editada a Palma per

ISNN 244-8117

número 92

març 2020

F

8m :Destrueix el
patriarcat, no la Terra!

Índex

#92

In Memoriam

març 2020

Rafel Crespí

Jaume Marcè i Recasens

Agenda interessant

Editorial
L'ull crític
2.1 Aeroport de Bristol, aquí comença un viatge interessant
2.2 MÉS reptes, MÉS feines, MÉS ganes
2.3 Llums i ombres de la proposta de Llei d’Educació

El poble té la veu
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Possible Iniciativa legislativa Popular
Manifest 24 de febrer
Inca i els actes del 24F
24 de febrer 83 anys després
8 de març 2020! i el creixement del feixisme

Josep M Rigo Serra
Antoni Noguera Ortega
Montserrat Nadal Fullana

Guillem Solivellas i Reynes
Francisca Mas Busquets
Alice Weber
Llorenç Carrió Crespí
Lourdes Martin Clemente

Què està passant?
4.1 La qualitat del treball a les Illes Balears
4.2 Els mostradors buits
4.3 20 anys de polítiques de cooperació a Balears.On som?

L'entrevista

E. SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA

Bisbe de Mallorca

Construint alternatives
5.1
5.2
5.3
5.4

Diàlegs des de la perifèria
La I Escola Sobiranista
Unes jornades imprescindibles i una nova cita
Els reptes de la mobilitat humana

Ferran Navinès
Mateu Morro i Marcè
Laura Celià

Biel Pérez i David Abril

Miquel Rosselló del Rosal
Jaume Ribas i Vilanova
Lila Thomàs i Andreu
Equip de Càritas Mallorca

Trinxera municipal
T.1 La transformació de la ciutat cap a un model…
T.2 Deià entre el poble i el resort

Altres veus

6.1 El problema estructural de l’Autonomia balear
6.2 Art i Sostenibilitat
6.3 Salsitxa democràtica: participació desigual i…

Neus Truyol Caimari
Lluís Apesteguia

Joan Pau Jordà
Begoña de la Iglesia
Maria Garcies

Cultura
7.1 Maria Antònia Salvà
7.2 George Steiner
7.3 El monstre de la memòria

És per riure

El racó d’en Joan Miquel

Contraportada

Margalida Tomàs
Pep Traverso
Maties Garcias

Joan Miquel Lladó i Ribas

IN MEMORIAM

Rafel Crespí i Ramis
Ara digueu: ens mantindrem fidels
per sempre més al servei d’aquest poble

Jaume Marcé i Recasens
M’agradaria poder encabir en aquestes ratlles tot el que ha suposat la pèrdua d’un bon amic. No record
amb exactitud en quin moment ens vam conèixer, perquè la memòria és fràgil i els records es confonen
amb el pas del temps, però devia ser a partir de l’any 1988, quan vaig venir a viure a Sa Cabaneta. El
que sé cert és que l’any 91 vaig aterrar a l’Institut Berenguer d’Anoia d’Inca, on ell ja feia feina i
formàrem part del Departament de Llengua i Literatura Catalanes. En aquesta època vàrem començar a
fer moltes coses junts. Primer com a professors, dins i fora de l’aula, seguint l’empenta d’un altre bon
amic, en Joan Melià, per tal d’activar el jovent a través de l’Associació 31. Tenc un gran record dels
esforços per promocionar la música en català, especialment del rock dels 90.
A part de l’activitat docent vam començar a traçar
paral·lelament una activitat cultural i política en dos àmbits
ben concrets: la creació de la delegació de l’OCB i,
posteriorment, la implicació en la política local a través de
l’Agrupació del PSM de Marratxí. De l’Obra record
especialment que en Rafel ja tenia un munt de contactes i,
gairebé sempre, facilitava la programació dels Estius a la
Fresca, un oasi i un alè d’aire fresc en la migrada oferta
cultural del municipi d’aquella època. En l’àmbit polític va ser
el líder de l’Agrupació, va encapçalar la candidatura a
l’Ajuntament i en va ser regidor uns quants anys, en èpoques
de trist bipartidisme, d’independents que no ho eren i de
creixement desmesurat del municipi. Aquella llavor que va
plantar a l’Agrupació va fructificar i el record, tot gojós i
radiant, quan va assistir a la presa de possessió d’en Joan
Francesc Canyelles com a batle de Marratxí, com si digués
«feina feta!!»
En Rafel tenia unes qualitats que eren males de veure a
primera vista i que podien confondre qualsevol que volgués
acostar-s’hi. D’aquesta reticència inicial, després del contacte
sovintejat, podies passar a una altra versió totalment
diferent. Aquest era l’autèntic Rafel, una persona molt
generosa i que tenia una qualitat innata: sabia què podia
demanar a cadascun de nosaltres, tant als companys de
feina, als membres de la delegació de l’Obra o de l’Agrupació
del PSM. I ho podia fer perquè ell era el primer a donar la
cara, el primer a enfrontar-se a qualsevol repte, si sabia que la raó i la defensa de la llengua i la cultura
depenien de l’actuació decidida del grup de persones que l’envoltaven.

És en aquests anys de dures batalles per aconseguir un municipi més humà i no sotmès als interessos
urbanístics on va excel·lir amb escreix. És cert que tenia una arma desconcertant, la ironia, que podia
arribar a sarcasme si la cosa s’ho valia, però també cal destacar el respecte que tenia cap als adversaris.
Tenia tan clar que valia la pena aquesta lluita compartida, que res no l’aturava i, per això, moltíssimes
persones ara l’enyorem.
Precisament ara, que ja pensava en el poc que li quedava per
gaudir d’una merescuda jubilació, precisament ara, que s’havia
lliurat amb cos i ànima a celebrar els 50 anys del Berenguer -casa
seva-, l’institut on ha exercit la docència més de 36 anys,
precisament ara, ens ha deixat.
El compromís amb la llengua i la cultura van ser la divisa de la
seva acció professional, cívica i política. Infatigable, tot i l’avís que
va tenir fa quatre anys, no va defallir mai i se sentia molt
il·lusionat en tot allò que feia, sabedor que anava tancant les
portes del que havia començat feia molts d’anys, per dedicar-se al
que tant li agradava: la família, feinejar pel camp i, probablement,
continuar escrivint.
La vida d’en Rafel ha estat curta però intensa, ara ens resta la seva
obra i el record d’una persona generosa. Per això no puc deixar
d’oblidar les paraules d’un dels poetes que tant va estimar.
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d'accés al ple domini de la terra.
Salvador Espriu

Marratxí, febrer de 2020

Editorial

Comença el mes de març amb la celebració del dia de les Illes Balears i amb una societat mallorquina
mobilitzada contra els projectes d’ampliació de l’aeroport de Palma, una infraestructura que ha convertit
gairebé tota l’illa en la seva àrea metropolitana. S’ajunta la mateixa voluntat de fer negoci per part
d’AENA i el Ministeri de Foment que la de l’Autoritat portuària pel que fa als creuers, també contestats
per la societat civil. No té ni cap ni peus plantejar que arribin més turistes quan, més enllà de les
declaracions institucionals d’emergència climàtica i d’haver sobrepassat tots els límits pel que fa a la
nostra capacitat de càrrega, les previsions pel que fa al canvi climàtic són fins i tot pitjor que les que
inicialment s’havien previst.
Les Administracions, que han de vetllar pel bé comú, no poden gastar ni un euro públic més en més
infraestructures que no tenen res a veure amb l’interès general.
Un mes de març també en el qual el feixisme tornarà a ser contestat per part d’un moviment feminista
que en la seva convocatòria del 8M d’enguany crida a destruir el patriarcat, però no la terra. Un clam que
s’estén a tota instància social amb un mínim de sentit comú, encara que des de l’extrema dreta i tots els
qui els seus discursos ens vulguin imposar un sentit comú contrari a tota humanitat, sensibilitat i
intel·ligència, com miren de fer amb l’anomenat ‘pin parental’. Una mesura que invalida qualsevol
possibilitat de tirar endavant una Llei d’Educació autonòmica amb un consens que pugui anar més enllà
de la majoria progressista existent.
Febrer també ha estat un mes intens en activitat social i política, i aquest número 92 n’és una bona
mostra, on volem destacar especialment els actes de commemoració al voltant del 24 de febrer, i la
primera Escola sobiranista celebrada a Donostia, amb una ampla participació d’arreu de les Illes.
Tot això, malgrat l’amenaça del coronavirus, que sembla a punt d’obrir un període de recessió econòmica
no previst per un capitalisme víctima de la mercantilització de la informació que els mateixos capitals han
promogut. Sobreviurem.
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Maquetació i pàgina web: Guillem Solivellas i Reynés
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Aeroport de Bristol,
aquí comença un viatge sorprenent

L'ull crític

2.1

Josep M Rigo
Dues companyies lowcost Ryanair i EasyJet operen regularment la ruta de 1.380 km entre Bristol
(Anglaterra) i Palma. L’any 2019, 364.000 1 persones viatjaren en avió (2.178 operacions) volaren entre
aquests dos aeroports i sovint aprofitant les agressives ofertes de fins a 20 lliures per trajecte. Val a dir
que el marketing ha aconseguit incrementar el volum de passatgers un
7% en els darrers 3 anys.
Però el barat per uns, surt car per molts: Les conseqüències
ambientals d’aquest desplaçament de turistes suposa cada any la
crema de 14.500 tones de querosè i l’emissió d’unes 50 kilones CO2e2
causants del canvi climàtic. Comparant aquestes emissions són molt
superiors a les 32 kilotones de CO2 que emeté al 2018 la República de
Kiribati. Malgrat això aquest estat de la Polinèsia està en risc de
desaparèixer debut als efectes del canvi climàtic. Les 0,13 tones de
CO2 que ha emès cada passatger per trajecte superen les tones per
càpita anuals dels habitants de Burundi, Congo, República
Centreafricana, Níger, Ruanda, Txad i Uganda, malgrat això molts
d’aquests països africans a més de patir els efectes del canvi climàtic
sofreixen indefensos l'espoliació dels seus recursos naturals (petroli,
gas natural, carbó) i que contribueixen a empitjorar les emissions del
planeta.
Davant aquesta injustícia climàtica, no és estrany que molta gent hagi pres consciència de la
contaminació que genera viatjar i que apareguin moviments socials com el flygskam o “vergonya de
volar” i que demanen reflexió al voltant del que suposa el tràfic aeri.
Des de Bristol, però no tot és negatiu, aquesta ciutat de 460.000 habitants té l’aeroport (Bristol BRS)
situat a 7 km al sud, el tràfic anual de passatgers se situa en 8 milions i l’aeroport pertany a un fons
d’inversió canadenc. El 2011 va tenir autorització per ampliar la seva capacitat de 8 a 12 milions de
passatgers, amb un parking per a 3.000 vehicles, ampliació de la terminal i l’ampliació dels accessos a
l’aeroport.
Però el 2018 Bristol es va convertir en la primera autoritat
britànica que va declarar una emergència climàtica i aquest 10
de febrer el Consell de Somerset del Nord, ha rebutjat
l’ampliació de l’aeroport perquè ha considerat que l'efecte
perjudicial de l'expansió de l'aeroport en aquesta zona i
l'impacte més ampli sobre el medi ambient superen els
beneficis més reduïts per a l'expansió de l'aeroport.
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informes estadísticos anuales de los aeropuertos españoles.
ICAO Carbon Emissions Calculator
https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/FAQCarbonCalculator.aspx
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Les semblances amb Son Sant Joan - PMI són evidents: Palma té 409.661 habitants, situat a 8 km a
l’est. El volum anual de passatgers es situà en 2019 en l’astronòmica xifra de 29,8 milions. L’aeroport
pertany a AENA participada pel 51% de capital públic d’ENAIRE i altres fons d’inversió com Christopher
Hohn (8,29%), Capital Group (3,21%) i Blackrock (3%). El Documento de Regulación Aeroportuaria
(DORA) 2017-2021 preveia arribar a uns 34 milions de passatgers per al 2025.

El projecte de 2019 (Ampliación y Remodelación del Área Terminal Aeropuerto de Palma de Mallorca)
preveia l’ampliació de l’edifici processador i dels mòduls A i D, Increment de la capacitat punta del
sistema automàtic de tractament d’equipatges ,Ampliació dels aparcaments de cotxes i Modificació dels
accessos viaris i de la mobilitat per a vianants. A més està prevista també Optimització de l’espai aeri ,
Acceleració dels enlairaments dels avions Increment de les posicions per estacionar-hi avions. Aquestes
modificacions pretenen assolir una capacitat de 34 milions. El 8 de novembre de 2019 Consell de Govern
de les Illes Balears aprovà la Declaració d’emergència climàtica a les Illes Balears i es compromet a
prioritzar la lluita contra l’escalfament global de manera clara i transversal. El 21 de gen. 2020 el Consell
de Ministres (propietari d’un 51% d’AENA) aprovà la declaració davant l'emergència climàtica i ambiental
a Espanya.

Tot just aquest 21 de febrer passat de 2020 Aena ha comunicat a la Comissió Balear de Medi Ambient
que pretén reformular el projecte d’ampliació de l’aeroport de Palma.
Bé no podem cantar victòria com han fet a Bristol, però podem prendre exemple del que es pot
aconseguir amb una cogestió real com han fet a Bristol.
La realitat a les Illes Balears és una mica més difícil ara per ara. AENA és competència del Govern
d'Espanya i una màquina de generar ingressos per l'Estat, a més, té una llarga història en desoir les
reclamacions realitzades des d’entitats i administracions de les Illes Balears però és un bon senyal per a
començar a revertir-ho i que les Declaracions d’Emergència climàtica no siguin només de paper. Deia
Jaime Gil de Biedma “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde”, malauradament
que el canvi climàtic va de veres ja ho començam a entendre.
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BRISTOL (BRS)

PALMA (PMI)

SITUACIÓ

7 km al Sud

8 km a l’Est

POBLACIÓ
CIUTAT

460.000 habitants

409.661 hab

100% Ontario Teachers' Pension Plan,
(fons d’inversió del pla de pensions dels
professors d’Ontario)

AENA ( ENAIRE
( 51% de capital
públic ), i altres fons d’inversió com
Christopher Hohn (8,29%),
Capital
Group (3,21%) i Blackrock (3%)

8 milions

29,8 milions

12 milions de passatgers

34 milions de passatgers 2025

PROPIETAT

VOLUM DE
PASSATGERS
OBJECTIU
AMPLIACIÓ

ENTORN
Cinturó verd de Bristol (Avon Green Belt)
que constitueix un parc agrari i forestal
al voltant de la ciutat.

CONCIÈNCIA
CLIMÀTICA

2017 Bristol es va convertir en la
primera autoritat britànica que va
declarar una emergència climàtica

El Parc Agrari Pla de Sant Jordi i la zona
humida de les fontanelles i del torrent de
la síquia.

2019 Consell de Govern de les Illes
Balears
aprovà
la
Declaració
d’emergència climàtica a les Illes
Balears.

gener 2020 el Consell de Ministres
aprovà la declaració davant l'emergència
climàtica i ambiental a Espanya

MOVIMENTS
SOCIALS

RESULTATS
febrer 2020 Consell de Somerset del
Nord,
ha
rebutjat
l’ampliació
de
l’aeroport

febrer 2020 Aena ha comunicat a la
Comissió Balear de Medi Ambient que
pretén reformular el projecte d’ampliació
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L'ull crític

2.2

MÉS reptes, MÉS feines
MÉS ganes

Antoni Noguera Ortega
Coordinador MÉS per Mallorca
Vaig assumir el repte de ser coordinador general de MÉS per Mallorca
convençut que era el moment idoni d’aprofitar tota la bona feina que
s’havia fet a MÉS d’ençà de la seva creació per rellançar el projecte.
Encara hi ha molts de reptes pendents, però és un bon moment per fer
balanç de la feina que, juntament amb la resta de la Permanent,
l’Executiva, els tècnics de la casa i la militància hem començat a fer.
En l’àmbit estrictament polític, MÉS per Mallorca ha estat determinant a
l’hora de liderar la veu de les ciutadanes i ciutadans de Mallorca i de les Balears en qüestions cabdals per
a la nostra sobirania i pel medi ambient. Aquesta darrera setmana de febrer hem sabut que el Govern
feia seva una postura que MÉS sempre ha tingut clara: hem de controlar el nombre de creuers que
arriben a Palma. També hem tingut un paper fonamental a l’hora de participar en l'oposició política i civil
a l’ampliació de l’Aeroport de Palma.
El nostre impuls a l’agenda balear ha estat determinant a l’hora d’encara els reptes i els debats que tenim
a comunitat de MÉS. La problemàtica extra dels nostres pagesos i ramaders a l’hora d’exportar els seus
productes i d’importar matèria primera, la manca de sobirania que suposa la intenció d’AENA -una
empresa majoritàriament pública- de digitar unes obres que suposen un canvi no desitjat en el nostre
sistema econòmic, la insistència a l’hora de reclamar l’aprovació del Règim Especial i la reforma del
sistema de finançament, així com el fet que Madrid pagui la seva part en les inversions en
infraestructures. Aquestes qüestions, aquesta agenda pròpia de les Illes Balears, constitueixen i lliguen la
defensa dels dos pilars del nostre ideari: benestar i progrés, per una banda, sobirania i reconeixement,
per l’altra.
A MÉS per Mallorca no renunciam a fer un discurs i una pràctica política netament sobiranistes, però
renunciam encara menys a fer arribar aquest sobiranisme d’una forma inclusiva, integradora i útil als
nous mallorquins, a tota la societat. La nostra opció política ha de servir a Mallorca i a la seva gent, i no
perdre’s en les essències ni els orígens. Per això és tan important visibilitzar MÉS per Mallorca com una
opció útil per a la gent que viu a Mallorca; útil sobretot en qüestions econòmiques, mediambientals i
socials.
També és important tenir clar que encara tenim importants reptes. La Permanent i l’Executiva, i jo mateix
com a coordinador general, estam compromesos a afrontar-los, però sabem que no serà fàcil i que
necessitam la implicació de la nostra gent. En primer lloc, tenim la necessitat de constituir una
organització política jove que sigui capaç de condicionar els grans, de contestar-los, de ser autònoma i
guerrera, així com d’engrescar i formar les persones joves, ecologistes, feministes, d’esquerres i
sobiranistes del nostre país.
En segon lloc, tenim encara pendent l’esforç de millorar la coordinació amb les forces sobiranistes i
progressistes de les Illes Balears i constituir un marc estable de col·laboració i diàleg que, des de les
nostres diferències, ens reforci a tots.
Per últim, i aquesta ja és una qüestió assumida i aprovada -però que encara s’ha de consumar- cal
unificar voluntats, saber que MÉS és el camí i convertir el projecte en un partit o una federació. Hi
seguirem treballant amb més ganes que mai!
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Llums i ombres de la nova proposta
de Llei d’Educació de les Illes Balears

