primera part que parla del feminisme a
l’àmbit internacional i nacional, ho editarà UIB edicions.
Això és una cosa que les donen també fem molt: renunciar
per als altres. Vaig renunciar i va quedar dins un calaix. I
quan vaig renunciar de la Coordinació, que vaig tornar amb la
coa baixa; encara que me’n vaig anar amb la cara ben alta (i,
de fet, ara hi torn a ser amb els mateixos). Vaig recopilar tot
això i vaig pensar que en podria fer un resum per a tenir-lo en
un futur. Em va dur molt de temps posar les coses en ordre. I
ho vaig passar a Antònia Matamales, que és del Col·lectiu de
Dones de Llevant, de Manacor. Jo ja havia fet pràctiques amb
el seu col·lectiu. I em diu: “això s’ha de publicar”. Jo no som
escriptora, no som historiadora... No me’n vaig donar compte i
l’agost estava davant en Lleonard Muntaner, a ca seva; i jo, una vergonya. Pensava: aquest home se’n
deu riure de mi. No vàrem tenir subvenció de cap institució i s’arriscà a editar la part de Mallorca i de
Felanitx; l’altre era molt més gros i un llibre tan gruixat fa molt mal vendre; i manco per una persona que
no és famosa. Jo puc esser coneguda en el món sanitari, però en el literari... En sent un poc dins
l’intrusisme, però la meva intenció és visibilitzar. Sempre he tingut interès en visibilitzar el que no està
visible i hi és. Per mi tenen més valor les dones que no surten, que són les de la portada, que les que
surten amb el seu nom.
Els nostres pobles estan plens de dones invisibles...
Exacte! A pobles i ciutats.
Com t’expliques la bona acollida que ha tingut el llibre?
Jo crec que l’Editorial també hi fa molt. La veritat és que he tingut bona acollida perquè m’estan cridant
de bastants de pobles per a presentar-lo, però és important en Lleonard i tota la família que té darrere.
L’editorial, principalment na Maria Muntaner, ha fet molta feina; les fotos... és bo de llegir, no és un llibre
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llarg. També el pròleg de na Francisca Mas; per a mi és una referent i supòs que també ho és per a
moltes persones. I també té interès per a la gent que li agrada el tema, no pel meu nom, segur.
T’has sentit dona invisible, també?
Sí, però jo també he volgut ser-ho!
Potser això estaria un poc en contradicció en la formació que tu dones a les dones en el sentit
d’empoderar-se del seu espai...
Pot ser que sí.
Potser has viscut una lluita interna entre els rols tradicionals que has mamat i el que estàs ensenyant...
No, tampoc. Sempre he estat molt fidel als meus principis.
Quins elements irrenunciables tindria el feminisme segons tu?
Tot el que té relació amb la igualtat i equitat de totes les persones, dones, homes, nines i nins, i els
drets humans en general.
I aquesta entrevista la fan dos homes...
Bé... això ho visc amb naturalitat; no m’he deixat guanyar mai de cert ambient...
Respecte d’aquest tema, què destacaries la botella mig plena o la botella mig buida?
No ho sé! No sé què vos he de dir. Basta veure els resultats de les eleccions generals i l’avanç de
l’extrema dreta. Han fet tornar feministes a qui no ho era. Han estat molt decebedor.
Malgrat tot hem de reconèixer que el feminisme com a realitat política i social està avançant molt a
Mallorca.
Sí, sí, és clar!
Et desitjam el millor dels èxits, segurs que redundarà en bé del feminisme i, en conseqüència, en bé de
la nostra societat. Moltes gràcies!
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Construint alternatives

5.1

Diàlegs des de
la Perifèria

Miquel Rosselló del Rosal
Fundacions Darder Mascaró

El dilluns 3 de febrer, amb la conferència del President de la Fundació Irla
Joan Manuel Tresserras, les Fundacions Darder Mascaró començava un cicle
de conferències i debats que durarà fins al mes de juliol amb l’objectiu
d’analitzar la situació política de l’Estat espanyol, l’esgotament del model
constitucional actual que, entre altres coses, comporta la fi del bipartidisme,
un model territorial que no concita el consens, una monarquia cada cop més
qüestionada i un sistema econòmic i ecològic neoliberal.
Un debat que, a diferència dels que es tenen acostumats els mitjans de
comunicació tradicionals, qüestioni el pensament únic i que no parteixi del centre sinó de les perifèries.
Volem donar veu a l’activisme social i polític de les distintes nacions i territoris que conformen l’Estat
espanyol.
En aquesta primera fase, que anirà de febrer a juliol d’enguany, participaran des de Catalunya un
representant de l’espai republicà i independentista, i de l’espai dels Comuns. Així mateix comptarem amb
veus representatives d’Adelante Andalucia, Compromís del País Valencià, EHBildu, i Bloc Nacionalista
Galec.
Aquestes conferències intentarem que se celebrin la primera setmana de cada mes. A continuació
transcrivim les tres primeres i les tres darreres sense concretar encara alguns detalls.