L'ull crític

2.3

Montserrat Nadal Fullana

D’ençà de la seva presentació el passat 27 de novembre per part
del conseller Martí March, l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les
Illes Balears ha despertat tota casta de lectures i reaccions per
part de les diverses entitats i organitzacions de la comunitat
educativa de l’arxipèlag. Una proposta que no ha deixat indiferent
ningú i sobre la qual tothom ha volgut dir la seva.
Dimecres dia 27 de novembre, el conseller Martí March,
acompanyat del seu equip de la Conselleria d’Educació, feia la
presentació en societat de l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les
Illes Balears; una proposta de llei que arriba vint anys després que
es transferissin les competències educatives a la Comunitat
autònoma i que té prevista la seva aprovació definitiva l’octubre de
l’any 2021. En paraules del conseller, “una llei complexa,
meditada, pensada i fonamentada que volem que tingui el màxim
consens educatiu”; que “parteix del document elaborat per la
plataforma Illes per un Pacte i les aportacions del Consell Escolar
de les Illes Balears i del Parlament”.
La caixa dels trons va esclatar, de bon començament, amb la qüestió lingüística. Una de les primeres
crítiques que se li va fer en va venir per part de MÉS per Mallorca, un dels partits que formen part del
Govern de les Illes Balears, juntament amb el PSIB i Podem. Els ecosobiranistes van criticar que amb
l’avantprojecte, que a més el PSIB no havia consensuat amb la resta d’integrants del pacte, es perdia
l’oportunitat de “blindar una presència mínima del català com a llengua vehicular a l’escola”. El partit
liderat per Antoni Noguera, en fer pública la seva discrepància en aquest apartat, obria un nou front en el
si del pacte.
Els diputats de MÉS per Menorca, que no formen part del pacte de Govern, van manifestar que
s’oposarien a la primera Llei d’Educació de les Illes Balears “si aquesta suposa una rebaixa de la llengua
pròpia als centres educatius”.En aquest sentit, van explicar que l’Avantprojecte, com que “no inclou cap
mesura per a blindar una presència mínima del català a l’escola, permet que es torni a repetir una jugada
com la de Bauzá amb el TIL”.
Quant al català, l’Avantprojecte estableix “l’ús de la llengua catalana com a vertebradora de
l’ensenyament i com a llengua d’ús normal i general en les comunicacions i en l’àmbit administratiu”, però
no fixa cap mena de percentatge pel que fa a la seva presència obligatòria dins l’horari lectiu de les
distintes etapes educatives, com passa en aquest moment amb el Decret de mínims, que fixa un mínim
del 50% d’hores lectives en català.
Respecte de la qüestió lingüística es van manifestar ben aviat l’Obra Cultural Balear i l’STEI Intersindical,
sindicat majoritari en l’ensenyament públic. L’entitat, en una primera valoració, va demanar “diàleg” a la
Conselleria per tal de “millorar” l’Avantprojecte de Llei. Pel que fa a la llengua, insistí en el fet que el
redactat actual representa “un retrocés respecte de l’actual model vigent i conté perilloses similituds amb
el model promogut per José Ramón Bauzá”, el famós TIL, que tant de rebuig va generar dins la societat
illenca.
Per la seva banda, l’STEI Intersindical va criticar que la proposta presentada “deixa de banda el català
com a eina de cohesió social” i abandona el consens lingüístic en fer “una esmena a la totalitat a la Llei
de Normalització Lingüística del 1986, aprovada amb el suport de tot l’arc parlamentari”. També es va
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retreure, entre altres aspectes, que l’Avantprojecte fa una previsió per a destinar el 5% del PIB balear a
educació, quan “el Consell Escolar de les Illes Balears havia sol·licitat que aquest percentatge havia de
ser del 7%”. En dates recents, els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d’Educació (STEI
Intersindical, ANPE, Unió Obrera Balear, Alternativa, CCOO i UGT), van reclamar la suspensió de la
tramitació de l’Avantprojecte de Llei mentre no s’hi incorporin les seves esmenes.
Els partits de l’àmbit de la dreta amb representació al Parlament de les Illes Balears varen sortir en
tromba a carregar en contra de l’Avantprojecte. La seva crítica compartida va ser que la proposta de Llei
“no aposta per la lliure elecció de llengua” i que només ha estat “consensuada amb els socis del pacte de
Govern”. A aquests arguments, el Partit Popular hi afegia que la seva proposta de llei d’educació havia
d’incloure “el compromís en l’equilibri de les dues llengües oficials”, per a així poder “garantir el seu
coneixement a l’alumnat de les Illes Balears”.
Per la seva banda, Vox, partit nou en el Parlament de les Illes Balears, va denunciar la “vulneració dels
drets que suposen els articles 122 i 123 de l’Avantprojecte”, referits als principis del model lingüístic i al
projecte lingüístic del centre respectivament; a més de queixar-se de l’existència de “17 models
educatius a l’Estat espanyol”. Pel que fa al seu model lingüístic, va defensar la “lliure elecció de llengua en
totes les etapes del sistema educatiu” de les Illes Balears. Finalment, Ciudadanos va criticar la “imposició
del català” que suposava l’Avantprojecte i exposà que la seva proposta consistia en “fomentar els
dialectes i les llengües estrangeres” en totes les etapes educatives.
El PSIB, com no podia ser d’altra manera, va fer costat a la proposta del conseller Martí March, de la qual
en va destacar la inclusió dels “nous plantejaments pedagògics”, o la “creació de places gratuïtes a
l’etapa 0-3”.
La Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA) va destacar la importància de la presentació de
l’Avantprojecte, un fet que suposa “l’inici d’un procés que ens ha de portar a tenir una llei autonòmica
d’Educació”; i es va referir a la bona iniciativa que en el seu moment va tenir Illes per un Pacte en “fer
possible la redacció del Pacte educatiu”. També mostrà la seva sorpresa per la rapidesa amb la qual
havien reaccionat algunes entitats i grups polítics que, “en un temps rècord, ja havien fixat les seves
línies vermelles”. Remarcà que la Llei “és més que el tractament que es fa de les llengües en el sistema
educatiu”.
La principal patronal de l’ensenyament concertat, Escola Catòlica de les Illes Balears, va manifestar els
seus dubtes davant l’Avantprojecte, ja que el nou Govern de l’Estat “pot condicionar la nova llei
d’educació balear”, amb relació a la nova llei orgànica que ha de sortir del Ministeri d’Educació. També es
referí a dos “punts calents” que estan a sobre de la taula, de màxima importància per a l’entitat: la
llibertat d’elecció de centre i la impartició de la religió a les escoles.
Una de les últimes entitats que ha dit la seva sobre l’Avantprojecte de Llei ha estat la Plataforma Crida,
una organització molt activa en contra del TIL i de les retallades durant la legislatura del Partit Popular de
José Ramón Bauzá. En uns pronunciaments recents, ha expressat el seu desig perquè la nova Llei reculli
“el treball fet en el llibre verd de l’educació que va impulsar la nostra Plataforma”. Entre les bases que
consideren irrenunciables dins la nova Llei, i que no hi són, s’hi inclouen valors com “l’equitat, la
participació, la laïcitat, la inclusió, la igualtat i la cooperació”, entre d’altres.
L’Avantprojecte de Llei es troba en fase d’exposició pública fins dia 27 de febrer. Caldrà veure quines són
les aportacions que s’hi han fet i quin és el marge de maniobra que el Govern de les Illes Balears i la
Conselleria d’Educació voldran tenir amb l’objectiu d’aconseguir el “màxim consens educatiu”, al qual es
va referir el conseller Martí March. I que, més enllà de la qüestió del tractament del català en el model
lingüístic escolar del futur, hi ha molts altres aspectes del redactat que han suscitat crítiques i valoracions
ben diverses.
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3.1

Possible Iniciativa
Legislativa Popular ?

Guillem Solivellas i Reynés
Aquestes reflexions són fruit d’un treball dins
d’una assignatura de la UOM, Democràcia i
Participació.
Lògicament mostren unes idees i uns desitjos
que, molt possiblement, seran discrepants i/o
directament rebutjats per molta gent. Però ens
acollirem a la llibertat d’expressió i, potser,
entre tots poguem fer una cosa que complagui a
la majoria.

Mallorca i, per extensió, qualsevol de les Illes de l’Arxipèlag Balear, és un territori petit per la quantitat de
persones que hi habiten.
Els boscos -i/o llocs de natura- són escassos i, en la gran majoria dels casos, són de propietat privada, el
que fa que el seu gaudi per part de la Ciutadania sigui pràcticament impossible.
L’exemple de la Comuna de Bunyola, tot i que és millorable, és un camí a seguir.
La Serra de Tramuntana, i altres llocs de natura espargits per tota l’Illa, estan, en gran part, en mans
privades.
Els camins que els travessen estan, o tancats, o la dificultat per seguir-los és alta, quan no s’intenta
evitar l’accés d'una manera o d’una altra.
En una majoria de casos el bosc està, o malmès o descuidat, i la possibilitat de focs que el puguin
destruir és alta.
L’aprofitament d’aquests indrets és pràcticament nul, només queda el gaudi de la vista i altres
utilitzacions espúries que en pot tenir el propietari.
La gent de la nostra Comunitat ha de tenir dret al gaudi de la nostra Natura, i aquest gaudi hauria de ser
garantit per les nostres lleis.
La propietat d’aquests indrets no ha de ser una patent de cors que permeti fer d’aquests llocs naturals el
que doni la gana a qualsevol.
S’hauria d’establir per part del Govern un reglament d’ús de les zones naturals, tant de les comunals com
de les privades de tal manera que, hi hauria d’haver un règim de sancions que, en cas de no fer cas
d’aquest reglament, pogués arribar a la possibilitat d'expropiar els esmentats indrets naturals, per a
convertir-los en comunals.
A part dels recursos propis de la Comunitat que es podrien dedicar a aquestes pràctiques dins dels
nostres boscos, podríem comptar amb els resultats de l’aprofitament dels residus de la neteja com a
biomassa, que serien no tan sols econòmics sinó que ajudarien a disminuir la probabilitat d’incendis.
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També s’hauria d’establir un reglament d’ús dels indrets comunals que els fes d’aprofitament integral, no
tan sols de gaudi sinó també de neteja i utilització dels residus d'aquesta.
Els usuaris, anualment, haurien de tenir qualque casta d’assegurança, el que seria una bona manera
d’evitar les despeses en accidents, així com una forma de control idoni de la bona utilització d’aquests
recursos. Aquesta funció la podria fer la Federació de Muntanyisme. En cas de visites esporàdiques (ex.:
turisme) es podria substituir a través del pagament d’una taxa.

Dins del reglament d’ús, hi hauria d'haver unes regles d’obligat compliment per part dels usuaris i/o
visitants de les zones de natura que dificultin una mala utilització d’aquests recursos tan valuosos.
El conjunt de la Ciutadania, a través dels seus òrgans de Govern, hauria de promoure el millorament i/o
conservació dels indrets naturals privats a través de concerts de tipus econòmic i social, i les inspeccions
no serien necessàries, ja que els mateixos ciutadans, amb les seves visites controlades, farien una labor
d’ajuda al control d’aquests concerts.
Per tant, proposam un possible articulat de la llei:
1r El Govern de les Illes Balears procurarà que les zones naturals de les Balears siguin de fàcil accés per
als seus habitants. A tal fi i efecte desenvoluparà un reglament d’ús d'aquestes, que inclourà un articulat
de possibles sancions per a les diferents malifetes que es puguin produir.
2n No es permetrà el tancament dels antics camins i, en tot cas, farà tot el possible per posar-los en bon
estat d’ús i senyalitzar-los adequadament.
3r Farà un pla de manteniment dels boscos de tal manera que, no tan sols disminueixi els riscos
d’incendis, sinó que es faci un aprofitament de la biomassa extreta.
4t El punt 3r s’aplicarà també als boscos privats, obligant els propietaris a presentar un pla d’aprofitament
amb el qual el Govern estarà obligat a coadjuvar.
5è Per ajudar tant a conscienciar els ciutadans, com per a ajudar financerament a complir les fites de la
llei, s’establirà la necessitat d’obtenir, anualment, un permís/carnet per a poder utilitzar tots aquests
espais.
6è El punt 5è es mantindrà fins que els possibles beneficis de la biomassa extreta ho facin innecessari.
7è En cas que es vulgui vendre algun d’aquests espais, tendran preferència, pel mateix preu i
condicions, els veïnats i/o l’Ajuntament de la zona.
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3.2

Manifest

24 de febrer de 1937 – 24 de febrer de 2020
Emili Darder, Alexandre Jaume Rosselló,
Antoni Mateu Ferrer i Antoni Maria Ques
Francisca Mas Busquets
Advocada en nom de la Comissió 24 de febrer

Parlen les dones:
Ben pocs s’aturen
A escoltar aquestes veus...
Versos de Montserrat Abelló

Avui aquest manifest, vol ser un homenatge a les dones properes als homes que cada any recordam
aquí. I també unes línies pel que signifiquen per les dones els assassinats i crims que anomenam
“guerra”, ja que el patriarcat fa que els seus patiments i les seves necessitats siguin més desconeguts per
a la societat.
També voldria assenyalar dos punts, però just per intentar pensar-hi després de l'acte:
1) Que avui que parlen de dones i escoltarem a dones, sigui un moment per reivindicar el que és
quotidià, el que és íntim que vol dir proximitat, el que s’anomena privat. Estar atentes a altres patiments
menys espectaculars però no menys devastadors. Intentar entrar en les seves experiències interiors,
demanar-nos com foren les vides d'aquestes dones, els seus sentiments, el seu dia a dia, com
acompanyaven i cuidaven.
2) I segon, saber perquè commemoram dies com el d'avui. Ens podem emocionar durant aquest acte,
però, i després? Sabem perfectament que només recordant no es garanteix la no repetició. He llegit, i és
ben cert, que la commemoració té un sentit sempre que interpel·li el present: saber què feren les
persones que recordam, per saber com resistir avui.
Sobre les dones i les guerres, tot es resumeix en una frase de la premi Nobel de Literatura de 2015,
Svetlana Aleksievitx al seu llibre "La guerra no té cara de dona"... : «La guerra femenina té uns colors,
unes olors, una llum i un espai propis. Té paraules pròpies. No hi ha herois ni gestes increïbles, només hi
ha persones que porten a terme una activitat humana que és inhumana.»
Les conseqüències de les guerres, en el cas de les dones es veuen agreujades perquè majoritàriament
elles s’han dedicat en primer terme a pensar en els altres més que no pas en elles mateixes. Cynthia
Cockburn, una acadèmica britànica, feminista i activista per la pau, parlant del cas de Bòsnia, explica que
alguns dels traumes psicològics més importants són els relatius a la incertesa: no saber què passarà,
l’angoixa de ser conscient que és impossible tornar al passat, l’ansietat per no saber res de persones
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estimades i els greus sentiments de culpa pels familiars morts o desapareguts. Per altra banda, les dones
també presenten les seves pròpies ferides, que els hi són pròpies i específiques.
I a la postguerra, les dones pateixen en dos sentits. Per una banda, surt el patiment de les experiències
viscudes a la guerra, sobretot en forma de seqüeles físiques i psicològiques; per l’altra, com a vençudes,
són víctimes de la nova estructura social i de les relacions de poder instaurades amb la postguerra, a més
d’una creixent marginació amb relació als recursos econòmics i a la capacitat política.