* maig : Oskar Matute Diputat al Parlament espanyol
d’EHBildu
* juny : Un/una Representant de Compromís
* juliol : Un/una Representant del Bloc Nacional
Galec -BNG
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Garantir els drets socials
per construir una Palma més justa

Trinxera municipal

T1

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

Des de MÉS-Estimam Palma volem garantir el grau més
ampli de drets polítics, econòmics, socials, culturals i
mediambientals a tots els habitants de la nostra ciutat.
És per això que, des de l’àrea de Benestar, feim feina
per eliminar les desigualtats socials i per oferir segones
oportunitats, de manera que totes les persones puguin
triar lliurement el que volen fer i esser, sense que hi
hagi cap diferència pel lloc de naixement, raça, sexe o
classe social.
Tenim molt clar que aquesta legislatura hem
d’aprofundir en les polítiques iniciades fa quatre anys. És
per això que en garantim la continuïtat i que posarem en
marxa noves accions per millorar-les. Amb aquesta
finalitat, vàrem incloure a l’acord de govern municipal
una sèrie de propostes que per a nosaltres són
fonamentals: 1. La creació d’un servei d’atenció social
les 24 hores. 2. El desplegament de la concertació amb
les entitats del Tercer Sector, prioritzant els serveis
destinats a la infància. 3. L’impuls de l’oficina pel repte demogràfic. i 4. La implementació del Pla d’acció
comunitària.
Consideram que aquests quatre anys seran decisius per als serveis socials a Palma. En primer lloc,
perquè continuarem desenvolupant el Pla d’equipaments: tenim previst iniciar les obres del centre
municipal de serveis socials Mestral, a Son Xigala, i obrir els centres de dia de Son Ferriol i de Son
Cladera, antigues reivindicacions dels veïnats d’aquests barris de Palma.
En segon lloc, perquè conclourem el desmantellament de Son Banya. Resoldrem d’aquesta manera un
problema històric i acabarem amb un exemple de xabolisme i el principal nucli d’exclusió de la nostra
ciutat. En aquest sentit, enguany iniciarem la fase II del desmantellament. L’objectiu és acabar amb un
focus històric de marginació, garantint sempre els drets de les persones reallotjades, especialment de la
població infantil. Un cop finalitzat el desmantellament, hem de poder utilitzar l’espai públic per crear un
equipament social per a la ciutadania, com una residència per a persones majors.
En tercer lloc, desenvoluparem la Llei d’infància i adolescència, que ens permetrà lluitar contra la pobresa
infantil en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector i ampliar les competències en referència als
menors en risc. En aquest sentit, com a Ciutat Amiga de la Infància, continuarem amb el seguiment del
Pla Municipal d’Infància i amb el Consell Municipal d’Infants, que és un exemple de participació infantil a
la ciutat. Cal donar veu als ciutadans del futur.
En quart lloc, perquè crearem un servei d’atenció social les 24 hores, per a l’atenció d’urgències i
situacions de crisi social greu sobrevinguda (gent gran o infants que pateixen desatenció, persones que
han perdut l’allotjament i no disposen de recursos propis, persones sense recursos econòmics i que
necessiten ajuda per adquirir medicació o alimentació…).
En cinquè lloc, perquè desenvoluparem el Pla d’Acció Comunitària, que consensuarem amb el Tercer
Sector i que, entre altres coses, ens permetrà l’impuls dels concerts amb les entitats del Tercer Sector
per aquest objecte.
I en sisè lloc, perquè crearem l’oficina pel repte demogràfic. Cal tenir una administració que faci
previsions dels moviments socials i demogràfics de la ciutat. Cal fer un observatori de recollida de dades
sociològiques per poder planificar les necessitats socials del futur.
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El nostre objectiu de cara a 2030 és que Palma sigui una ciutat que tengui cura dels més desafavorits i
vulnerables. Això vol dir, primer de tot, tenir un centre de dia per a infants a cada un dels districtes o
sectors de serveis socials. En segon lloc, completar el desplegament i la zonificació adequats per als
centres municipals de serveis socials. En tercer lloc, desplegar els concerts amb les entitats del Tercer
Sector per a la gestió de serveis. En quart lloc, disposar d’una gran xarxa de Centres de dia per a la gent
gran. I, en darrer lloc, augmentar les places de serveis d’acollida i ampliar els perfils de les persones que
s’hi poden acollir.
Aconseguir eliminar la pobresa i la desigualtat és un dels principals reptes que tenim com a ciutat. El
nostre compromís com a MÉS-Estimam Palma és continuar avançant en aquesta direcció. Perquè la
cohesió social és una garantia dels drets de ciutadania i una via per construir una Palma més justa, més
lliure i, per tant, més estimada.
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Altres veus

6.1

Els Mega-incendis
d’Austràlia

Josep Valero Gonzàlez
Consell de les Fundacions
Molt s’ha escrit sobre aquesta allau d’incendis a Austràlia. La majoria relacionen els incendis amb la
incidència objectiva del canvi climàtic. L’augment de la temperatura influeix en les condicions de sequedat
dels terrenys, l’absència de pluges, l’increment dels factors de risc quan es fan cremes de rostolls
vegetals, major grau d’incidència de les negligències humanes...
Tot això és cert. Però en el cas d’Austràlia cal posar l’accent en les
conseqüències nefastes de les polítiques públiques de negació del canvi
climàtic. El magnat de la indústria del carbó Clive Palmer, és un dels grans
finançadors de les campanyes negacionistes del canvi climàtic i dels partits
que les defensen. Austràlia produeix el 80% de la seva producció elèctrica
cremant carbó. Austràlia és el quart productor mundial de carbó, després de
Xina, Índia i els Estats Units però és el principal país exportador d’aquest
producte. El 2014 el govern del primer ministre conservador Scott Morrison,
derogà l’impost a les emissions de carboni. El lobby del carbó està al darrer
de les polítiques d’aïllament internacional d’Austràlia, enfront dels
compromisos internacionals per aturar el canvi climàtic. El govern australià
és un ferm aliat de Trump, Bolsonaro i tota aquesta caterva de dirigents
ecolocides.
Els incendis australians s’estan tractant com una gran catàstrofe local, però
es fa menys èmfasi en el seu vessant d’impacte global planetari. Destrossa de la biodiversitat; major
producció de gasos d’efecte hivernacle; fum i pols que arriben fins a Amèrica del Sud; pols i fum que en
les capes altes de l’atmosfera retenen més calor i acceleren l’augment de les temperatures a la biosfera;
l’efecte sobre el desgel dels pols i la seva contaminació és un risc real...i especialment la pèrdua de la
vida de més de 30 persones, centenars de milions d’animals morts, milers de cases destruïdes, 10
milions d’hectàrees cremades, a més dels greus riscos per a la salut de la majoria de la població
australiana, afectada durant mesos per la conjunció de fums i la contaminació de les ciutats.
Els bombers ja consideren el nou fenomen dels megaincendis. Els casos de Califòrnia, Sibèria i ara
Austràlia, avalen les noves peculiaritats d’aquests fets. Segons Marc Castellnou, cap dels Grups
d’Actuació Forestal dels Bombers de la Generalitat i expert europeu en incendis, «Humanament no es
poden apagar. Quan l’energia d’un incendi supera els 600.000kW és impossible apagar-lo. Això és deu
vegades la capacitat d’extinció». Sols cal encomanar-se a l’aparició de grans pluges per a poder aspirar a
apagar-los. L’estat dels boscos, més malalts pels efectes del canvi climàtic, afavoreix l’extensió i
propagació dels incendis. Marc Castellnou diu que també als Pirineus es podrien produir aquests
megaincendis.
Sense arribar a la magnitud d’aquesta gran catàstrofe, passejar per la zona de la Serra de Tramuntana,
entre Estellencs i Andratx, encara ens recorda el darrer gran incendi que l’afectà. Els efectes sobre
l’erosió del sòl. L’empobriment del paisatge. El brutal contrast amb la zona exuberant no afectada per les
flames. Fa feredat pensar el que podria suposar una mínima comparació amb els focs australians.
Sense abaixar la guàrdia, cal valorar les polítiques de prevenció del govern i els mitjans que es destinen
per actuar com més aviat millor en el cas d’incendis forestals. Basta veure les estadístiques
d’intervencions i l’elevat nombre de conats d’incendis, que afortunadament s’han pogut aturar a temps.
Però el risc està sempre present. El canvi climàtic incideix en la capacitat de resiliència dels nostres
boscos. Cal una actuació coordinada de polítiques i Administracions per fer-li front. I especialment
combatre les opinions negacionistes del canvi climàtic i dels partits que les alimenten. Que no per
casualitat són els d’extrema dreta.
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Les dones i el procés
electoral: una mirada global