Parlem ara de 4 dones;
1a. Sra. Miquela Rovira Sellarés (1899-1993), esposa del batle Emili Darder Cánaves, qualificada per
Carme Vidal Jaume com "una dona positiva i optimista".
Tenia 38 anys.
A una entrevista que li va fer Llorenç Capellà el desembre del 86, conta com va procurar millorar les
seves condicions de vida quan traslladaren el seu home a l'hospital, "No tenia bo amb ningú, però
subornava els carcellers. Als guàrdies de seguretat, als policies secrets. De tant en tant els donava un
duro i fins i tot el cuiner procurava aviciar-lo amb el menjar. Just el vaig poder veure dues vegades,
únicament. S'imagina? El dissabte de Nadal i el dia abans d'afusellar-lo. Hi anàrem la senyora àvia, la
filla i jo per despedir-nos".
També és necessari dir el nom de la mare del batle, Sra. Emília Cànoves Marcè.
Precisament conta com pensava amb Maria Eugènia Roses, filla del seu cunyat Sr. Llorenç Roses, i que
morí de pena, poc temps després que son pare fos afusellat, amb un mes de diferència.
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Descriu el que passaren altes dones familiars de represaliats, com per exemple la dona del batle de
Manacor, també assassinat. Ni podien dur dol. "Anava pel Born, vestida amb un abric negre i una dona
pretengué llevar-me'l. "Per què du dol, vostè?", m'escopia, cridanera, "per què du dol vostè? Pel carrer,
m'insultaven. Sobretot les dones. Les antigues companyes de col·legi, sobretot".
Aquest buit i aquesta hostilitat social –com diu, "el que li va fer més mal va ser la quantitat d'amics que
els abandonaren"– les va empènyer a deixar Palma el març del 37 fins a l'any 1950.
"La por sempre l'hem duita a damunt. Però podia més l'enyorança que la por. Aquell matí de maig de la
nostra arribada, pujàrem amb barnús a la coberta del vaixell per tal de veure la badia. No pot imaginarse l'emoció que s'experimenta quan, al cap de tants d'anys, et retrobes amb la ciutat que tant has
estimat.
Aquell dia de la nostra arribada, cobrírem la llosa de la seva tomba amb clavells vermells. I jo vaig
escampar-li els pètals secs d'una rosa que havia guardat del ram de núvia de n'Emília. Era un acte
simbòlic, comprèn?. Volia significar que malgrat totes les desgràcies, la vida mai no s'acaba. Sempre
continua. Jo tornava a Mallorca amb els néts. I em cregui, eren ells la meva esperança."
Un fet molt bell seu és que guardava la clau del despatx del seu home a l'alcaldia i la va guardar fins que
la va poder donar a Ramon Aguiló, el 1979.
La filla, Sra. Emília Darder Rovira (1921-1997). Emília tenia 16 anys quan mataren son pare i recorda
que tothom els deia que millor que partissin, havien rebut cartes que l’amenaçaven a ella i sentien a dir
que tancarien sa mare.
Aquesta dona sempre va enyorar Mallorca. Llegiré unes paraules d’una entrevista d’en David Ginard del
mes de febrer del 1991. “Jo a Veneçuela em sentia com un peix fora de l’aigua, em sentia morir. És
normal, perquè m’estimava molt Mallorca des de petita. Mon pare era molt mallorquinista. De política
mai em va menjar el coco en res, però de Mallorca… Em duien a coll i ja anàvem al Puig Major. Jo conec
tot Mallorca, totes les carreteres petites, les dreceres… tot el que hi ha a cada poble ho conec, perquè
m’ho va ensenyar mon pare, em va acostumar a estimar Mallorca.”
Estava molt prima i quan el metge em va dir que el que tenia era enyorança, m’hi vaig aferrar pes coll."
També va explicar la por i la prudència que va encomanar als seus fills en tornar a Mallorca, advertint-los
que no parlassin de Franco perquè els podrien dur a la presó.
I un record per la seva néta la Sra. Carme Cano Darder, dona lluitadora sempre participant activament a
l'associació de Memòria històrica i altres lluites cíviques, defensora de la recuperació de la casa dels seus
padrins per ser destinada a temes relacionats amb la salut o l’assistència a persones amb necessitats
especials. Precisament ella va prendre la paraula en un acte com el d'avui per demanar que fos un acte
unitari en record de tots els represaliats pel franquisme.
2a. Sra. Isabel Planas Serra, la dona de n’Alexandre Jaume Rosselló.
L’any 1900 es casaren a Sa Pobla, el poble d'ella. Va tenir 4 fills, Andreu, Miquel, Alexandre que va morir
al cap de 8 mesos i Isabel.
Segons el seu nét Alexandre Font Jaume, era una dona gran elegant, ben plantada. Havia heretat el
caràcter fort de les dones Serra i un sentit pràctic i realista ben distints del de n’Alexandre Jaume. Eren
d'un tarannà diferent.
Era una dona sencera i de gran enteresa. S’enfrontà al comandant militar Trinidad Benjumeda del Rey per
demanar-li clemència quan condemnaren a mort al seu marit.
L’afusellament no només va suposar un dolor terrible sinó també l'aïllament social més complet per a la
família. Sofrí un autèntic calvari. Sense recursos econòmics, amb els béns confiscats per les noves
autoritats, amb els amics afusellats, empresonats o desapareguts, la societat li girà l'esquena i li feu el
buit més absolut sobretot al començament. Rebia cartes que li deien que no havia d'estar trista per la
mort d'un traïdor. També hi havia gent que li escopia pel carrer o la insultava si duia dol.
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Després, li confiscaren la casa -que estava a nom d'ella i no del marit- i Isabel que havia quedat al carrer
amb els fills, va exigir que l’hi tornessin. Com que no ho aconseguí, en contra del criteri de la família, va
agafar un avió en plena guerra civil i es traslladà a Burgos, seu del govern nacional, per entrevistar-se
amb les autoritats militars, de les quals no aconseguí més que bones paraules. Però no es va rendir.
Interposà demanda per aconseguir legalment el domicili familiar i després d'un llarg procés li tornaren la
casa.
3a. Sra. Maria Llobera Caldentey, la dona de n’Antoni Mateu Ferrer.
Quan ell va ser detingut tenia 36 anys i tenien un fill, en Bernat que tenia 5 anys, fa 8 anys que estan
casats. Es va traslladar a viure a cals pares.
Llegiré paraules seves de la correspondència amb el seu home quan estava pres. Les poden trobar a un
llibre magnífic de Miquel Pieras Villalonga que ha recollit el diari i epistolari del 36 al 37.
Les primeres setmanes de la detenció, segurament ni tenia força per escriure perquè ho feia la seva
germana Isabel, "no tenía ánimos suficientes" són les seves paraules.
Escriu:
- “Nunca en mi vida mi cerebro había trabajado tanto.” “Yo tengo momentos con muchísima pena y
momentos que me pasa un poco y al menos cuando sé de ti no me parece tan amarga la vida.” “Tengo
la cabeza que a veces no me va, pero con Isabel y mis padres me resigno.” “En la vida, Antonio, nunca
hubiera creído que Dios me guardara esta pena de verme tanto tiempo separados, pero resígnate que yo
tengo momentos que tengo una pena horrorosa, pero como veo que no tengo otro remedio me
tranquilizo y pienso que te harán justicia, que bien te lo mereces y nos veremos otra vez.”

Puc dir el nom de quatre altres dones:
Les dues germanes, Bàrbara Mateu Ferrer que va visitar en diverses ocasions n’Antoni Mateu a la presó.
Va fer gestions per alliberar-lo i salvar la seva vida. Va ser testimoni de l’afusellament del seu germà. I
l'altra germana, Margalida Mateu Ferrer, va ser present al judici i es va posar molt malalta.
La Sra. Isabel Llobera Caldentey, la cunyada d’Antoni Mateu i germana de Maria. És la dona d’empenta i
optimista de la família. Sovint fa de correu amb la roba neta i bruta d’Antoni Mateu. Dóna ànims a
tothom, sobretot a la seva germana Maria. També s’encarrega de l’educació del seu nebot, del petit
Bernat, el passeja per Inca i el du al camp a collir ametlles, bolets... Envia algunes cartes a n’Antoni
Mateu, sobretot al principi, ja que na Maria no és capaç d’escriure al seu espòs.
I la Sra. Maria Caldentey Sancho: mare de na Maria Llobera. Està molt trista i preocupada per
l’empresonament del seu gendre. A algunes cartes na Maria diu clarament que sa mare està “bastante
apenada, “poco animada”, diu “mi madre te añora mucho” i “mi madre es la única que falla un poco».
Cuida el nét.

4a. D’Antoni Maria Ques Ventayol, just puc anomenar la seva dona que ja havia mort abans del febrer del
1937: Sra. Àngela Maria Such Ros, era filla d'un comerciant valencià a Algèria, va néixer a Oran, on es
va casar. També el nom de la seva mare, la Sra. Antònia Ventayol Vives. (Gràcies a Antoni Marimon)
Aquestes han estat unes poques línies de les dones més properes als que foren assassinats tal dia com
avui. És ben cert que l'estudi de la repressió franquista centrada en les dones encara està als seus inicis.
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Tenim persones que han aportat la seva bona feina i compromís com Margalida Capellà, que va
entrevistar a 112 dones. I també un treball de David Ginard, on ressalta les formes singulars de violència
física i moral que patiren les dones, amb un elevat component d’humiliació que tenien efectes demolidors
en la part emocional d'aquelles dones, i ho vincula, si més no parcialment, a la forta incidència del suïcidi
femení en la postguerra.
Preparant aquesta intervenció vaig recordar que l'amiga Marita Camacho em va regalar fa uns 4 anys, el
llibre "3 guinees", l'assaig de Virginià Woolf, publicat el 1938 que intenta contestar la pregunta: Com
evitar la Guerra?
L'autora relaciona patriarcat i militarisme feixista i conclou que les dones podem construir, i ho hem de
fer, un nou discurs i unes noves pràctiques basades en la nostra experiència quotidiana, aliena a la guerra
i a les dinàmiques de poder.
S'ha de tornar a llegir aquest petit llibre, perquè és d'una actualitat sorprenent. Pel feminisme és cabdal,
ja que ens diu que a les nostres societats patriarcals el feixisme torna a estar present, i que el seu
desenvolupament està alimentat pel masclisme de cada dia.
Però el que és més essencial és que Virgínia Woolf no just fa l’analogia entre la tirania de l'estat patriarcal
i la tirania de l'estat feixista, sinó que sobretot, argumenta que no hi ha tirania sense complicitat.

Un agraïment a la comissió 24 de febrer, i a tantes persones que m’han deixat les seves
paraules, estudis i pensaments per fer aquest escrit: Elia Susanna, Margalida Capellà, Llorenç
Capellà, Antoni Marimon, David Ginard, Alexandre Font Jaume, Miquel Pieras Villalonga i Maria
Antònia Oliver.

1
El poble té la veu

3.3

Inca i els actes del 24F

Alice Weber
Regidora de cultura de l’Ajuntament d’Inca

“No somos revolucionarios que vamos con la bomba en la mano, no:
somos revolucionarios que vamos con el libro abierto porque creemos que
la única llave que puede abrir las puertas de nuestra sociedad anhelada, es
la cultura.”
Gabriel Buades i Pons (1903-1938) fou executat degut als seus anhels
pacifistes i llibertaris. Era un home bo i un bon home que, tal com explicà
la seva renéta Esperança Buades el passat dissabte a l’acte del Memorial
de l’Oblit, amb una sentida i sincera intervenció en homenatge al seu
repadrí llibertari, un home massa intel·ligent pel temps que li tocà malviure. Un home ferm defensor de
la cultura, de la llibertat i l’anarcosindicalisme com a mesures per reformar una societat endarrerida i
oprimida. Això fou el que preocupà tant als seus assassins, això fou el que va haver de pagar amb la
seva jove vida. Què menys que recordar i fer recordar-lo!
Aquest any Inca ha donat una passa més en la defensa de la memòria col·lectiva, des de la convicció que
sols amb la cura de la memòria col·lectiva i el coneixement d’on venim, podem saber cap a on (no) volem
anar. I és i ha de ser el nostre deure i la nostra responsabilitat, tant des de les institucions, com des de
les entitats, col·lectius, el món educatiu i totes i cada una de nosaltres, defensar i estendre la nostra
memòria. I en dies com els que vivim, més que mai.
Diumenge 23 proppassat, amb l’obra teatral Premi Ciutat de Palma, ‘Llum Trencada’, es tancava el primer
cicle “Inca té memòria”. Un cicle d’onze activitats diferents amb un mateix objectiu, el d’arribar a
diversos sectors de la societat, fent arribar la memòria democràtica des de diferents punts de partida. El
darrer, acostant als i les assistents a les víctimes silenciades de la repressió, les dones com a grans
oblidades i representades per unes actrius espectaculars Irene Soler, Catalina Florit i Marina Domínguez.
Així, durant aquest mes de febrer, a Inca des de l’àrea de Cultura i Memòria democràtica, a més del
teatre, s’han inaugurat tres exposicions com la dedicada a la trajectòria vital de Gabriel Buades, així com
la de “Pere Català Pic. Fotografia, Patrimoni i Avantguarda”, amb cartells tan significatius com el famós
’aixafem el feixisme’, o la que recorda i documenta el fenomen de les “Brigades internacionals i
multilingüisme”, mostrant clarament que es parlaven molts d’idiomes, però una sola llengua, la de la
defensa de les llibertats i de combatre el feixisme. I si els divendres s’inauguraven exposicions, els dijous
es presentaven llibres de gran qualitat i calat històric i científic: «Mallorca, el teatre decisiu 1936-1939.
Una guerra internacional; El Mediterrani. Dades enfront de mites», de Gaspar Salom; “La repressió
feixista a Mallorca durant la guerra civil i la postguerra”, de Bartomeu Garí i “Els esclaus oblidats” de
Maria Eugènia Jaume, organitzat per l’OCB Inca.
El racó i guia de lectura de la biblioteca municipal, la conferència “Caminant per la República”, i una visita
guiada pels refugis subterranis d’Inca, a càrrec dels historiadors Miquel Pieras i Martí Rotger completen
una programació que es veu culminada amb l’acte institucional del Memorial de l’Oblit, celebrat entre els
Ajuntaments de Palma i d’Inca.
En la seva carta de comiat a la seva dona Lida, Gabriel Buades escrigué: ”Morirá mi cuerpo, pero mi
recuerdo perdurará…”
Inca té memòria
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24 de febrer
83 anys després

Llorenç Carrió Crespí
Regidor d’Educació i Política Lingüística

Tornam un any més per recordar els fatídics fets que succeïren el 24 de
febrer de 1937 al Cementiri de Palma, ara fa 83 anys. La sentència a la causa
978/1937 condemnà a Alexandre Jaume Rosselló, Emili Darder Cànaves,
Antoni Jaume Rosselló i Antoni Maria Ques Ventayol a la pena de mort:
culpables de ser desafectes al Glorioso Alzamiento Nacional, però sobretot,
els volia castigar per haver estat algunes de les persones més prominents de
la Segona República a Mallorca. El tribunal militar del consell de guerra fou
inclement i un piquet executà la sentència a trenc d’alba.
Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques pagaren
amb la vida defensar la democràcia, la igualtat, la fraternitat, la llibertat i la
justícia social. També l’ànsia d’autonomia política, el reconeixement cultural i
la normalització oficial del català. Aquells fets i aquella data no va ser
oblidada mai a Mallorca. Així, el primer acte de recuperació de la memòria va ser el 1977 amb l’homilia
de Mn. Pere Llabrés, el primer a Mallorca i molt probablement un dels primers de l’Estat. Des de llavors,
s’ha anat reivindicat aquesta data any rere any. Des del 2015, en plena era Bauzá es creà la Comissió 24
de febrer integrada per partits d’esquerres, sindicats i altres entitats entre les quals destaca Memòria de
Mallorca, han anat celebrant actes el Cementiri de Palma.
Amb el nou pacte d’esquerres, l’Ajuntament se sumà a l’acte i el 2018 el Ple de l’Ajuntament aprovà una
moció (sense cap vot en contra) oficialitzant el 24 com el Dia de Record a les víctimes de la Guerra Civil i
el Franquisme. La declaració reconeixia el 24 com el dia de totes les víctimes i la voluntat d’aconseguir la
reparació moral de totes elles. Només així i malgrat el creixement de l’extrema-dreta al nostre país,
farem una societat millor i serà possible garantir el dret de les víctimes a la veritat, la justícia, la
reparació i a la no repetició.
El 24 de febrer de 2020 a Palma ha servit per seguir endavant en aquesta direcció. Gràcies a la donació a
l’Ajuntament del bust d’Emili Darder, obra de l’artista Eduard Servera per l’Associació d’Amics de Son
Sardina i Sa Garriga amb Antoni Marimon i Antònia Llabrés al capdavant, es va instal·lar a la Porta del
Camp, just davant la casa de Darder i on ara hi ha la Delegació de Defensa. Així, a partir d’ara Darder
serà present a l’espai públic de Palma. Les paraules de Ferran Cano Darder, net del Batle, reclamant
justícia i la Banda Municipal de Música de Palma homenatjant al Batle republicà quedaran en el record
dels que hi vàrem ser. El valor simbòlic que representa no enganya a ningú, el mateix Batle Jose Hila, el
primer càrrec del PSOE, s’ha sumat a la petició feta per MÉS de reclamar per a la ciutat, l’edifici confiscat
durant la Guerra Civil.
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Actes del 24 de febrer a Palma

A les 12 h a la plaça de la Porta del Camp s'inaugurà el bust dedicat al Batle Darder, obra de l’artista
Eduard Servera amb l’actuació de la Banda Municipal de Música de Palma.

A les 17 h se celebrà l'acte unitari al Mur de la Memòria del Cementiri de Palma. Enguany el manifest en
nom de la comissió fou de l’advocada i activista feminista, Francisca Mas Busquets, sobre la memòria de
les dones dels republicans morts el 24 de febrer. L’acompanyament musical anà a càrrec de Miquela Lladó
i Jordi Tugores.

En virtut de la donació del bust d’Emili Darder per l’Associació d’Amics i Amigues de Son
Sardina s’han fet dues conferències per valorar la figura del Batle Darder a les biblioteques
municipals. Així, el dimecres dia 19 a les 19 h a la Biblioteca de Son Sardina el Dr. Arnau
Company va fer la conferència Emili Darder, la modernització republicana i el dimecres dia 26
a les 19 h a la Biblioteca Ramon Llull la Dra. Lina Moner amb el títol Emili Darder en primera
persona.

8 de març 2020!
I el creixement del feixisme!!

El poble té la veu
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Lourdes Martin Clemente
Feministes en acció

Vivim uns moments polítics, socials, convulsos, amb un feixisme
creixent representat per partits d'extrema dreta, en un retrocés de les
polítiques socials, tant a Espanya com a Europa. Uns dels seus
objectius de l'extrema dreta és el feminisme, les dones feministes,
som la diana de les seves polítiques arcaiques que ens retrotrauen a
temps passats on les dones es consideraven menors d'edat, no teníem
la possibilitat de decidir sobre la nostra vida i sobre el nostre cos, a
més d'aquest retrocés, també neguen una xacra social que suposa la
violència de gènere, els assassinats de les dones pel fet de ser dones.