Altres veus

6.2

Maria Garcies
Aquestes darreres setmanes hem sentit parlar molt del nou
executiu i de la seva composició paritària -11 dones, 11
homes-. Per altra banda, arran de les eleccions del maig
passat, el Congrés de Diputats va aconseguir el percentatge
més gran de representació femenina de la història, un 47%
dels escons de la cambra -per damunt del 40% amb el qual
se sol fixar l’anomenada democràcia igualitària.
A escala mundial, segons les darreres dades de l’entitat
ONU Dones, només 11 dones assumeixen el càrrec de Cap
d’Estat i 12 el de Cap de Govern del total de 193 Estats
Membres de Nacions Unides. Per altra banda, les dones
només representen un 24,3% del total mundial de
parlamentaris nacionals, cosa que implica que el
percentatge de dones en el poder legislatiu ha crescut de
manera molt lenta des de l’any 1995, quan se situava en
l’11,3%. És més, segons les dades de l’organització Unió
Interparlamentària, el febrer de 2019 encara hi havia 27
Estats on les dones suposaven menys del 10% de la
composició de la seva cambra única o baixa, tres dels quals amb una proporció de dones igual a zero.
La igualtat d’accés entre tots els segments de la societat al procés electoral és una condició
imprescindible per considerar unes eleccions com a creïbles, transparents i inclusives. Tot i això, la
majoria de democràcies del món pateixen un dèficit de participació política femenina com a conseqüència
d’un complex entramat d’obstacles -des d’entrebancs legislatius i institucionals, normes socioculturals,
l’existència de bretxes d’oportunitat...- Per aquest motiu, millorar la participació política de les dones en
general i, més concretament en els processos electorals, continua essent un repte per a la nostra societat
i al qual es dediquen esforços importants des de les institucions, administracions electorals i des de la
mateixa societat civil.
Per incentivar la implicació de les dones en el procés electoral es poden dissenyar i implementar mesures
polítiques específiques que, d’acord amb la Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de
Discriminació contra la Dona, seran de caràcter temporal i estaran adaptades al context i la necessitat
que les justifiquen.
D’entre aquestes mesures les més famoses -però no les úniques- són les quotes. En aquest cas concret,
certs elements del sistema electoral, per exemple el tipus de llista, s’hauran de considerar per mesurar
l’impacte d’aquesta política: l’exigència de certes quotes a les llistes electorals tenen un major impacte si
aquestes llistes són tancades -és a dir, quan l’ordre dels candidats no és alterable- i, a més, si es
conjuguen amb requisits addicionals pels quals s’estableix que aquestes dones quedin col·locades amb un
ordre determinat. Només així es podrà evitar que les quotes aplicades releguin les dones a posicions
baixes i amb poques possibilitats de resultar elegides -és el que s’aconsegueix, per exemple, amb les
llistes cremallera.
Ara bé, les quotes no són l’única iniciativa per eliminar les barreres existents i fomentar la participació de
la dona al procés electoral. Altres polítiques podrien dissenyar-se posant l’accent en determinats aspectes
crítics que provoquen, encara avui, una desigual participació electoral entre homes i dones en molts
països.
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En primer lloc, existeixen normes socioculturals que configuren una determinada percepció social de la
dona dins del procés electoral. Aquestes normes s’han demostrat sovint dissuasives tant a l’hora d’exercir
el dret de sufragi actiu com passiu de les dones. Atesa aquesta realitat, caldrà treballar en l’àmbit de
l’educació cívica i política dels ciutadans per tal d’assolir objectius de normalització de la participació
política femenina.
En segon lloc, el fenomen de la desigualtat econòmica de gènere provoca que s’hagi identificat la
falta de recursos financers com un dels factors més dissuasius per a les dones a l’hora d’iniciar una
carrera política. Així, són importants mesures específiques d’assignació i redistribució de recursos.
Un exemple de mesura seria la creació de fonts de finançament -creades tant pels partits polítics com des
dels poders públics- dirigides només a dones candidates. D’aquesta manera es crearien més incentius i se
supliria la falta de recursos econòmics propis que afecta en major proporció a les dones.
En alguns casos, es poden implementar mesures de discriminació positiva. Per exemple, es poden
establir centres de votació només per a dones allà on aquestes puguin témer intimidació o violència
pel fet d’anar a votar. Aquesta mesura, també és útil per combatre la tradició del “vot familiar” documentat, per exemple, en alguns països d’Europa central i oriental- i on tots els vots d’una família són
emesos només per l’home del nucli familiar, de manera que es perd el caràcter secret i individual del vot.
També es pot acordar un temps d’exposició addicional als mitjans de comunicació de les dones
candidates per augmentar la seva visibilitat i normalització; o pactar l'exempció temporal d’alguns
requisits d’inscripció, com el pagament de quotes per ser candidates, per tal d’incentivar així les seves
candidatures.
Finalment, en alguns països és necessari inscriure’s com a votant de manera activa. És freqüent, en
determinats contextos i països, que les dones no tinguin control sobre la seva pròpia documentació o que
percebin la informació que hi ha en aquesta -fotografia, nom o adreça- com informació sensible. La
documentació física requerida per efectuar tal inscripció pot suposar, per tant, un obstacle per a les
dones. En aquests casos, quedaria justificat introduir la figura del testimoni, exercida pels mateixos
administradors electorals o per líders de la seva comunitat, i que serveix per verificar la identitat de les
dones sense haver de recórrer als documents físics.
Hi ha moltes maneres de classificar els sistemes electorals, per exemple la clàssica distinció entre
majoritaris i proporcionals segons la fórmula establerta. Es pot tenir en compte, també, el grau de
mecanismes facilitadors que integra el mateix sistema, per exemple la possibilitat de votar per correu, de
delegar el vot, l’existència de centres de votació mòbils... En la qüestió de la participació femenina en el
procés electoral ens és útil tenir en compte aquest darrer criteri. La integració de la perspectiva de
gènere en l’avaluació i millora de les normes electorals és una qüestió crucial par tal d’identificar els
impactes negatius de les regles i rompre les actuals barreres a la participació. Sovint, la solució exigeix la
implementació de nous mecanismes facilitadors com els ja mencionats.
En definitiva, cal tenir present que els sistemes electorals no són neutres en matèria de gènere. Per això,
és important que les administracions electorals analitzin periòdicament l’impacte de les normes vigents
en la participació de les dones; és important que la societat civil denunciï les mancances del sistema; i és
important que els partits polítics facin d’aquesta la seva causa integrant tota classe de mesures, fins i tot
amb caràcter voluntari.
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6.3

Jofre Porta: El tennis com a

esport i mètode educatiu

R.Pla/M. Rosselló Gaià
El club que visitam és a un emplaçament discret i mal de trobar, situat entre la carretera vella de
Bunyola, la urbanització dels Garrovers i la Planera, al terme de Marratxí. Allà, mig amagat, trobam el
Global Tennis Team. El cos i l’ànima d’aquest projecte és un home que tota la vida s’ha dedicat a
ensenyar a jugar a tennis i que és ben conegut per tothom que estigui relacionat amb les pistes, les
raquetes i les emblemàtiques pilotes grogues: Jofre Porta. Fa més de trenta-vuit anys que l’entrenador
català viu a Mallorca. Va acompanyar Rafel Nadal en la seva carrera des que tenia deu anys i fins als
disset; i Carles Moyà, des dels sis fins als setze.
Tot i això, ens fa saber que «quan era petit odiava el tennis;
veure aquells «pijos» que anaven vestits de blanc de cap a
peus passejant-se pel club Barcino no m’anava bé. A mi
m’agradava jugar a bàsquet, però un dia la meva mare em
va vestir amb una equipació de tennis de la marca Fred Perry
-allò era el súmmum- i, tot i que quan tenia tretze anys no
m’agradava, vaig començar a entrenar..., i fins avui. Mai no
he estat jugador. Va ser el tennis que em va triar a mi; no a
l’inrevés».
Veure l’entrenador mudat i amb corbata és un impossible; la
seva equipació habitual és el xandall, i el seu hàbitat, les
pistes de terra. Si hi ha qualcú que parli clar en el món del
tennis, aquest és Jofre Porta. «Els qui venen a l’acadèmia
amb la idea de ser Nadal o Federer són somiatruites. La
realitat és una altra: aquí hem tingut bons jugadors que no
han quallat. L’entorn és molt important i forma part del
projecte. El talent es pot treballar, però hi ha altres coses:
formar persones a través de l’esport. Hem de tenir present
que només un de cada 12.000 esportistes arriba a ser
professional».
Foto: Jofre Porta amb part dels seus alumnes

Serbis, americans, belgues, suecs..., nines i nins de fins a 16 anys que cerquen millorar el seu tennis
venen a viure a Mallorca, la majoria tot sols i alguns amb les seves famílies. Parlam d’adolescents, i de
més joves, en ple desenvolupament físic i intel·lectual. «A la nostra acadèmia, no tot és tennis, sinó que
els valors hi són molt importants; per tant, es tracta de combinar la formació educativa i l’esportiva.
Intentam que tots els alumnes que tenim visquin una altra realitat. Per exemple, moltes vegades sortim
a les platges per ajudar a recollir-hi tota casta de material de plàstic i contribuir que estiguin més netes».
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Foto: Jofre Porta i Afiza Ghazlan

Al club, els alumnes reben formació reglada a través del Col·legi Lluís Vives de Palma (un dels més
exigents, diuen); fan tutories i no n’hi ha cap que suspengui cap assignatura. «De gestionar aquesta part
acadèmica, se n’encarrega la meva dona, Afiza Ghazlan; de tots els temes escolars i de tot el que està
fora de les pistes, com el contacte amb les famílies que es desplacen a Mallorca. N’Afiza fa la feina de set
persones... De moment, no hem invertit ni un euro en publicitat, sinó que tot funciona a través del bocaorella, i, evidentment, a través de les xarxes socials. Tot això ho dirigeix ella». Porta no es limita a
entrenar, sovint agafa un avió per fer conferències a tot arreu i explicar la seva metodologia.
A Jofre Porta, aquell qui no volia saber res de tennis, el veiem relaxat i concentrat a dirigir un projecte
més que gratificant. Creu en una idea de l’esport que no es limita, ni de bon tros, als entrenaments amb
la raqueta. Aquesta tasca multidisciplinària la desplega al club mallorquí, que més de 50 entrenadors de
tot Europa han visitat per prendre mostra d’una manera holística d’entendre i concebre l’esport.
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6.4

Què es cou a l’Orient Mitjà?