El feminisme és una teoria i un moviment transformador de la societat
capitalista, patriarcal, exigeix la igualtat de les dones en tots els
àmbits de la societat, en l'econòmic, social, polític, cultural, denuncia
les injustícies, les violències masclistes, els assassinats de les dones i
posa al centre, la vida, la vida de les persones, la seva cura, i alhora la defensa de la terra, de la natura,
perquè no es pot deslligar la vida de les persones de la terra.

L'eco-feminisme posa de manifest la necessitat de fer valdre i prioritzar la vida humana, perquè pugui
mantenir-se, com a mínim, tal com la coneixem. La defensa del territori i per una altra banda, el procés
d’empoderament de les dones són els agents clau per defensar i protegir la vida.

El sistema econòmic neoliberal, capitalista, patriarcal considera el territori i el cos de les dones les seves
parcel·les de conquesta, i si observem la història, veurem que les que lluiten contra la barbàrie del
patriarcat i els qui sostenen les comunitats, som les dones.

Per totes aquestes raons i davant l'atac sistemàtic de l’extrema dreta als cossos de les dones i les nenes i
del territori, aquest any el Moviment Feminista de Mallorca tria el lema:
DESTRUEIX EL PATRIARCAT, NO LA TERRA

La coordinadora estatal 8M aquest any no ha fet cap crida unitària per convocar vaga el 8 de març, per
tant cada territori ha decidit si convoca o no i el seu lema.
Feministes en Acció participa i forma part del Moviment Feminista de Mallorca, amb el que assumim els
acords de l'assemblea del Moviment.
A Mallorca, l'assemblea del MFM del 25 de gener, va acordar instar als sindicats per convocar vaga el 8 i
el 9 de març. Tenint coneixement que a Menorca i Eivissa només convocarien dia 8, a l'assemblea del 13
de febrer es va decidir unir forces a totes les illes i convocar només el 8, per tenir una convocatòria
unitària a les Balears.
Les activitats organitzades pel 8 de Març, per part de l'MFM, començaran per una Cadena Feminista el
dissabte 29 de febrer a les 12 h als jutjats de Via Alemanya, per denunciar les diferents violències
masclistes i la justícia patriarcal que ens ofega i qüestiona en tot moment, donant-li més crèdit a
l'agressor i a l'assassí.
Un parell de dades, el dia d'avui, en dos mesos, hi ha hagut 21 dones assassinades a tot l'Estat espanyol,
i des que hi ha estadístiques 1.048, un escàndol, no hi ha paraules. Les Administracions han de fer més, i
més, són intolerables aquests assassinats, és una qüestió de prioritats polítiques.
El diumenge 8 de març hi haurà vaga laboral, per a totes aquelles persones que treballen els diumenges
com les Kellys, vaga de consum i de cura, a més està convocada una manifestació a les 12 h que sortirà
de la plaça Espanya, per les avingudes fins al Parc de la Mar.
Visca la lluita feminista!
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La qualitat del treball
a les Illes Balears 2009-2018

Què està passant? 4.1

Ferran Navinés

El Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears ha presentat l’estudi La
qualitat del treball a les Illes Balears 2009-2018, elaborat per Marti Parellada,
Gemma García, Maria del Mar Ribas i Antònia Puiggròs, el qual es pot consultar a
la web del CES: http://www.caib.es/sites/ces/f/309243
Aquest estudi representa la tercera generació dels Indicadors de la Qualitat del
Treball (IQT) de les Illes Balears elaborats pel CES, ja que la primera metodologia
dels IQT’s va ser publicada per aquest, en el seu Dictamen 9/2003 La qualitat del
treball. Una proposta d’indicador, basat en l’informe amb el mateix nom i que
presenta el mateix equip redactor que el que ara s’acaba de presentar, el qual es
pot
consultar
a
la
web
del
Consell
Econòmic
i
Social:
http://www.caib.es/sites/ces/f/361
En aquest primer informe ja es deia que els IQT per si mateixos constitueixen una operació estadística de
primer ordre perquè permeten fer un diagnòstic complert de la dinàmica que afecta un dels principals
mercats de la nostra societat, com ho és el mercat de treball, i que com que aquesta realitat del mercat
de treball és molt canviant, caldria fer la seva actualització cada cinc anys.
Donat que l’IBESTAT no va incorporar els IQT’s com una operació estadística dins el Sistema Regional
d’Estadístiques del Govern de les Illes Balears, el CES va continuar fent aquesta labor subsidiària de
l’IBESTAT publicant l'any 2008 el segon informe dels IQT’s titulat Indicadors de la qualitat del treball, el
qual va ser elaborat pel mateix equip redactor dels altres dos, amb l’excepció que en aquest no hi va
poder col·laborar la professora Gemma García de la UB, i el qual es pot consultar a:
http://www.caib.es/sites/ces/f/43260
Malauradament, l’IBESTAT no va incorporar els IQT’s dins el seu pla estadístic quadriennal, i això va
provocar que l’any 2013 no es pogués tornar a actualitzar la metodologia dels IQT’s, ja que el CES va ser
tancat pel Govern del PP, i de fet com que l’IBESTAT continua sense incorporar en l’actualitat els IQT’s
dins el seu pla d’actuació, ha hagut de ser de nou el CES el que ha actualitzat de bell nou els IQT’s en
aquesta darrera publicació que ara comentem.
Val a dir que malgrat el tancament del CES des de desembre de 2012 fins a l’estiu de 2017 les persones
interessades a consultar una sèrie estadística complerta del IQT’s de les Illes Balears des de l’any 2001
fins a l’any 2018 ho poden fer accedint a la publicació anual Memòria del CES sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears, la qual contempla en el seu capítol II dedicat a Mercat de treball i
polítiques d’ocupació un apartat dedicat a l’evolució dels IQT’s:
http://www.caib.es/sites/ces/ca/l/memoria_socioeconomica_i_laboral-7/?mcont=54
Metodològicament la publicació dels IQT’s de 2008 respecte a la de 2003 no representa un tall conceptual
important, ja que només amplia un poc el número de dimensions dels IQT’s, incorporant la perspectiva
de gènere, i algun indicador nou. En canvi la darrera publicació dels IQT’s que ara s’ha presentat sí que
representa alguns canvis metodològics importants que cal comentar ni que sigui molt breument.
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Aquests canvis són els següents:

●
●

●

Per primera vegada s’han separat els indicadors de context (PIB per càpita, Renda Bruta
Disponible per càpita, etc dels veritables IQT’s (allò que afecta directament al treballador
en relació al seu lloc de treball).
Això ha permès redefinir millor les dimensions dels IQT’s (6 dimensions el 2003; 8 dimensions el 2008)
per ara només 3 dimensions: retribucions salarials, seguretat (estabilitat del lloc de treball) i
condicions laborals.
S’ha canviat radicalment les ponderacions establertes en els diversos escenaris, on ara la dimensió
de les retribucions salarials pesa més del 50% en l’escenari base (51%) i un 43% en els escenaris
socials i en el d’estabilitat, mentre en els IQT’s de 2008 la dimensió de “salaris i productivitat”
només pesava un 12,5% en l’escenari base, un 20% en l’escenari tradicional, un 15% en l
’ escenari intermedi i un 10% en l’escenari innovador.

La taula següent presenta un resum de les 3 dimensions que agrupen els 36 indicadors dels IQT en relació a la
posició relativa de Balears respecte a la resta de CA, en termes de la posició que tenien l’any 2009 i la que tenen
al darrer any estimat 2018:
Retribucions salarials (guany salarial; % població en llars de baixa intensitat de treball; desigualtat salarial):
passa de la posició 6 el 2009 a la 4 el 2018
Seguretat (estabilitat en el lloc de treball):
● Seguretat (risc d’atur; % ocupats que busquen feina; cobertura prestacions d’atur; treballadors afectats
per un ERO; cobertura convenis): es manté en la primera posició del 2009 al 2018
● Modalitats laborals (temporalitat; % temporals involuntaris; taxa de parcialitat; % parcials involuntaris;
ocupats fixos discontinus; ocupats que volen treballar més hores): passa de la posició 14 el 2009 a la
posició 12 el 2018
Condicions laborals:
● Condicions de treball (% d’ocupats que busquen feina per millorar; desajustament formatiu;
autonomia lloc de treball; % d’ocupats que treballen més de 40h; hores extres per treballador:
Passa de la posició 4 el 2009 a la posició 12 el 2018
● Sinistralitat (incidència accidents de treball; dies de baixa per accident; incidència malalties
professionals): es manté en la posició 12
● Conciliació (% que treballen caps de setmana, tarda o nit; % que treballen al domicili; %que treballen a
jornada continuada; % de parcials voluntaris): passa de la posició 15 a la posició 4
● Formació i promoció: (% ocupats que cursen estudis; % cursen estudis relacionats amb la feina; %
participació empresarial en la formació dels ocupats): passa de la posició 14 a la 15.
● Gènere (bretxa salarial D/H; risc d’atur D/H; % parcials involuntaris D/H; % temporals involuntaris D/H;
desajustament formatiu D/H; % que treballen en domicili D/H; % ocupats que cursen estudis D/H):
passa de la posició 16 a la 10
Indicador sintètic de les 3 dimensions (IQT):
● Escenari base: passa de la posició 6 el 2009 a la 5 el 2018
● Escenari social: passa de la posició 6 el 2009 a la 5 el 2018
● Escenari estabilitat: passa de la posició 5 el 2009 a la 4 el 2018
Per una consulta més exhaustiva dels principals resultats es pot consultar a:
http://www.caib.es/sites/ces/f/308905
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Els mostradors buits

Mateu Morro Marcé
Fa poques setmanes les imatges de supermercats mallorquins
amb els aparadors buits a causa de l'aïllament provocat pel
temporal, varen ser notícia als mitjans de comunicació i cridaren
l’atenció a moltes persones. Les imatges mostraven una realitat
inqüestionable: l’absoluta dependència de Mallorca dels aliments
importats. No era una qüestió nova ni desconeguda, però les
imatges tenen un poder molt superior a les paraules i per això han
contribuït a posar sobre la taula de debat el tema de la sobirania
alimentària.
És evident que una gran part dels aliments processats i envasats
que omplen els prestatges de les botigues són d’origen extern. I
de manera més concreta encara: són productes controlats per un
nombre escàs de multinacionals com Nestlé, Unilever o Danone. El
seu domini és absolut en begudes, lactis, cafès, xocolates, galetes, menjar infantil, gelats, congelats, etc.
Per això quan s’avalua el pes de la producció alimentària local sovint es fa en exclusiva sobre el producte
fresc: la fruita, la verdura i la carn. Aquests aliments no transformats es vinculen de manera directa amb
les produccions agràries i ramaderes, i a més a més, són de fàcil avaluació, ja que per Mercapalma,
empresa de la qual l’Ajuntament de Palma n’és soci majoritari, hi passen més d’un 90% dels aliments
frescs consumits a Mallorca.
L’anàlisi de les dades del consum alimentari a Mallorca, i del flux d’aliments locals que arriben a
Mercapalma, amb relació al total del consum d’aliments frescs, ens dóna un percentatge de producció
local que està entre el 15% i el 20%, que a les altres illes seria menor (a Eivissa podria estar sobre el
5%). Però el que crida l’atenció de les dades és que a finals del segle XX aquesta proporció era del 50% i
que és en el darrer decenni, sobretot a partir de la crisi econòmica iniciada el 2008, que la caiguda del
consum de producte local s’accelera. Una caiguda que ve del fort retrocés de les hortalisses i la carn, no
tant de la fruita que ja havia caigut en la dècada de 1990. Podem concloure doncs que tot i que la crisi
agrària es va manifestar ja en els setanta, en un primer moment el creixement turístic es va basar en
aliments d’origen local, fins i tot contribuint a la intensificació de les produccions (les vaques de llet a
Sant Jordi i Campos en són un exemple), però en la segona meitat dels vuitanta i en els noranta,
coincidint amb l’entrada a la Unió Europea i amb els canvis en la distribució, de cada cop més
concentrada, el model alimentari balear es va decantar de les produccions locals.
Aquesta tendència a la deslocalització ha tengut el seu paral·lel en l’augment astorador de les terres
abandonades, amb les seves greus conseqüències territorials, ambientals, econòmiques, paisatgístiques i
socials, i en la reducció espectacular del nombre d’agricultors, que també s’ha intensificat en els darrers
anys, mentre canviaven els hàbits i els sistemes de producció i distribució d’aliments. Val a dir que
aquests fenòmens són generals als països amb economies desenvolupades, l’especificitat balear és en la
intensitat de la crisi agroalimentària, determinada per la insularitat i pel model d’economia turística que
s’ha imposat.
Tranquils, és el mercat
Què està passant en el sistema agroalimentari? Té remei un procés tan abassegador, tan massiu i tan
generalitzat de destrucció de les produccions locals? Bé, no ens preocupem, és el capitalisme. No està
passant altra cosa més que la consolidació de la globalització econòmica sota direcció de les grans
corporacions i el seu progressiu domini dels sistemes de producció i distribució agroalimentaris.
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És la mateixa roda que hi ha al darrer del canvi climàtic o de l’augment de les diferències socials i de la
pobresa. En aquest model els sistemes agroalimentaris enfocats a satisfer necessitats socials, necessitats
de les persones, no juguen cap paper. Canviar el sistema alimentari implicaria reconfigurar el sistema
econòmic i les relacions comercials entre els països, revertint el sistema imposat per la ideologia
ultraliberal i introduint processos inspirats per altres valors. Sols extraient l’alimentació del pur domini del
mercat globalitzat i considerant-la un dret humà, tant en la producció com en el consum, es poden
aconseguir resultats efectius. D’això és del que parlam quan defensam la Sobirania Alimentària.
No voldria que es pogués pensar que defens que no hi ha res a fer si abans no es canvia el món. Es
poden i hem de fer moltes coses mentrestant. Però he fet aquesta consideració, a risc de semblar utòpic
o catastrofista, per situar en les seves justes dimensions la magnitud dels problemes als quals hem de fer
front. M’agradaria insistir en la comparança amb els problemes derivats del canvi climàtic, ja que la crisi
alimentària i la crisi climàtica tenen les mateixes causes i les mateixes solucions. Ni un problema ni l’altre
els podrem resoldre en exclusiva a partir del voluntarisme individual dels ciutadans, ni amb mesures
limitades preses per les comunitats autònomes o, fins i tot, pels estats. El problema és global i necessita
solucions globals, que poden sortir, és cert, de pràctiques i pensaments locals. Aquí hi ha la gràcia de la
qüestió.
La mobilització pagesa
Però què passa quan el sistema va fent la seva i va engegant del mercat els pagesos, incapaços de
sobreviure d’unes produccions que no tan sols no donen guanys, sinó que sovint donen pèrdues? I què
passa si els responsables polítics no són conscients de la situació i van prenent decisions sense cap ni
centener? Aleshores la protesta pagesa pot esclatar i manifestar-se amb molta intensitat.
Personalment pens que el que ha passat les darreres setmanes no és res devora el potencial reivindicatiu
que hi ha acaramullat a la pagesia i que pot explotar en qualsevol moment. La unió entre les diferents
organitzacions agràries, des de la conservadora ASAJA a les progressistes COAG, UPA i Unió d’Unions, ha
donat al moviment una important capacitat de convocatòria i també ha limitat la capacitat de banda de la
dreta d’instrumentalitzar la mobilització. Però, insistesc, el moviment té corda per estona perquè el
malestar és fort i hi ha la sensació entre els agricultors que s’està capolant la pagesia. De com
responguin les instàncies de govern a les reivindicacions pageses en dependrà l’evolució futura del
moviment. Però aquí s’han de tenir en compte coses tan complexes com la negociació de la PAC, en un
moment en què l’escampada britànica amenaça d’acabar en una reducció notable dels fons agrícoles, o
com la gestió del govern de coalició progressista que, de moment, sembla apuntar cap a l’adopció de
línies d’actuació novelles, amb una menor prostració servil davant la doctrina desreguladora i ultraliberal
dominant a la Unió Europea i en una major defensa dels drets dels assalariats agrícoles.
Canviar el model
Els prestatges buits dels supermercats de Mallorca i la reivindicació pagesa d’una major justícia en el
comerç alimentari són dos fets íntimament relacionats, perquè si hi hagués justícia, els productors locals
no serien expulsats del mercat i els prestatges no es buidarien en moments de tempesta i incomunicació
temporal. Tan sols posant a son endret el sistema alimentari i fent-lo pivotar sobre les produccions locals,
i això vol dir amb preus justs pels pagesos, podrem canviar el model ara vigent. Però això és bo de dir i
mal de fer. Per dir-ho de manera simple: ens calen instruments d’organització de la cadena alimentària i
de regulació dels mercats que vagin dirigits a sostenir els preus a un nivell suficient per a compensar la
feina feta. Això és el que sembla suggerir el paquet de mesures acabat d’aprovar pel consell de ministres,
com a resposta a les mobilitzacions pageses, que introdueix una clàusula obligatòria en els contractes
que assenyali que el preu pactat cobreix els costos de producció, prohibeix la «venda a pèrdues» i obliga
al registre i supervisió de tots els contractes. Encara és prest per treure’n conclusions, però podríem estar
davant un canvi de signe en les polítiques agràries si les mesures aprovades aquests dies es poden
aplicar i demostren la seva validesa.
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20 anys de polítiques
públiques de cooperació a Balears
On som?