David Abril Hervàs
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
L’assassinat de Quassem Soleimani, principal estratega militar de l’Iran,
enmig de les festes nadalenques, ordenat directament per Donald Trump,
ha fet sonar tambors de guerra. A més, Soleimani va ser assassinat en
territori iraquià, una zona suposadament baix control dels Estats Units. La
qüestió és: quins són els moviments de fons i sobretot, és probable que hi
hagi una altra guerra?
El context és el de sempre: el control dels recursos a una zona
geoestratègica importantíssima i fronterera tant d’Europa com d’Àsia i
Àfrica, on moltes potències, i ja no sols els Estats Units, hi tenen interessos. Xina i Rússia també els
tenen perquè, no ho oblidem, estam a un món multipolar, bastant diferent del de la caiguda del mur de
Berlín o fel de just fa dues dècades, especialment d’ençà dels atemptats de les “Torres Bessones” als
Estats Units que varen servir de coartada per a la croada contra el terrorisme islamista. Aquest és el
context que ha donat lloc a les guerres d’aquesta regió, primer les d’Afganistan i Iraq, i més recentment
les de Líbia i Síria.
Els Estats Units volen òbviament el control de la zona, i tenen al seu costat dos grups d’aliats, per una
part l’Estat sionista d’Israel i per l’altra l’Aràbia Saudita i altres emirats petroliers que d’alguna manera
deixen entreveure la doble hipocresia de la comunitat internacional en general: Israel que fa més de 50
anys que incompleix sistemàticament les resolucions de Nacions Unides i segueix massacrant el poble
palestí; i estats com Aràbia Saudita que no sols acullen una part de la “lliga” de futbol espanyola, sinó
que també està demostrat, juntament amb altres emirats, que no sols no respecten els més mínims drets
humans, sinó que a més financen grups terroristes islamistes com el Daesh. Aquests són els socis dels
Estats Units i en bona part, d’Europa.
En aquest context, Iran és un país que els Estats Units no controlen. I en general controlen bastant
menys del que els agradaria, perquè ja gairebé ningú no recorda quan es va iniciar la guerra d’Iraq, que
a més de centenars de milers de morts, ha empobrit el país, però també ha tengut un alt cost econòmic i
en bona part, política, per als successius governs dels Estats Units. Una situació que l’Iran, que sempre
ha tengut al capdavant líders nacionalistes amb desitjos d’ampliar el país a costa de l’Iraq, ha aprofitat, i
de fet hi ha zones del país que controlen milícies iranianes. Recordau que Iran i Iraq eren dues
repúbliques prou diferents, una teocràtica (amb l’ajatolah Jomeini com a figura clau) i l’altra laica (la de
Saddam Hussein).
En la meva opinió, l’assassinat de Soleimani ha estat (juntament amb l’impeachment) un acte més de
precampanya de Trump, que no es podria permetre una altra guerra, però en clau interna el seu discurs
es fonamenta en un discurs obertament nacionalista i imperialista, però en algun moment haurà de
recular com ha fet amb el tema dels aranzels o de Huawei amb la Xina… Estirar la corda, però que no es
rompi perquè els primers que hi poden perdre són els Estats Units d’Amèrica.
Allò que sí que és interessant és el que està passant a l’Iraq pel que fa a mobilitzacions populars. Tot i
que parlam d’un país ric en recursos, és pobre de solemnitat, i el poble comença a estar fart d’uns i dels
altres, dels Estats Units i dels seus governs titella i en part, de l’intervencionisme interessat de l’Iran.
D’aquí les protestes a la plaça Tahrir el passat octubre, on per cert Souleimani va coincidir amb els
estrategs dels Estats Units que el varen assassinar en què s’havia de reprimir el poble iraquià mobilitzat.
Les protestes de la plaça Tahrir varen acabar amb la dimissió del primer ministre Abdul Mahdi, i són
protestes que enllacen amb les primaveres àrabs en el sentit de combinar el malestar per la situació
social i les condicions de vida del poble iraquià i la denúncia de la corrupció política per l’altra.
Com deia Paulo Freire, només el poble salva al poble, i el poble iraquià tampoc no vol una guerra, sinó
ser sobirans, però això implica menys control tant per part dels Estats Units, com d’Iran…
En resum: si no hi ha hagut una guerra ja, és perquè Xina i Rússia entre altres també hi tenen interessos
(com va passar fa uns mesos amb el cop d’estat fallit a Veneçuela, que no va anar a més). I per aquí van
les declaracions fa uns dies d’Ali Jameini, l’actual ajatolah, en els funerals oficials en honor a Souleimani.
Trump tampoc no es pot permetre una guerra de veritat, i de fet és justament la manca de control sobre
la zona que ha fet virar la seva política internacional en els darrers dos anys cap a Amèrica Llatina.
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7.1

Un espanyol a París
AGUSTÍN GÓMEZ ARCOS

Josep Traverso
Va néixer a Enix, un poble de la provincia d’Almería l’any 1933 i va morir a París el 20 de març de 1998.
Fill de familia republicana i nombrosa, era el petit de set germans, va marxar a Barcelona a estudiar Dret
però la cosa va durar ben poc perquè la seva vocació eren les lletres i especialment el teatre. Aconseguí
el premi Lope de Vega l’any 62 amb Diálogos de la herejía però el jurat quan va conèixer el nom del
guanyador va declarar el premi desert.
La censura franquista li va fer la vida impossible prohibint la representació de les seves obres o bé
obligant-lo a fer retocs i retalls als texts. Així que va acabant marxant l’any 1966 primer a Londres i
després a París on va publicar en francès les seves novel·les i
on va romandre fins a la seva mort. Finalista del Goncourt un
parell de vegades, autor reconegut a França i traduït a
nombroses llengües, està enterrat al cementeri de
Montmartre. A la seva tomba es pot llegir: Agustín Gómez
Arcos. Un hombre libre.
Eduardo Haro Tecglen a la crònica amb motiu de la seva
mort, el 21 de març de 1998 a El País, posa en boca del
nostre autor les següents paraules: “Yo, cuando escribo
teatro, hago la guerra. Lo abandoné el día en que me di
cuenta de que había dejado de ser un arte de la palabra viva,
un arte combativo, conflictivo, para convertirse en una
estética. La estética me horroriza: es el grado cero del arte.”
El cronista afegeix que Agustín “volvía frecuentemente a
España; se le veía desorientado, fuera de lugar, en los
estrenos de teatro, en los cafés. Español en Francia, fue
siempre extranjero en su patria.”
L’any 1978 Patrick Modiano va guanyar el Goncourt per la
seva obra La rue des boutiques obscures, entre els finalistes
Agustín Gómez amb la seva novel·la Escena de caza (furtiva)
i Georges Perec entre altres. Entrevistat en aquells dies sobre
el paper de la novel·la en la societat de consum responia
d’aquesta manera: “En esta sociedad como en otra
cualquiera, la novela es la memoria de la humanidad, más
que cualquier otra expresión literaria. Es el único sentido que
tiene para mí. Me explico con un ejemplo capital: el político
olvida; el escritor, no.”
Hem d’agrair a l’editorial Cabaret Voltaire la recuperació d’aquest autor mig oblidat amb la publicació
d’una part important de la seva obra, la seva poesia i un bon grapat de novel·les, María República, Ana
no (impressionant i de molt recomanable lectura), Escena de caza (furtiva), El niño pan, La enmilagrada i
la darrera, que sapiguem, Un pájaro quemado vivo, al maig de l’any passat.
A Un pájaro…la història transcorre al voltant d’uns pocs personatges, el brigada d’intendència Abel Pinzón
que per estrany que sembli no ha aprofitat la seva posició per fer-se ric amb la dictadura; la seva
delicadíssima i inaccesible dona Celestina Martín; la seva amant Pilar de Riopinto, La Luciérnaga; Paula
Pinzón, filla del matrimoni i que passarà a dir-se Paula P. Martín i posteriorment Paula Martín, ella és el
pal de paller de la història. La Roja, vella republicana, derrotada i muda, convertida en esclava domèstica
de la senyoreta Paula. Aquests i alguns personatges més conformen una història sobre la victòria dels
fascistes, la dictadura i la transició fins al cop d’estat d’en Tejero.

És la història dels guanyadors de la guerra i dels derrotats, condemnats aquests a la misèria, a la
submissió i al silenci infinits. Si estirèssim el llenguatge podríem dir que estem davant d’una novel·la
sobre la dictadura i la transició però des de les profunditats, de l’ànima humana. Com afirmarà sense
contemplacions Paula Martín “¿Se ha oido alguna vez que en las cacerías den su versión de los hechos
las piezas cobradas? El cazador es el único que tiene derecho a la palabra. Se lo ganó a base de tiros. Al
vencedor de una guerra le sucede lo mismo.”
En el plantejament d’algunes situacións que tenen lloc a la novel·la es nota la passió de l’autor pel teatre,
de fet una part de l’acció es desenvolupa a una mena d’escenari macabre del record que Paula ha muntat
al pis principal de casa seva, en memòria de la seva mare. Però per damunt de tot, Agustín Gómez Arcos
domina l’art de la paraula viva, l’art de la paraula lliure. El seu llenguatge es directe, irreverent, no
admet limitacions, lliure, amb una llibertat que costa trobar avui en dia i que sorprendrà el lector. Ell deia
que Espanya necessita una memòria…han passat els anys i en això estem encara!!!!
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Gaspar Valero i Martí