Què està passant? 4.3

Laura Celià
Directora General de Cooperació
Govern Illes Balears

No sé si mai vos ha passat de sentir-vos impotents davant
d’una crisi humanitària o d’una situació d’injustícia social en
un país empobrit. Aquella sensació de voler ajudar i no poder.
A mi m’ha passat. Llegint les notícies, veient imatges, posantme en el lloc d’aquelles persones que pateixen. És molt
frustrant.
Molta gent de les Illes desconeix que de forma indirecta
contribueix a pal·liar algunes d’aquestes situacions. Sí, sí:
asseguts a casa llegint aquest article, per exemple. I és que el
Govern de les Illes Balears desenvolupa polítiques de
cooperació que, gràcies als diners públics, incideixen en
aquests països (que més que “empobrits” hem d’anomenar
“del Sud” -el llenguatge tècnic evoluciona ràpidament en el
món de la cooperació.
I no ve d’ara, aquesta tasca, sinó que va començar en els anys 90 del segle XX, arrel de les
mobilitzacions del 0.7, després que la societat civil fes una passa endavant i demostràs el seu grau de
compromís, protagonitzant el canvi que creien imprescindible.
Les primeres accions solidàries varen venir idò d’aquesta societat civil, que baix el paraigües del
moviment "Mallorca Solidària cap al 0,7" es va saber organitzar en entitats i ONGDs (Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament). Els Fons Insulars d'una banda i entitats com Deixalles,
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, Amics de la Terra, Ensenyants Solidaris, Veïns Sense Fronteres,
Justícia i Pau, S’Altra Senalla, Voluntaris de Mallorca, Llevant en Marxa… són alguns exemples d’entitats
creades a les Balears a finals dels 80, principis dels 90 i que varen posar marxa un engranatge que ja no
va tenir aturall.
Va ser una mica més tard que el Govern de les Illes Balears va fer la passa i el 1999 va crear la Direcció
General de Cooperació, que recollia les polítiques de migració que s’havien fet fins aleshores i es
proposava iniciar la política pública en matèria de cooperació al desenvolupament, amb les reivindicacions
del 0.7 encara a la memòria col·lectiva.
Han passat trenta anys, de les mobilitzacions. Vint, d’aquell inici al Govern. I les Balears, malgrat tot
l'esforç que s'ha fet, no hem arribat al 0.7.
Algunes persones creuen que això del 0.7 és una reivindicació perduda i desfasada, que els reptes ara
són uns altres, recollits a l’Agenda 2030 per avançar cap a un món global més just. Però convé no
perdre-ho de vista, perquè ens ajuda a contextualitzar i mesurar la solidaritat de les nostres Illes: ara
mateix ens trobam al 0.2%. Això vol dir que no hem estat capaços de consolidar ni la meitat del que
reivindicàvem els anys 80.

2
Val a dir que només algunes comunitats estan per damunt de Balears en la llista de recursos destinats a
AOD (Ajuda Oficial al Desenvolupament): País Basc, Navarra, Extremadura i La Rioja (dades de l'any
2018).
L’Estat tampoc no hi arriba, fins i tot en el món acadèmic es parla de “ridícul” si tenim en compte que el
2018 Espanya va destinar 600 milions d’euros a l’ajuda al desenvolupament, un 5% del que destina per
exemple Alemanya.
En aquest context i amb la perspectiva que donen aquests vint anys de feina, amb els seus alts i baixos,
iniciam una nova legislatura i amb ella un nou Pla Director de Cooperació: el document quadriennal que,
tal i com estableix la Llei de Cooperació de les Balears (2005) ha de marcar l’estratègia del Govern en les
polítiques de cooperació.
I quins són els reptes que honestament podem plantejar? De què som capaços, amb els recursos tècnics
i econòmics de què disposam?
Idò el primer que necessitam posar damunt la taula és la millora d’aquests recursos. Per fortuna els
Acords de Bellver estableixen un augment del pressupost destinat a cooperació: necessitam més
pressupost, sí, però aquest augment s’ha d’acompanyar de personal que pugui executar tot allò que
volem fer, perquè si no continuarem essent poc eficients.
També s’han de millorar els instruments que tenim. I en aquest sentit,
altre punt -el segon i últim, en matèria de cooperació- recollit en els
oportunitat per repensar col·lectivament moltes coses. Tenim una llei de
realitat que trobam i que necessita adequar-se als reptes i plantejaments

la nova Llei de Cooperació (un
Acords de Bellver) esdevé una
fa 15 anys, que no reflecteix la
del segle XXI.

Un altre dels eixos en els quals el nou Pla Director vol fer incís és en la planificació i la coordinació.
Després d’una legislatura dedicada a la recuperació del teixit associatiu i a la tonificació del múscul
institucional (la crisi va ser realment devastadora), hem de ser capaços de planificar a mig-llarg termini i
definir clarament a on volem que estigui i com volem que sigui la cooperació balear d’aquí a vint anys.
Això implica moltes coses, però sobretot dues: avaluar de forma rigorosa i transparent l’impacte que les
polítiques d’aquests vint anys han tengut en els països del Sud i establir aliances que mos permetin
millorar la coordinació, planificació, eficàcia i visibilitat de les accions que duim a terme.
Hem d’aconseguir (no en aquests quatre anys, perquè aquest és un camí de llarg recorregut) que la
“cooperació balear” sigui identificable, tengui un segell propi que la diferenciï de la resta de territoris. Per
què? Perquè som petits i no podem pretendre equiparar-mos a altres comunitats que disposen de
recursos que quintupliquen els nostres. Però tenim unes especificitats que mos fan quasi únics (som illes
enmig de la Mediterrània, afectats per les crisis climàtica i migratòria) i això s’ha de posar en valor per
generar una expertesa que mos ajudi a millorar l’impacte de les nostres polítiques. La recerca i la
innovació, sens dubte, seran claus per aconseguir-ho.
Si aterram una mica en el terreny del dia a dia i cercam objectius concrets que tenguin l’abast d’una
legislatura, val la pena remarcar que l’aposta fins al 2023 anirà enfocada a enfortir les accions directes
que desenvolupa el propi Govern. Ja ho dèiem abans: recuperat el múscul pressupostari i enfortit i
consolidat el teixit associatiu (garantim els recursos que es destinen a les entitats), ara és el moment de
fer créixer aquesta política pública executada directament per la Conselleria d’Afers Socials i Esports.
Això implica tres àmbits:
D’una banda, la cooperació al desenvolupament. Hem de definir els projectes que s’han d’executar
mitjançant aliances directes amb governs regionals en els països del Sud i hem de desplegar una
estratègia de cooperació tècnica (formacions i intercanvis entre els funcionaris de les Illes i el personal
tècnic dels països a on cooperam), que faci valdre la capacitat i expertesa del Govern de les Illes Balears.
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En segon lloc, l’acció humanitària. Això és quan hi ha declarada una emergència humanitària i és
necessari destinar recursos addicionals per poder superar aquella crisi. En aquest sentit, el debat que
tenim damunt la taula passa per la recentralització (concentram a Madrid) o la descentralització
(concentram a les Balears) dels recursos destinats per diferents administracions i entitats de les Illes a
aquestes accions.
I finalment, allò que ara anomenam l’Educació per a la Transformació Social. Totes aquelles accions que,
tant en l’àmbit formal com en l’informal, estan destinades a sensibilitzar, educar a la ciutadania des d'un
pensament crític perquè s'empoderi i assumeixi un paper actiu en la transformació de la realitat.
Fixau-vos que no vos he parlat de països, ni de sectors, ni d’actors. Crec que no és necessari. Estic
segura que els teniu identificats: sabem quins són els reptes globals que tenim a escala planetària, els
sentim cada dia a les notícies, els llegim arreu. Tots aquests reptes s’han d’afrontar des d’una perspectiva
global, actuant a ca nostra, però amb la mirada posada en els països que estan més avall de l’equador i
que són els que pateixen les crisis i les desigualtats d’una forma més punyent.
En aquests vint anys i gràcies a la implicació de moltíssimes persones, el Govern ha treballat amb més de
160 entitats, ha establert aliances amb 69 països del Sud, ha destinat més de 96 milions d’euros a
projectes de cooperació i el que és més important: hem contribuït a millorar la vida de milions de
persones.
Ara toca avançar, hem de ser ambiciosos i veure la cooperació com una valor de país solidari, que el
Govern l’entengui com un compromís transversal més enllà d’una direcció general i que la ciutadania de
les Illes Balears se senti orgullosa de pertànyer a una terra que no deixa ningú enrere.

Foto Ajuntament d’Abrera
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L'entrevista E

SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA
Bisbe de Mallorca

Biel Pérez i David Abril

És una de les persones que hem entrevistat que ens ho ha posat més fàcil. No feia mitja hora
que li havíem enviat un correu, quan va sonar el mòbil amb el Bisbe oferint tota classe de
facilitats per a l’entrevista i sense condicions. En absència d’en Pep Valero per raons de salut
(encara que ens havia passat algunes preguntes), en David i en Biel som acollits pel bisbe
Sebastià en una saleta del palau episcopal, amb una vista excepcional damunt la badia, entorn
d’una taula-camilla molt familiar i en presència d’un bon conversador.
Just copiar el currículum ens ocuparia tot l’espai de l’entrevista; podeu trobar-lo complet a la web
del Bisbat de Mallorca. Així i tot recordarem que és llicenciat en Teologia Dogmàtica i va ser
ordenat capellà el 23 de setembre de 1972. Exercí infinitat de càrrecs al servei de la diòcesi de
Menorca, de les Illes, de Catalunya i estatal. Camps del seu treball foren: a més de rector de tres
parròquies, l’Ensenyament, la Catequesi, la Pastoral Matrimonial i Juvenil, el Seminari, la
Doctrina Social de l’Església, els Mitjans de Comunicació, Vicari General a Menorca amb cinc
bisbes... Fou nomenat Bisbe Auxiliar de Barcelona el 28 de gener de 2009; Administrador
Apostòlic de Mallorca el 8 de setembre de 2016 i Bisbe de Mallorca el 19 de setembre de 2017 i
prenent possessió de la Diòcesi el 25 de novembre del mateix any.
Actualment forma part de les Comissions de Pastoral Social, encarregat del Departament de
Justícia i Pau, i de Mitjans de Comunicació social a la Conferència Episcopal Espanyola.
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Així i tot, com feim sempre, començam demanant unes pinzellades del currículum; d’on ve i a on va...
D’on venc, ho sé, a on vaig ho vaig descobrint cada dia. Potser la primera fita important és el meu bateig
el 5 de febrer de 1948; el naixement, 8 dies abans, dia 28 de gener, a Ciutadella de Menorca. En un
ambient molt religiós; tant els meus pares com tota la família; molt decisiu per la meva vida. Em varen
ajudar molt a ser capellà i a encaminar la vida cap aquesta direcció. Som tres germans i una germana. A
Ciutadella vaig anar a escola als Salesians. Pràcticament i acompanyat per ells, jo em preparava per a ser
salesià després vaig descobrir la importància de quedar a la pròpia diòcesi.
Alguna cosa de l’estil salesià vos ha quedat: la catequesi, el jovent...
Sí, sí... molt dins l’estil salesià. Que és el que s’intenta ara. Perquè, és curiós, jo a catequesi com es fa
ara a la parròquia, no hi vaig anar mai. Tota la vida del col·legi era catequesi; ho era tot, des de l’estudi,
la pregària, l’oratori, i tantes activitats, com teatre i esport.
Vaig entrar al Seminari de Menorca a dotze anys, però ho tenia clar des de molt abans. A sis anys vaig dir
que volia ser capellà; ahir mateix ho vaig explicar als nins de confirmació de Llucmajor, que tenien vuit o
nou anys. Jo concep molt la vocació sacerdotal dins aquesta edat. Tot l’ambient ho afavoria molt.
I la vocació de bisbe...
No; això no sabia ni què era! Això et ve sense esperar-ho.
I què desperta quan arriba això?
Desperta que han posat molta confiança en tu, que has de donar una resposta molt generosa. Que t’has
d’entregar del tot, del tot; més del que hi estaves.
Això de cara al Papa i als que vos han elegit; i de cara als que anau destinat, un ensurt?
No del tot, perquè a on em varen destinar era a Barcelona. Jo ja ho coneixia un poc perquè hi havia
estudiat, coneixia molta gent, com a diòcesi ens hi relacionàvem molt i em resultava atractiu en aquest
sentit. Si m’haguessin dit un altre lloc, suposo que també, però que fos Barcelona ja es tractava d’una
comunitat que no em venia de nou. Quan el Nunci m’ho va comunicar, em va venir davant, a la ment,
tota la gent que coneixia quan hi havia estudiat i havia tractat en els anys successius, sempre per raons
pastorals. Quan vaig venir a Mallorca també vaig recordar tota la gent que coneixia d’aquí, i que havíem
estat junts en el Seminari. Tampoc no em va venir de nou el lloc; el càrrec sí, però les persones no. Va
ser allò de dir: han posat la confiança amb tu, has d’anar allà a servir i fer feina; t’hi has d’entregar. En el
moment d’anar a Barcelona, el Nunci em va dir una cosa així que em va emocionar: “Tienes que ir allí
porque te conocen y te quieren”. Et coneixen i t’estimen... que t’ho diguin en un moment com aquest,
que sembla molt oficial; que et diguin una cosa tan senzilla com tu donar-hi la teva vida, em va agradar,
sí.

Una de les grans sorts de la meva vida ha estat poder
treballar amb els joves.
Des del Seminari fins a Bisbe, hi ha hagut alguna època daurada que recordeu especialment?
Jo he duit una vida molt igual; no he tingut moments d’alts i baixos. Vaig exercir de capellà a Menorca
durant trenta-tres anys. Amb molts de càrrecs, perquè a una diòcesi petita... et van encomanant coses i
més coses. Primer de tot a la Casa d’espiritualitat en el Santuari de la Mare de Déu del Toro; després,
formador i rector del Seminari; vaig tenir diverses Delegacions: la primera va ser la de Joventut durant
denou anys, al mateix temps que professor de l’Institut públic de Ciutadella; la de Catequesi i la de
Mitjans de Comunicació Social. Em vaig dedicar molt als joves, fins al punt que els primers anys no
estava a una parròquia a fi de tenir molta llibertat per estar amb ells. Per mi ha estat una de les grans
sorts de la meva vida: poder treballar molt amb els joves i, a la vegada dins el camp de l’ensenyament.
Després, en els anys successius, he estat rector de tres parròquies, consiliari de moviments, de joves, de
matrimonis, d’Esplai i Escoltisme.
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Quan un ha estat Rector del Seminari i, amb el pas del temps, veu l’evolució dels seus alumnes, li
sorgeixin dubtes o malestar a vegades?
No! Jo els veig molt situats en la vida real, després. Tant si sortien del Seminari com si s’ordenaven.
L’experiència que vaig tenir a Menorca va ser molt sortada perquè vaig veure que dins moltes institucions
públiques, com el món de la política, de l’ensenyament, dels sindicats, de l’economia, de la família, era
gent que havia estudiat en el Seminari i amb unes grans qualitats. A vegades ho comentàvem: els partits
polítics es nodrien, el temps de la transició, majoritàriament dels qui havien passat pel Seminari. Quan
parlàvem del compromís, volíem dir ficats en la realitat per a transformar-la.

Ens proposàrem viure calcant la vida dels primers cristians
Encara que a la carta pastoral “Batiats, confirmats i enviats”, que estau difonent aquestes setmanes,
mostrau un esperit constructiu, però també, en un clima de correcció fraterna, hi batega una crítica forta
i valenta de l’egoisme, l’aburgesament, el xafardeig, la dificultat per crear comunitat, la burocratització,
la manca d’entrega vocacional al bé comú...
Veníem d’un Seminari molt familiar i amb l’empenta del Concili Vaticà II, que a tots ens va obrir molt els
ulls a un nou tipus d’Església. I això perdura sempre. D’altra part, si ens referim a l’any que vam ser a
Mallorca tot un grup de menorquins, anàvem a classe al Seminari, però vivíem en comunitat. Vàrem
venir amb una exigència molt forta; però molt. Més de les possibilitats reals que teníem. Va esser un any
decisiu, perquè després un petit grup de quatre ens n’anàrem a Barcelona perquè vàrem veure que aquí
no ens satisfeia del tot i volíem anar a la universitat, no ens agradava prou. El Bisbe Moncadas havia
posat tota la il·lusió duent-nos aquí. Vivíem en dos pisos i era una experiència, com he dit, de vida
comunitària. Ens proposàrem viure calcant la vida dels primers cristians. Ho teníem tot en comú; no
teníem doblers individuals, tot ho teníem dins una caixa. Era una vida exigent; no resultava fàcil. És allò
de “l’esperit és prompte, però la carn és flaca”. I l’esperit era de fer-ho així, però hi havíem de posar
molta voluntat i esperit solidari.
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Entre els dos pisos on vivíem a prop del Seminari érem deu: ens feien el menjar nosaltres; compràvem
amb els doblers que eren de tots; si necessitaves qualque cosa. ho agafaves d’allà... Però això ens va dur
a plantejar-nos si en molts de moments n’estàvem convençuts d’això o no; perquè també va haver-hi les
seves dificultats. A vegades et converteixes en jutge de l’altre, perquè potser gasta en el que no hauria
de gastar... Tanmateix, la vida de cada dia ens va dur a revisar-nos molt a fons (fèiem revisió de vida i ho
reflexionàvem junts). A posta aquí va ser molt decisiu en aquest aspecte. Aquí, a més de les hores que
havia de dedicar a l’estudi, vaig participar en l’acompanyament d’un grup de parelles que es preparaven
per al matrimoni. També, gràcies a un altre capellà que m’ho va demanar, vaig donar classe de religió a
un institut públic. També vaig participar amb un grup de laics d’acció social, fèiem reunions i trobades, a
vegades amb algunes dificultats per la prohibició que en aquell moment hi havia de reunir-se, la qual
cosa va fer que alguna vegada haguéssim d’estar pendents de si venia la policia. Pensau que era l’any
1969. Puc dir, certament, que aquest curs el vam viure amb molta intensitat.
Llegint aquesta extensa carta pastoral, més de tres-centes pàgines, hem pensat si el Bisbe, en comptes
de descriure la situació de la nostra Església mallorquina, ha retratat els mallorquins d’avui.
Quan l’he escrita he pensat molt en aquí, en tothom i no sols en l’Església. Si l’hagués escrita a un altre
lloc, potser hauria tingut unes altres tonalitats. Em vaig posar a escriure-la fa un any i mig: observant,
conversant amb la gent, amb tota classe de gent. I escoltant sovint aquella frase: “és que noltros som
així”, com aquell que diu: “nosaltres no hem de canviar!”. I és quan pos allò de Jesús com a resposta:
“que no sigui així entre vosaltres!”. Jesús ho diu molt clar. Ho dic amb molta estimació i amb molta
suavitat; ja veis que jo no tenc un llenguatge agre per dir les coses i parlant amb la gent...
Teniu el do de la bona comunicació
Intent fer-ho així perquè és la manera com t’acostes a les persones; i l’altre no es sent ni ferit ni
infravalorat.
Parlant del xafardeig, del que vos ens alertau amb suavitat, però amb insistència, ens ha arribat aquest:
“Don Sebastià treu massa el Papa, vol que l’ascendeixin”. De fet la Carta està farcida de cites del Papa
Francesc. Vos sentiu solidari d’un Papa atacat, menysvalorat per un sector de l’Església?
És la primera vegada que sent a dir això de “vol que l’ascendeixin”. Mai m’ha passat pel cap! Voldria que,
als qui ho diuen, els diguéssiu que s’equivoquen, perquè no tenc cap pretensió de res; ni un fil. I, si cit
amb freqüència el Papa és perquè desprèn l’aire fresc de l’Evangeli, un esperit de comunió amb
l’Església; i perquè em sembla que aquest Papa, als qui fa tants d'anys que treballam dins l’Església, ens
està animant molt en tot allò que estam fent.

Aquest Papa ens està animant molt
Vos agradaria, a escala de base, tenir el mateix suport que vos donau al Papa?
Sí.., sí. Jo, aquí, el sent molt aquest suport. I, no sols el sent, sinó que m’anima a seguir. És el Papa, però
és l’Església que es sent empesa per l’Esperit en aquest moment; no és ell tot sol. Nosaltres ja fa molts
d’anys que intentàvem aquesta Església molt més propera a tothom; una Església que viu el dia a dia;
que està molt preocupada pel moment que viu la gent (sobre tot la gent més vulnerable i més pobra).
Mai havia passat això a ser titulars dels diaris. Clar, això molesta als qui esperen de l’Església una
institució de poder, allò que li dóna categoria humana i ascendència damunt els altres, que la fa garant
d’una veritat que sembla que ha d’oprimir a un altre... El Papa no va per aquí; ni nosaltres anam per
aquí!
Aquests dies un biblista mallorquí ens recordava com els profetes i molts llibres de la Bíblia ens parlen
amb motlles culturals i religiosos de l’Orient Mitjà de l’època en què es varen escriure. Quan preparàvem
aquesta entrevista, hem coincidit tots tres en el llenguatge desfasat que utilitza l’Església, sobretot a la
litúrgia. Hom sofreix quan veu la desconnexió entre l’altar i la comunitat.
Això depèn molt del lloc i de les persones. Jo, ahir, celebrava l’Eucaristia amb els nins i vaig intentar
connectar posant-me al seu nivell. Clar, l’Església té un llenguatge estàtic, en els llibres litúrgics, a la
Bíblia (propi del seu temps).
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El que fa falta és que a l’hora de comunicar-ho a la gent aquesta ens entengui. Això és el que fa falta; i
ens demana un gran esforç d’adaptació. És tot un signe que l’altar no estigui enfora, sinó enmig de la
comunitat, com la taula familiar entorn de la qual tots ens hi sentim bé, a gust i contents, i ens entenem.

Em planteig com a llocs privilegiats d'evangelització els ambients
més senzills: barriades i pobles
Què pot aportar l’Església a aquesta societat mallorquina d’avui? Què li podem dir a aquesta gent que
trobam, per exemple, en el carrer de Sant Miquel?
L’Església ha de tenir una paraula per a tothom, sense distincions. També la del carrer de Sant Miquel en
quant representa una gran diversitat que passeja, que entra i surt de botigues, que compra i ven..., ha
de tenir l’oportunitat de viure en cristià i formar-se. L’atenció ha de ser determinada i s’han de trobar
respostes que responguin a la diversitat. D’altra part, jo també partiria d’altres ambients: barriades,
pobles... Em planteig Son Gotleu, La Soledat, Sant Francesc de Paula, l’entorn de les parròquies de
barriada... Quan vas per allà, veus molta gent entregada i que treballa molt donant un bon testimoni
cristià i ciutadà. Però també en alguns d’aquests llocs veus algú en un cap de cantó que mira si la policia
ve o no... Són situacions de marginalitat en el cor de la ciutat. Jo pens en aquesta realitat i que fer-hi. Hi

ha capellans, religiosos, religioses i laics que hi són presents i treballem amb molta dedicació i fan un
gran bé. Amb aquesta gent, si te’ls trobes, també pots arribar a establir una bona sintonia. Per exemple,
pens en les vegades que he visitat la presó. Hi he tingut trobades amb distints grups de presos. I és allò
que et sap greu haver-te’n d’anar (perquè han d’anar a sopar) perquè estàvem en un moment molt
eufòric de diàleg.
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És impressionant com et transmeten la fe, també. Record la vegada que hi he estat abans de Nadal, com
ells m’explicaven la seva descoberta de Déu dins la presó..., gent que havia tingut una educació religiosa,
que havia participat de l’Església i ara es trobava en aquesta situació i en feien una nova lectura.
L’Església ha d’aportar molt a la societat mallorquina, i a tot tipus de gent i situació... Pens en una
expressió que ens va dirigir una persona que teníem al costat esperant en un pas de vianants: “Donaunos l’Evangeli!”. Crec que és el que l’Església –els cristians– hem de donar. Amb la paraula i amb els fets.
Què pot ensenyar la nostra societat mallorquina a l’Església? Es deixa interpel·lar, per exemple, per la
visió nova de la dona, de la sexualitat, del celibat, de l’economia, l’ecologia...?
En tot això no hi ha una visió mancomunada, una visió unitària. La societat està molt fragmentada. Ahir,
per exemple, em vaig trobar amb persones que defensaven el celibat per tota la vida; i no m’ho deia,
precisament, una persona conservadora, sinó tot el contrari. De fet, també et trobes qui pensa el
contrari... Per a mi el problema sorgeix quan volem fer compartiments tancats i a cada cosa li donam una
força que sembla que no hi ha res més. La societat, en aquest moment, no sé si ens mostra res a
l’Església, però el que és cert és que a vegades sense dir-ho ens vol dir moltes coses i les hem de saber
intuir i deixar-nos interpel·lar. Crec que hi ha una gran set d’autenticitat, una gran set de Déu, encara
que no ho expressi; té una gran set de veritat i hi ha una religiositat difosa... Això ho perceps, no dins un
ambient general que no et diu res; ho perceps quan parles amb les persones molt directament, de tu a
tu. Estic plenament convençut que, ara, la veritat dels pobles, la veritat de la gent, l’has de percebre amb
el diàleg directe i les inquietuds que manifesta: aquella família, aquell malalt que vas a veure...
Certament quedes molt atordit, pel tracte, per les paraules, per l’actitud amb què viu la malaltia, o quan
t’has trobat amb altres patiments o amb víctimes d’abusos... Són realitats molt fortes... Aleshores és
quan estàs descobrint la necessitat d’apropament. I, s'ha de veure com valoren aquest apropament! Ens
critiquen quan l’apropament no hi és, però, quan hi és, s’ha de reconèixer que la situació exigeix un
sentit de discreció; molts no es fan a la idea del molt que es fa en aquest nivell. Del cor de la societat
mallorquina hem d’assumir tot allò que hi ha de bo, que és molt. Fa falta descobrir-ho amb la feina
directa amb les persones, llavors és quan ens deixam interpel·lar per totes les noves situacions que es
presenten per tal de donar-hi resposta i actuar en conseqüència segons l’Evangeli i el pensament que
l’Església ha anat elaborant en el decurs del temps.

Em costa molt acceptar la distinció entre valors humans i valors
cristians; hi ha valors que no són valors
Resulta difícil, no sols per a l’Església, sinó per a qualsevol col·lectiu que participa d’una idea de
compromís social, el fet de poder intervenir en aquesta societat. Pensau que hi ha una crisi de valors
cristians o una crisi de valors humans?
Jo crec que, bàsicament, de valors humans. A mi em costa molt acceptar la distinció entre valors humans
i valors cristians; perquè, o són valors, o no són valors. No estic massa d’acord quan la gent parla
només de valors; perquè hi ha fets als quals es dóna el nom de valors que no són valors! Què és un
valor? És allò que la gent valora; allò a què dóna valor. Depèn del context, depèn de la formació; depèn
del concepte que tu tens de la persona. Quan donava classe a l’Institut feia enquestes... I si tot un
col·lectiu està d’acord amb la pena de mort, per exemple, qui és qui et diu que allò no és un valor? O no
és un valor que ajudi a la persona? Jo, i ho dic així de clar, sempre he parlat més de virtuts. La virtut en
el sentit cristià, profund, és una força interior, una realitat que et surt de dedins, i t’ajuda a fer el bé. I
agafa una forta tonalitat espiritual. Per això vos he dit que no es pot englobar tot sense tenir una
especificitat que et digui: per aquí ha d’anar la cosa. Ara, estic d’acord en què ens podem entendre amb
moltíssima gent parlant de valors i aprofundint en els valors. I dependrà molt de la tipologia que hi hagi
davall o allò que és el fonament d’un valor, com el concepte de persona, o la mateixa concepció cristiana.
Si tenim clara la qüestió de la dignitat humana, els drets humans... En el capítol 18 de la Carta pastoral
hi ha una pregària amb tots els drets humans. Comença posant un punt de referència, un fonament: el
capítol primer del Gènesi quan diu que “som fets a imatge i semblança de Déu”. La referència pels
cristians és Jesús, no en podem posar d’altra: Ell diu “Jo som el camí, la veritat i la vida”. Els cristians
posarem sempre aquest fonament i aquesta referència als valors que defensam, valor que podem
compartir també entre creients i no creients, ja que tenim una base humana que ens és comuna a tots.
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En això podem estar d’acord. L’Evangeli és sobretot humà, molt humà, tot i que ens obre a la
transcendència, ens obre a Déu.

Quan parlau de situar en el centre de les preocupacions la dignitat humana, en el fons la dignitat humana
té en el fons una base material molt important. Vos presidiu una institució que surt de la pregunta de la
fe, no tant de la qüestió material, pensau que la tasca que fa Càritas, la denúncia de les desigualtats
socials, les mancances d’aquesta base material, són una de les vies per a poder pensar en un altre
tarannà?
Totalment d’acord, crec que sí. Ho dic perquè Càritas som nosaltres mateixos, és l’Església en la seva
vessant caritativa; no és una realitat diferent. Jo som el president de Càritas i el que fa Càritas és acostar
l’Evangeli a la realitat d’aquí. Deis que l’Església no es preocupa de les coses materials, a mi sí que em
preocupa molt. I em preocupa molt el sentit que donam a tot el patrimoni que té l’Església, per exemple.
Des del primer moment que vaig arribar aquí, vaig demanar que em fessin un llistat de tot el que tenim,
quin ús li donam, què hem de corregir, quin ús li hem de donar, de què ens hem de desprendre. Ho vaig
plantejar per actuar amb criteris evangèlics. Per aquí va la nostra preocupació. El manteniment del
patrimoni hauria de ser responsabilitat de tots quan es tracta d’elements culturals i artístics.
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Em preocupa molt el sentit que donam al patrimoni que té
l'Església
Com està el tema de l’autofinançament de l’Església de Mallorca?
Es camina a poc a poc, però es va fent camí. Com deia, l’autofinançament depèn molt de la consciència
dels cristians i de la generositat amb què hem de contribuir al bé comú de la nostra Església diocesana...
Parlant de l’autofinançament també hem de parlar del rendiment que en traiem dels nostres béns, com
he dit abans, ja que l’ús que n’hem de fer ha de ser responsable i solidari. L’autofinançament és un repte,
independentment del que l’Estat ens pugui donar (que encara ens ve a través de la creueta de la
declaració de la renda). Això és una aportació que fa el poble, tant si són de comunitats cristianes com
no. En aquest moment, a l’autofinançament no l’hauríem de fer dependre totalment de l’Estat, sinó que
hi hauria d’haver una major consciència dels cristians. Però, el que passa és que avui l’aportació dels
cristians és molt baixa, molt baixa. I de l’aportació a les col·lectes dels diumenges no en parlem. També
han baixat moltíssim les col·lectes extraordinàries que es fan amb distintes finalitats (Mans Unides,
Missions, Seminari, Contra la fam...). La població que participa en les celebracions, majoritàriament, és
d’una edat que no té tant de poder adquisitiu. Quan jo era rector a Menorca, a la parròquia –que era de
gent obrera, molt senzilla– hi havia col·lectes impressionants; quan es tractava de la Campanya contra a
Fam o el Domund, hi havia gent que et donava cinquanta mil pessetes, vint mil pessetes...! Clar, avui
això et falta econòmicament. Hi havia deixes d’herències i altres donacions que permetien poder servir
millor i autofinançar-te. Avui tot això va més dirigit a Càritas i també va bé que sigui així. Però és greu la
situació del patrimoni artístic i cultural que l’Església ha de mantenir. Per a això es compta amb poques
aportacions i encara molt puntuals...
Crida l’atenció que un 30% dels declarants posi la creueta a favor de l’Església en un temps en què
l’assistència als temples cau espectacularment.
Hi ha molta gent que no és de l’Església o no participa, i posa la creueta. Valoren la feina que s’està fent.
És ben curiós que en aquests moments han augmentat els contribuents i també l’aportació a l’Església i
això que sembla que a l’Església hi assisteix manco gent. Pensem, a més, que hi ha altres vies que poden
ajudar a ‘autofinançament, sempre des d’un nou plantejament de l’administració dels bens i de
l’economia. El que se’ns demana és la màxima honradesa i transparència, ser, com diu l’Evangeli, uns
administradors bons i fidels.
De fet nosaltres dos participàrem molt activament en el “Projecte Co-desenvolupament i Migracions”,
que, a través de les distintes Càritas locals, va ajudar molt al món migrant de les Illes Balears, Bolívia,
Colòmbia i Equador, finançat pel Govern Balear, format en gran part per polítics i tècnics no creients.
Record que en una ocasió, vàrem comentar aquest aspecte en el Cercle d’Economia d’aquí, de Palma. En
aquell moment la gent del partit socialista va donar suport totalment aquest camí, quan semblava
estrany i altres partits no ho feren. Quan es tracta d’ajudar als més necessitats, hem de saber fer un
front comú i actuar junts. Siguem creients o no, tots tenim una responsabilitat compartida si vivim dins
una mateixa societat, tots ens hi devem i el compromís ha de ser compartit. Cadascú ha de posar-ho lo
bo i millor, sobretot si es tracta d’ajudar a qui més ho necessita.
L’Església és tan ampla que hi caben Càritas i el Canal 13; potser s’hi difonen “fakes” i actituds difícils
d’ajuntar amb l’Evangeli...
N’hem parlat moltes vegades. Certament que l’Església és mot ample i hi caben diferents tendències,
però no s’hauria de perdre mai el respecte i valorar opinions que poden ser ben legítimes. I, sobretot,
que sigui l’Evangeli i les actituds que se’n desprenen el full de ruta i l’estil a seguir. L’Església ha de
propiciar sempre el diàleg entre la gent i no crispar la comunicació i la relació entre les persones. Hi ha
alguns programes a la televisió que no ajuden, encara que hi ha el dret a discrepar, però per damunt de
tot, hi ha d’haver respecte. A l’Església hem de ser un exemple, un model de comunicació. Hi ha tant de
bo i de positiu a comunicar, que això també fa que hi hagi qui estigui interessat en fer mal, difonent
“fakes news”. Es cert, hi ha algú a qui el sap greu els encerts dels altres i que les coses vagin bé. Qui
més qui manco ho ha patit. En la línia de la solidaritat, a la vegada que molt de reconeixement, també
hem rebut crítiques per la nostra actitud d’acollida als immigrants i refugiats. Vàrem oferir dependències
del nostre Seminari, i crec que així reflectíem l’actitud de la nostra Església fel a l’Evangeli avui i aquí.
Quan una cosa està tan clarament arrelada a l’Evangeli... Record quan vam rebre a Mallorca aquella
al·lota camerunesa recollida enmig de la mar pel vaixell de salvament de refugiats i la vaig visitar a Son
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Espases i, enmig de molt d’interès i gestos de solidaritat, també vaig experimentar la fredor que alguns
mostren entorn d’aquesta realitat. Els refugiats són persones com nosaltres, amb la mateixa dignitat
humana, però de fet hi ha moments que no mantenim amb ells el mateix tracte i ens refugiam amb mil
excuses burocràtiques. No hauria de ser així.