Cavallet, quan eres joves,
que anaves de pentinat
Maties Garcias
Fins a 80 frases fetes, refranys i expressions de la llengua popular ha
recollit, interpretat i comentat l’infatigable Gaspar Valero en aquest
volum de l’editor Olañeta. El Cavallet quan eres joves... del títol, forma
part d’un reguitzell de dites o parèmies com Un comptes fa s’ase i altres
es traginer, Qui té sa coa de palla, aviat se l’encén, Semblar s’ase d’en
Mora, que de tot s’enamora, Amollar es mac o el lacònic però expressiu
Me n’afluix...
Aquestes i moltes altres són fórmules que troben estatge en el recull de
Valero i Martí, prologat per Caterina Valriu, que defensa la necessària
vitalitat de totes les llengües, per petites que siguin, perquè totes
representen “una manera d’entendre i expressar el món i la vida”, fruit
d’una evolució històrica durant la qual també s’hi ha conformat aquestes
“càpsules comunicatives que diuen molt amb molt poc” i que permeten
“dotar la nostra conversa de vivacitat, de sentit profund, de valors, de
color, de gràcia i –sobretot– d’eficàcia comunicativa”.
D’aquestes unitats fraseològiques –dit en terminologia de Bàrbara Sagrera al celebrat Corpus de
fraseologia de les Illes Balears, ja comentat en altra ocasió en aquestes pàgines– n’hi ha un bon grapat
que són encara vives en el llenguatge corrent –oral i escrit– de bona part dels mallorquins competents en
l’ús de la llengua. D’altres expressions, per contra, són mers testimonis de la llengua dels avantpassats, i
fins i tot, sovint, han esdevingut locucions de significat difícil de desxifrar. Aquesta situació pot ser una
evolució normal de la llengua en consonància amb els canvis socials que es produeixen al llarg del temps,
però també cal tenir present que si la pèrdua s’intensifica en excés i si totes aquestes maneres de dir són
substituïdes per interferències d’una altra llengua més poderosa, tot plegat és senyal d’un alarmant
procés de substitució lingüística i cultural que convé frenar i capgirar.
Per això són tan útils llibres alhora populars i rigorosos com aquest i altres que Gaspar Valero ha anat
confegint al llarg d’una sèrie d’anys de recerca i investigació. Uns llibres fruit de la feina de parar l’orella
davant l’ús de la llengua col·loquial, però també resultat d’escrutar biblioteques i arxius per rastrejar-hi el
significat, la història i les variants del material que recull i edita. El DCVB d’Alcover-Moll, l’obra de
l’Arxiduc, el cappare de filòlegs Marià Aguiló, l’històric diccionari de Pere A. Figuera, autors costumistes i
populars, escriptors clàssics, periòdics satírics d’època, rondalles i cançoners... constitueixen fonts on
s’ha documentat l’autor per anar seguint el rastre de les paraules i les expressions fins a bastir-ne
explicacions i interpretacions no tan sols solvents i acurades, sinó també entretingudes i llegívoles.
En poques paraules: un servei més de Gaspar Valero a la cultura de Mallorca i una convidada a conèixer i
estimar més la llengua d’aquesta terra i de la seva gent.
Gaspar Valero i Martí.
Cavallet, quan eres jove, que anaves de pentinat.
Palma: 2019.
La Foradada. J. J. de Olañeta, Editor
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Esclaus Oblidats

Els Camps de Concentració a Mallorca (1936-1942)

(Documenta Balear)
Maria Eugènia Jaume Esteva

Després del Cop d’Estat del 17/19 de juliol de 1936 a Mallorca es va desfermar una forta repressió
planificada on es calculen centenars d’afusellaments i milers d’empresonaments. En pocs mesos les
presons es van veure tan massificades que van haver d’improvisar nous llocs de reclusió com per
exemple el vaixell Jaume I o el magatzem de Can Mir. A partir del desembre de 1936 unes noves
infraestructures van veure la llum: els camps de concentració o camps de treball.
D’aquesta manera es van anar obrint camps de
concentració de forma progressiva al llarg del
litoral mallorquí: els Banys de Sant Joan de
Campos, Regana a Llucmajor, el Llatzeret de
Sóller
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precursors a Mallorca. Així, el règim tenia a la
seva disponibilitat una quantitat immensa de mà
d’obra gratuïta que podia utilitzar en treballs
forçats, carreteres, ponts, camps d’aviació... i
construir i reconstruir el país ensorrat per la
Guerra Civil.
Francisco Franco havia estat cap militar de Mallorca durant el 1933 i sabia que les carreteres que hi havia
a l’illa eren precàries i les condicions no eren òptimes per poder defensar-se d’un possible atac enemic. A
més si hi afegim el desembarc de les tropes del Capità Bayo, encara observem amb més força aquesta
necessitat de realitzar una línia viària de ràpid accés d’un lloc a l’altre de l’illa i així una possibilitat més
ferma de defensa. I aquí, tota aquesta mà d’obra, tots aquests presoners entren en joc com a
constructors semiesclaus de les carreteres.
El llibre “Esclaus Oblidats” pretén recuperar la memòria dels milers d’esclaus que restaren
tancats i obligats a treballs forçats als més de 25 camps de concentració que es van obrir a
Mallorca entre 1936 i 1942. Més de 200 quilòmetres de carretera, ponts, aeròdroms, una línia
ferroviària que mai es va arribar a construir i més de 150 nius de metralladora al voltant del
litoral de l’illa.
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