Ens sembla que tot plegat configura un muntatge que queda molt qüestionat pels temps nous. Servir-se
de l’Estat per recollir aquests doblers pot crear una imatge i una cultura de la subvenció, encara que no
ho sigui. Potser també demana una forma nova de ser capellà i de servir a la comunitat, tal vegada amb
un treball civil...
També dic el mateix que abans: s’ha de considerar cada cas. Em costa respondre. No hem de pensar
només en el capellà, perquè si està totalment entregat a la comunitat, és aquesta la qui l’hauria de
mantenir. Una persona que és lliure li pot dedicar molt més el temps. I què vol dir, després, treball dins
aquesta comunitat. En teoria em fa mal respondre, perquè no crec que hi hagi una resposta realista que
pugui satisfer a tothom. Tornant al sistema com ho fa ara l’Estat, crec que aquest pot reconèixer (i, per
sort, ho reconeix) el paper social que està fent l’Església, que és una feina de subsidiarietat en definitiva.
Sempre ho he dit així. Imaginau-vos un dia en què tots els col·legis, tots els hospitals, totes les
institucions que depenen de l’Església fessin vaga i tancassin. Què passaria? L’Estat ha de reconèixer els
milers de milions d’euros que l’Església li fa estalviar. Aquesta és una dada objectiva, sinó vivim
purament teoria. El que fa l’Estat és vehicular (ells ho diuen així) l’aportació que el poble fa i que no
tindria un canal per a fer-ho. Tampoc no és una aportació que carregui més al contribuent, sinó una
deducció d’allò que ja pagues i una part es destina a l’Església i/o a fins socials. Així i tot, la nostra
intenció ha de ser anar construint una Església més senzills, una comunitat de germans que són un
exemple de bon tracte i d’estimació. És el que Jesús ens va encarregar perquè la gent pogués creure.
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També vos volíem demanar sobre l’avanç de les esglésies evangelistes, sobre tot a Amèrica Llatina, que
han jugat un paper de substitució de la religiositat popular de l’Església Catòlica, i que es despleguen
amb molta força per places i carrers (semblen un exèrcit).
El primer que vaig conèixer de tot això va ser a Amèrica. Als Estats Units els interessava molt aquest
tipus d’evangelització. Fins i tot, hi ha fundacions que donen molt suport certs moviments en contra de
l’Església Catòlica perquè no creixi. Això és fàcil; és fàcil perquè hi posen molt l’afectivitat, hi posen molta
calor humana... la música... Té tot un caire d’exteriorització que moltes vegades és el que la gent vol. En
canvi, entrar en processos educatius, processos de creixement en la fe, entrar dins processos de
maduresa cristiana i de compromís social..., això ja és una altra cosa. Ho vaig veure a Barcelona amb
molts que venien a les nostres parròquies i els acollíem, però també hi havia qui se sentia atret per altres
grups. Hi ha grups sectaris que tendeixen a cridar més l’atenció. Jo, per a l’Església, al fet d’adoptar
aquestes postures no li veig futur... Més bé, crec molt en els processos personals, com ja vos he dit.
Quan l’Evangeli et toca el cor de la teva vida en vas fent una opció pels altres, una entrega per amor. És
clar que es pot evangelitzar de moltes maneres; i potser Déu també s’haurà servit de molts mitjans per
donar la seva gràcia; jo no m’hi tanc, en això vull ser molt obert, veure-ho des de la fe i ser molt
respectuós. Per això dic que les verificacions es veuen amb el comportament que la persona té. D’altra
part, també podem tenir problemes provinents dels moviments catòlics que ens provenen sobretot de les
societats riques, i que també tenen aquest estil més emotiu i cridaner. I xoca amb l’estil nostre, jo diria
que més que tocar de peus a terra, més que estar amb la gent, més que anar als més pobres, són
moviments que es miren a ells mateixos i es mouen en unes espiritualitats autocomplaents, molts donats
a les emocions i sentiments...
Són moviments tranquil·litzants de consciència.
Efectivament, són moviments un poc “opi” en aquest sentit. Els hem de dir la veritat de l’Evangeli, que va
per un altre camí. Hem d’evangelitzar amb mitjans normals, sense estridències, amb molt de sentit comú
i atenent les persones...
Això de la “balearitat” sempre ha estat una cosa complicada; i vos sou un bisbe de Mallorca menorquí.
Què intentau aportar a una visió global, no tancada de les Illes?
Jo crec que l’aportació que un menorquí pot fer a Mallorca l’estic fent! O intent fer-la. Tampoc no som tan
diferents, tot i que tenim maneres de ser, de caràcter i també com a poble, peculiars; però avui, amb la
globalització, no es pot destriar en les societats “aquest és així, aquest és així deçà”, perquè ho solem
mesclar tot. Les darreres tecnologies (ja no dic noves perquè cada dia n’hi ha de noves) globalitzen la
situació i ens igualen. Avui, però, hem d’aportar la visió global, ja que vivim en un món globalitzat,
totalment interrelacionat i interdependent. A més, l’Església és global, catòlica, que vol dir universal.
Serà important que sigui, però, l’aportació a la globalització del bé. M’hi fa pensar molt que ha de ser
així, tot el que el papa Francesc va dir quan va anar a Lampedusa, advertint el perill de la globalització de
la indiferència. En tot això ens hi va el nostre compromís ciutadà, hem de pensar globalment i actuar
localment, potenciant tot allò que ens dignifica com illencs, estimant la llengua pròpia, els costums i
tradicions dels nostres pobles que ens identifiquen davant la resta del món.
Veniu d’una llarga tradició de treball conjunt com Església de les Illes.
Certament, essent vicari general de Menorca vaig viure un grapat d’anys aquesta experiència de treball
conjunt. Molt interessant i enriquidor. Crec que està per descobrir el que es va fer aquests anys. El record
és del temps del Bisbe Teodor (+2003), quan ens reuníem els tres bisbes i els tres vicaris generals de les
Illes. Vàrem preparar tres Cartes pastorals plegats; la primera sobre ecologia. La “Laudato si” del Papa
Francesc ha sortit trenta anys després... Moltes coses que dèiem en aquell moment varen tenir un
impacte molt fort. Aquella Carta pastoral titulada “Ecologia i Turismes a les nostres Illes” va ser escrita
després de fer moltíssimes enquestes (a polítics, a gent del turisme, a gent d’Església... gent de tota
classe, també de fora de l’Església). Allò ens va aportar una visió molt pròpia de les Illes. Aquest tarannà
d’Illes en aquell moment va semblar molt clar; ara s’ha desdibuixat. S’ha refredat, també, perquè des de
les Illes no es potencia prou o no es veu del tot clar seguir en aquella línia de col·laboració. Per molt que
ho intentis... Jo, personalment, ho intentaria, el que passa és que hi hem d’estar d’acord tots, es clar. I
en aquests moments s’ha de tenir una voluntat especial per a fer-ho, perquè crec que és necessari. Els
illencs tenim uns trets, unes característiques, que són identitaris, i els hauríem de fer reflorir i treballar
junts. Per exemple, els llibres litúrgics ja són un pas que existeix, però hi hauria d’haver altres actuacions
conjuntes que facin veure allò que és propi de les Illes.
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En aquests moments, no sols degut al flux migratori, veig que a Mallorca el castellà té una força
imperativa, molts ens l’exigeixen i són mallorquins de sempre i en la vida diària el parlem amb tota
normalitat. I, si ens fixam en la reivindicació de la identitat (en parl a la Carta pastoral i a les homilies)
no hi ha molts col·lectius que la facin, com en aquell moment que l’Església en això era pionera. Va ser
pionera en posar els texts en català i en una posada al dia. Avui no pots dir “català” perquè la gent no
t’ho accepta! En això he viscut moments d’oposició: “és que vostè xerra en català” em diu. Tot perquè
dic; “l’Eucaristia, la Catedral, el cel...”. Vols corregir incorreccions lingüístiques i hi ha qui se t’enfronta.
Pesen més les motivacions que provenen d’una visió política determinada que no d’una visió culturalment
legítima i correcta. I ara, per referir-me al fenomen de la migració, és important tenir molt bona voluntat
d’acollida i tractam que sigui així. És ben curiós que molts migrants aprenen molt fàcilment i amb
rapidesa la nostra llengua. De cada vegada, crec que es normalitzarà més, especialment per part dels qui
no tenen prejudicis. La generació que ve després ja ho viurà amb més normalitat.

Per acabar, a què dedica el Bisbe el temps lliure?
Ja m’agradaria tenir temps lliure! A què deis temps lliure? Depèn molt de com t’organitzes el temps de
què disposes. A mi, canviar d’activitat em descansa. D’altra part, sí que en trob de temps per a dedicar a
la pregària, a l’estudi, al silenci, a caminar uns km. sempre que puc, fer alguna sortida pel camp i gaudir
de la natura o trobar-me amb amics capellans i amb famílies... M’agrada trobar temps de soledat,
sempre que la gaudeixes i no la pateixes. Em dol molt quan hi ha gent que diu que està sola... Llavors,
també tindrà sentit omplir el temps ajudant els altres, com es fa des de tantes formes de voluntariat. El
temps lliure no ha de ser buit, sinó ple. Temps lliure... gairebé no record cap moment de la meva vida de
capellà en què m’hagi trobat que no sabia què havia de fer.
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Quan estau emprenyat, què feis?
Aquesta és una expressió molt forta i un poc inadequada, tot i que entenc que voleu dir. Ai, jo no sé si
em passa molt... Quan m’arriba una situació així, faig l’esforç d’asserenar-me i tot el que faci falta per
vèncer la possible indignació. Després en parl amb el Bon Jesús i entre tots dos ho plantejam. Això sí, el
que intent és refer-ho el més immediatament possible si la relació humana ha passat per algun moment
difícil. No hi sé estar desavingut amb ningú... No m’agrada gens mantenir actituds de revenja o ruptura;
més aviat cerc la reconciliació. I és que el perdó és en tot moment la gran resposta; crec que el qui
perdona sempre té la raó.
Temps per a un mateix...
Temps per a un mateix, com ja he dit, és quan et dediques a l’estudi, a la pregària; però, pregària en el
sentit profund de la paraula. Moltes vegades la gent comenta: quina quietud que hi ha aquí! Aquesta
quietud t’ajuda molt; contemplar el que veus (des del balcó i les finestres es contempla tota la badia de
Palma). A mi m’agrada molt respirar el silenci de la capella i el que respires enmig de la natura. Havia
agafat unes hores dels dilluns precisament per això, per caminar pel camp. Tenc una bicicleta; aquí baix
hi ha un carril bici, però et trobes molta gent, a mi m’agrada més un camí més solitari, on no hi ha tràfic;
vas més tranquil i respires millor. Ho feia molt abans; veurem si ara que vindrà el bon temps... Caminar
m’agrada fer-ho el fosquet, quan no tenc altra activitat. Sí que, els dies que puc, intent caminar un parell
d’hores. Des d’aquí arrib fins Es Coll d’en Rabassa o un poc més, vora la mar, una hora d’anar i una de
tornar; és molt reconfortant; pel camí tenc el costum a resar el rosari, entre i entre, i m’ajuda a resar per
la gent que trob: aquella parella que caminen davant tu, aquells vellets, els joves que corren, aquells
altres que seuen... Penses en ells..., em sembla que és un acte de solidaritat, de voler estar a prop de la
gent. El meu temps lliure també és escoltar o veure les notícies, he d’estar al corrent, he de llegir els
diaris, he de dedicar temps a tot això. Ara, en general, el meu temps màxim, és sobretot estar amb la
gent. També dedic temps a escriure, però no vos penseu que me n’ocupa tant, ho solc fer els vespres: de
les deu per amunt. La Carta pastoral també l’he escrita bona part els vespres, sobretot en l’estiu i quan
he disposat de més temps; puc dir que és d’elaboració totalment pròpia, un bon mitjà per a comunicarme.

Amb els nomenaments donam carta de ciutadania sobretot a les
dones
Hi ha molta feina en aquesta carta pastoral.
Sí, sí! No vaig fer un esquema previ, em vaig posar a escriure. I des que em vaig posar a escriure i
pregar em va anar sortint. Després vaig anar distribuint capítols... quan ja tens la cosa feta, hi tornes
molt: refàs, corregeixes, lleves... Fins un dia que dius: prou! Perquè si no, no m’aturaria. (Després de
cada capítol hi ha unes preguntes, una pregària i unes fulles en blanc per a fer-hi anotacions). He volgut
donar un sentit de comunió; l’Església parla molt de la sinodalitat, que significa “caminar junts”; crec
molt en el laïcat i estam intentant donar camp als laics i laiques, ho anam introduint. Intentam trobar
acompanyants del jovent, un camp que presenta molta urgència i és necessari que molts adults s’hi
dediquin. Amb els nomenaments podeu veure com els donam carta de ciutadania, sobre tot al laïcat i a
les dones. És un dels objectius que em vaig proposar. Voldria arribar encara més amunt amb els càrrecs
(p.e. vicari episcopal), el que passa és que les estructures actuals (Dret Canònic) no ho preveuen. Ara
bé, podem nomenar delegats i delegades (com ja feim) i càrrecs directius amb responsabilitats
semblants. Pensem sempre que dins l’Església tot càrrec no és per exercir poder, sinó únicament per al
servei, com ens ho va indicar Jesús.
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Vivim un moment apassionant i una nova ocasió plena d'esperança

I, per acabar, què ens diu dels darrers canvis que s’han fet recentment a la Conferència Episcopal?
Ha estat una vertadera experiència de comunió i de democràcia. Crec que s’ha arribat a consensuar una
visió ben majoritària en la línia plena d’Evangeli que avui l’Església ens demana, especialment si tenim la
referència pastoral del papa Francesc. Estam contents de la línia oberta que s’ha pres en el sentit de
privilegiar l’evangelització per damunt de tot, el que anomenam una “Església en sortida” amb la voluntat
de sortir d’ella mateixa i optar decididament pel diàleg amb la societat en la qual estam immersos i de la
que els cristians en formam part. Fins i tot, m’ha alegrat molt veure la manera tant positiva com la
premsa i l’ambient en general ha reaccionat i ha acollit l’elecció del nou president de la Conferència
episcopal. És tot un signe de la possibilitat que tenim d’encarnar el missatge evangèlic en el cor la realitat
ampla i diversa que vivim. Seria llarg concretar aquestes possibilitats, perquè hi són i de cap manera,
desaprofitar el moment actual que, per a mí, com a cristià i ciutadà, és apassionant i una nova ocasió
plena d’esperança.
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Fa prop de dues hores que conversam i sembla com si el Bisbe tingués tot el temps per a nosaltres. Hem
d’acabar i don Sebastià ens acompanya fins a la porta del carrer oferint-se a tornar-nos trobar quan
vulguem. Un bany de bona acollida i de conversa profitosa. Gràcies de tot cor!
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Diàlegs
des de la perifèria

Construint alternatives

5.1

Miquel Rosselló del Rosal
Fundacions Darder Mascaró
El passat tres de febrer, les Fundacions Darder Mascaró
començaren un programa d’activitats, que anomenaren “Diàlegs
des de la Perifèria”.
Es tracta de convidar a passar per Mallorca una sèrie de persones
representatives de diferents espais polítics i socials sobiranistes de
distintes nacions i territoris que formen part del Regne d’Espanya.
Els objectius d’aquesta activitat són dos. En primer lloc posar a
disposició d’aquelles persones interessades no solament la
informació de primera mà dels conferenciants representatius dels
distints sobiranismes d’arreu de l’estat espanyol sobre la lluita que
estan portant als seus respectius territoris, sinó també quina és
l’opinió que tenen de la crisi de l’Estat, del grau d’esgotament del
règim del 78 i la mateixa Constitució espanyola i sobretot si
pensen que cal una estratègia comuna dels distints sobiranismes i fins i tot aliances d’aquests amb
l’esquerra espanyola.
I en segon lloc també establir vies de diàleg dins la pluralitat dels mateixos sobiranismes. Per això cada
una de les jornades que organitza Fundacions pretén donar a conèixer les opinions dels nostres convidats
però alhora que ells coneixen les nostres.
Des de Fundacions Darder Mascaró ha sigut sempre una gran preocupació la manca de coordinació entre
els distints sobiranismes i ens hem bolcat en cercar i promoure espais de diàleg.
Per això des del primer moment, allà per l’any 2016, hem participat amb la creació del Foro Sobiranista,
que avui ja compta amb una estructura comuna de la qual participen tretze entitats socials i sindicals del
sobiranisme.
I dins aquest curs, com una empenta més en aquesta direcció, hem organitzat el cicle “Diàlegs de la
perifèria”.
Com deia al principi del meu article, el tres de febrer començarem aquesta activitat amb la visita de Joan
Manuel Tresserras, President de la Fundació Josep Irla del Principat i membre destacat d’ERC. Amb ell
poguérem parlar llargament sobre la situació a Catalunya, l’aposta dels republicans independentistes
d’aprofundir amb la lluita pel dret a decidir i la independència, amb l’absoluta convicció que aquesta no
serà possible si no ve de la mà d’una àmplia majoria de la societat catalana, una societat molt plural i
diversa. La seva conferència a l’arxiu del Regne de Mallorca, ple de públic fins a la bandera, fou molt
clarificador. I també aprofitaren la seva visita per fer un vídeo amb una entrevista seva, a l'igual de la
que va aparèixer a Arabalears.cat
La propera visita serà de l’activista i exmembre dels Comuns de Catalunya Xavi Domènec que serà el
pròxim 5 de març. Després comptarem amb Àngela Aguilera, Portaveu Parlamentària de “Adelante
Andalucia” que estarà amb nosaltres el 30 de març. Els dos també faran les seves respectives
conferències a l’Arxiu del Regne de Mallorca a les 19 h.
La primera setmana de maig, estarà amb nosaltres el diputat de EHBildu, Oscar Matute i ja el
juny i el juliol, encara sense concretar un o una representant de Compromís del País Valencià i
del Bloque Nacionalista Galego.
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5.2

La I Escola Sobiranista a Donostia:
un espai de coneixement mutu i de diàleg
Jaume Ribas Vilanova

Prop de 20 mallorquines i mallorquins relacionats amb les Fundacions
Darder-Mascaró i amb MÉS per Mallorca assistírem el cap de setmana del
14, 15 i 16 de febrer a la I Escola Sobiranista a Donostia. Es tractava d’un
esdeveniment singular, organitzat pel Fòrum de les Fundacions
sobiranistes, un espai de col·laboració ampli dels think tanks i
organitzacions polítiques i sindicals d’arreu de l’Estat que es veié encara
ampliat en aquesta ocasió, on hi arribaren a assistir participants de fins a
21 organitzacions diferents.
La delegació mallorquina, acompanyada també per companys de Menorca
i Eivissa, era una de les més nombroses. Per a les persones del
mallorquinisme progressista i ecologista de casa nostra que hi assistirem,
des de tècnics fins a càrrecs passant per militants de base, aquest cap de setmana fou una oportunitat
única.
Les companyes i companys de l’Iratzar Fundazioa (gràcies Floren, Idoia i tota la resta!) ens acolliren a la
seu de Sortu a Zuatzu. L’organització va apostar per un model, des del meu punt de vista, immillorable.
En lloc de preparar llargues xerrades magistrals, es va optar per entrevistes grupals i intervencions curtes
que obrien torns de debat dinamitzat. Els debats no se solien fer en sessió plenària, sinó en taules més
petites, d’unes 10 o 12 persones.
En definitiva i com a resum: l’organització va optar pel millor format possible a l’hora de fomentar el
debat, el pensament crític, el dinamisme i la coneixença mútua entre els diferents assistents, moviments
polítics i realitats nacionals.
L’esquerra abertzale
Una experiència com la de la I Escola Sobiranista dona per aprendre coses, per extreure conclusions. Des
d’un punt de vista molt personal, tot i que segurament compartit amb altres persones, la meva primera
conclusió seria que: l’esquerra nacional basca ha emprès un admirable procés de transformació.
Les diferents tradicions del que actualment forma el món de l’esquerra abertzale aplegada al voltant de la
coalició EHBildu ha transitat un camí llarg i difícil. En són plenament conscients. “Aquesta trobada, amb
tots vosaltres aquí, no hagués estat possible fa molts pocs anys”, ens deien. Tenien raó, probablement.
Avui en dia, el món abertzale, amb la complicitat del sindicalisme i la gran imbricació amb la societat
civil, és un moviment polític fort, creixent, amb arrels robustes, profundament compromès amb la
transformació i la democràcia i un projecte de futur clar i gens sectari per a Euskal Herria.

Col·laborar i construir

2
Els partits, sindicats i moviments d’esquerres de les diferents nacions de l’Estat no tenim exactament els
mateixos interessos, ni exactament les mateixes anàlisis, ni les mateixes respostes. Això sí, compartim
adversaris. I a pesar de no coincidir tot, tenim mirades, estratègies i dinàmiques que val la pena
compartir, posar en comú i debatre. La coordinació de les diferències i la persecussió d’un mínim comú
denominador comú no és només possible, sinó també desitjable.

El Fórum de Fundacions, primer, i l’Escola sobiranista, ara, són dos punts de trobada. La Declaració de la
Llotja de Mar o el Grup de l’Esquerra Confederal al Senat, amb molts de matisos i mil diferències respecte
als dos espais anomenats abans, són altres dos llocs on es coincideix amb interessos i diagnòstics. La
implicació dels partits i els pobles de l’esquerra sobiranista en un projecte coordinat no serà fàcil, i potser
mai serà completa, però experiències com l’Escola sobiranista demostren que es pot i és desitjable
caminar en aquesta direcció.
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5.3

Unes jornades imprescindibles i una nova cita
Lila Thomàs i Andreu
Consell de les Fundacions
Què és el feixisme avui? Amb aquest títol s’han desenvolupat els divendres 21 i
dissabte 22 de febrer unes Jornades organitzades per la Plataforma per la
Democràcia formada per entitats, sindicats, partits i fundacions de la nostra illa,
al centre Flassaders de Palma.
Les jornades comptaren amb un centenar de participants. En la primera sessió,
Alexandre Miquel professor de la UIB presentà les Jornades i el primer
conferenciant, David Karvala, finlandès establert a Barcelona, de la plataforma
Unitat contra el feixisme i el racisme que ens parlà de L’antifeixisme del 99% i
la lluita que estan duent a terme a Catalunya, des de fa anys i com han anat
ampliant els col·lectius i sectors que participen en aquesta.
A continuació una taula rodona de persones i col·lectius que són el punt de mira de l’extrema dreta: Aya
El-Zein, pintora i poeta, Antoni Salvà docent, Conxa Calafat del Moviment Feminista de Mallorca, Dolors
Marín de Memòria de Mallorca i Marta Egea de Ben Amics. Moderats per David Abril, professor de la UIB.
Un interessant debat sobre el perquè dels atacs a aquests col·lectius, i les possibles respostes unitàries.
El dissabte comptàrem amb na Pastora Filigrana, advocada, feminista i antiracista, de Sevilla i membre
del SAT que fou presentada per na Malika Kathir. Ens parlà de com plantar cara als feixismes i la seva
experiència a Andalusia.

Continuà amb una taula rodona amb el tema: Què poden fer els mitjans? Entre la llibertat d’expressió i el
blanqueig de l’extrema dreta. Intervingueren na Nekane Doblàs del Sindicat de Periodistes de les Illes
Balears, en Jaume Perelló d’IB3 i Enric Borràs de l’Arabalears.cat, moderats per la companya Maria
Fuster. Tots ells explicaren la nova realitat del món dels mitjans de comunicació, amb la precarietat
laboral que també ha arribat en aquest sector. Reflexionaren sobre el paper del periodisme convencional
avui dia, en una societat on les xarxes socials i la seva immediatesa dominen l’interès, per damunt de la
necessitat de la reflexió dels articles d’opinió. Respongueren la qüestió plantejada incidint en els límits de
la seva tasca i les demandes comunicatives de la societat.
Finalment una darrera taula tancà les jornades, formada per representants polítics: Silvia Cano del PSIB,
Gianandrea Di Terizzi de Podemos, Antoni Trobat de MÉS per Mallorca, que debateren sobre les relacions
amb els partits polítics que promouen l’odi, la necessitat de cordons sanitaris a les institucions on hi són
presents. Explicaren diverses experiències i situacions i la necessitat de fer front a les idees de l’extrema
dreta.
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Unes jornades molt interessants, amb molta participació i molt de debat en els col·loquis posteriors a les
ponències i taules rodones que els enriquiren.
Una iniciativa necessària que dóna arguments pel contrast d’idees, pels diàlegs necessaris i
imprescindibles davant qualsevol manifestació racista que puguem sentir, a qualsevol indret. Per
convertir-nos en persones actives antifeixistes, antiracistes, que com es va insistir a les Jornades, ho som
totes aquelles que som demòcrates i creiem en els drets humans.

Totes les persones som iguals sense distinció de lloc de procedència, d’orientació sexual, de religió, de
situació econòmica. Just tot el contrari del que prediquen aquells que creuen que el color de la pell, la
religió, el sexe femení, la capacitat econòmica són signes d’inferioritat enfront de la supremacia de
l’home blanc, del primer món, com expliquen dirigents polítics com el president Trump dels EUA, o
Bolsonaro de Brasil. I no només aquests dirigents, també altres d'Hongria, França, Itàlia... també d’aquí,
VOX.

Tenim una nova cita, el pròxim 21 de març, concentració a la plaça de l’Olivar de Palma. Una concentració
convocada conjuntament de manera unitària, com es reclamava a les Jornades, per Plataforma per la
Democràcia i Plataforma Antifeixista responent a una convocatòria estatal. Ens hi hem de trobar, per
alçar la nostra veu clara, ferma, que no volem el patriarcat, no volem el racisme, no volem
discriminacions de cap tipus. Som demòcrates i defensores dels drets humans de totes les persones.
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Els reptes de la mobilitat
humana a Càritas Mallorca
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5.4

Equip de Càritas Mallorca

Càritas considera que la mobilitat humana forma part de la nostra realitat quotidiana. Les persones es
mouen per tot el món en la recerca de noves oportunitats, tant dels que emprenen el viatge com per les
seves famílies. Les migracions tenen la seva rel en la recerca d’un futur digne per tots els éssers humans.
El passat dia 28 de gener es va presentar l’Informe de Càritas Mallorca sobre la “Situació Social de les
persones de Senegal que realitzen la venda ambulant”. Enrique Gómez, sociòleg i investigador, fou
l’encarregat de redactar-lo i fer-ne la presentació.
Aquest Informe fou promogut i coordinat per Càritas Mallorca a partir de l’experiència d’acompanyament
de moltes persones nouvingudes i afectades pel tema de la mobilitat. Es va elaborar a partir de 139
enquestes i implementat amb una sèrie d’entrevistes en profunditat. Les conclusions que s’extreuen de
l’informe són varies.
En general els processos migratoris de les persones entrevistades han resultat molt durs, tant pel trajecte
(realitzat en pastera en molts de casos) com el pas per alguns països on no es respecten els drets
humans. També cal dir que molts d’aquests processos s’han dut a terme amb una manca de planificació.
Els projectes són familiars, els doblers provenen d’estalvis familiars i, per tant, si el jove triomfa, és un
èxit familiar si no arriba o no li va bé, és un fracàs familiar.
Perquè parteixen? La majoria no han tingut l’oportunitat d’acabar el seu procés formatiu i han deixat
l’escolarització en una edat molt primerenca, quasi la meitat dels entrevistats no estaven alfabetitzats,
sols varen poder acudir a les escoles alcoràniques, només per aprendre l’Alcorà.
Un altre factor és l’absència d’oportunitats laborals i la manca d’esperança en què la situació en el seu
país pugui canviar i, per altra banda, la poca confiança amb els governants i el desig d’ajudar a la família
són factors decisius per emigrar.
L’arribada al país d’acollida és molt complexa. El desconeixement de l’idioma i de les pautes culturals,
l’escassa formació professional i, sobretot, la dificultat en la regularització de la seva situació
administrativa suposa una situació de vulnerabilitat i desprotecció, juntament amb la dificultat per accedir
a les prestacions socials. Tots aquests factors fan que vegin com a única alternativa de supervivència la
venda ambulant.
A pesar de passar per aquestes dificultats, la majoria pensen que la seva vida aquí és millor que la que
tenien al seu país i el que guanyen serveix per enviar doblers a la família. Comenten que aquí tenen
l’economia i al Senegal la part afectiva.
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El col·lectiu és molt conscient que la venda ambulant tal com la realitzen no està regularitzada, això
implica que sovint quan la duen a terme pateixen persecucions policials. La majoria parlen d’aquesta
dedicació a la venda ambulant com una fase de transició fins a poder accedir al permís de treball i
residència. “La venda no és un somni per a ningú”, manifesten. En general quan han patit actes racistes
sempre ha estat quan exercien aquesta activitat. Així és com expressen, que a vegades, els turistes les
diuen coses dures que els dolen molt.
Valoren positivament les relacions amb la societat d’acollida, se senten ben tractats, especialment per les
entitats socials. Senten que aquí els seus drets són respectats cosa que en el seu país a vegades no és
així.

Foto: Última Hora

Pel que fa al futur, pensen que la seva situació millorarà i podran ajudar encara més a la seva família. Es
tracta d’un grup de persones joves amb molta capacitat de resiliència i confiança amb ells mateixos i en
què el futur serà millor.
Des de Càritas consideram les migracions com una oportunitat de desenvolupament i una riquesa. Per
això apostam per una societat intercultural on treballam conjuntament les persones autòctones i els
nouvinguts per a construir un nosaltres diferent, on el bé comú i els drets de tots siguin l’eix vertebrador
de la convivència.
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La transformació de la ciutat
cap a un model més humà i sostenible
Trinxera municipal

T1

Neus Truyol i Caimari
Regidora de Model de ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat
Ajuntament de Palma

L’Urbanisme és una eina bàsica per construir ciutats més
sostenibles i més amables envers la ciutadania. Des de MÉSEstimam Palma ens hem plantejat quatre objectius estratègics
per avançar cap a un model de ciutat integrador, sostenible i
innovador.
Palma verda: mobilitat i re-naturalització
En aquests moments Palma pateix greus problemes derivats
d’un model que ha prioritzat el vehicle privat per damunt dels
vianants, amb uns efectes molt negatius per al medi ambient i
la salut de les persones. És necessari renaturalitzar la ciutat per
fer-la més agradable i combatre l'illa de calor. La crisi climàtica
ens obliga a actuar de manera urgent per canviar la nostra manera de viure i de consumir i el nostre
model de mobilitat, impulsant el tramvia i el transport públic, o creant eixos cívics a Nuredduna i
Cotlliure, entre d'altres.
És per això que la passada legislatura des del Govern impulsàrem les lleis de Canvi Climàtic i de Residus,
i vàrem crear el primer operador d'energies renovables públic. Així mateix vàrem iniciar la construcció
d’un bosc urbà al Canòdrom i la recuperació de l’espai natural del Carnatge, vàrem protegir Can Tàpera,
Natzaret i Son Gual, impulsàrem el Port Petit del Molinar i aprovàrem la pacificació de la primera
autopista de l'Estat: el passeig marítim. Alguns d’aquests projectes són ja una realitat, i d’altres ho seran
durant aquesta legislatura.
Habitatge accessible per a tothom
Palma pateix una situació insostenible. Els darrers 6 anys ha crescut el preu del lloguer més d'un 50%. La
bombolla immobiliària expulsa milers de famílies i persones de les seves llars, a causa de l'especulació
lligada a l'habitatge. Hem de revertir aquesta situació. Per això treballam per incrementar un parc
d'habitatge públic i accessible per a tothom, però també volem incidir dins el mercat. Cal limitar el preu
dels lloguers i el seu creixement, per garantir que l'habitatge sigui un dret i no un bé de mercat.
Palma, una ciutat de barris i pobles
És prioritari decréixer turísticament, especialment als barris més turistitzats. Per això limitarem el lloguer
turístic a unifamiliars entre mitgeres a barris tradicionals, per solucionar la problemàtica de convivència i
especulació que pateixen aquestes zones. Igualment, limitarem el nombre de creuers que arriben a
Palma, per motius ambientals i per reduir la pressió humana a la ciutat. I no ens oblidam d'exigir a AENA
que es posi al servei de la ciutadania i de les Illes Balears. Per aquest motiu, cap ampliació de l’aeroport
és benvinguda.
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Protegir el caràcter propi dels barris de ciutat és important. Per aconseguir-ho, aprovarem el Pla Especial
del Jonquet, i donarem un nou ús a altres espais emblemàtics de Ciutat, com Son Busquets, l'antiga
presó, el Parc Agrari, ...perquè siguin útils a la ciutadania dins un context de canvi climàtic com l’actual.

Un Ajuntament útil a la ciutadania i el medi ambient
El nostre objectiu a deu anys vista és desenvolupar, a través del nou Pla General, un urbanisme
responsable i sostenible que donarà resposta a les necessitats socials, econòmiques i mediambientals.
Palma serà una ciutat més justa, amb un urbanisme pensat des d’una perspectiva de gènere; una Ciutat
educadora i una Ciutat amiga de la infància, que reconquerirà espai públic per als joves i infants i
transformarà els centres docents en espais de referència dels barris; una ciutat que garantirà un
habitatge digne com a dret bàsic de ciutadania, tant en format col·laboratiu com públic.
La ciutat participarà de la transició eco-social cap a un model socioeconòmic més just, igualitari i
sostenible. Hem creat un òrgan de participació social per treballar junts societat civil i Ajuntament en la
definició de prioritats i reptes de Ciutat. Organitzam una sèrie de conferències amb referents
internacionals i locals per generar un debat públic al voltant de les preocupacions de la gent: mobilitat,
habitatge, economia...
La transformació de Palma en una ciutat més justa, més sostenible i més conscient de les seves arrels
històriques és una prioritat política per a MÉS-Estimam Palma. Una ciutat que doni resposta a la crisi
climàtica des de la justícia social i que recuperi la seva autoestima i l’orgull de la seva ciutadania de
formar-ne part.
Sabem que són reptes ambiciosos, però hi treballarem decididament.

1

Deià
Entre el poble i el resort

Trinxera municipal

T2

Lluís Apestegiuia
Batlle de Deià

A Deià hem posat damunt la taula el debat de la saturació turística i
el creixement urbanístic desmesurat a Mallorca. Dic debat i no debats
perquè a Mallorca és impossible entendre'n un sense l'altre; i dic a
Mallorca perquè ens equivocaríem si pensàssim que és una qüestió
que es pugui circumscriure a l'àmbit municipal ni des de l'anàlisi ni
des de les solucions: allò que passa a Deià passa o passarà a la resta
del
país
si
no
sabem
prendre
les
mesures
adients.

Abans de res, un apunt històric: Deià fou un poble pobre, molt pobre.
A la primera meitat del segle XX va perdre 2/3 de la població, en el procés emigratori (bàsicament a
Ciutat, França i l'Argentina) proporcionalment més gran de tota l'illa. La crisi del sector primari (basat en
l'oliva, d'impossible mecanització a causa de l'orografia, i en conreus de subsistència en un sòl poc fèrtil) i
els conats no reeixits d'indústria (una fàbrica de sabó, a més d'un exèrcit de cosidores de guants de pell
per encàrrec d'un fabricant de Palma) abocaren a molta de gent a cercar-se les sopes a altres indrets.
El turisme, que aquí fou molt primerenc i vinculat a una colònia estrangera que s'anava establint al poble,
fou rebut com una benedicció del cel, i aportà a un poble en vies de desaparició prosperitat i benestar.
Aquest turisme (sovint de segona residència, cada vegada més hoteler i en qualque cas del que avui
coneixem com lloguer turístic) anà lligat a un brutal desenvolupament urbanístic de caràcter especulatiu.
Eren els anys del Deià artístic i bohemi, que a poc a poc fou substituït pel Deià dels rics. Però davall tot
això hi seguia havent un poble treballador i humil que durant dècades va estar adormissat mirant com al
seu voltant plovien senallades de milions de pessetes (passats a euros seguiríem xerrant de milions).
Arribam al girant de mil·lenni amb un poble reviscut, amb una població estable heterogènia en l'origen
però homogènia en el sentit de pertinença (qualque dia podríem analitzar com es conforma la identitat
deianenca, una de les més obertes i plàstiques que conec), que veu com aquell miratge de milions se li
gira en contra: els seus fills o néts no troben casa on viure mentre es construeixen cases a balquena i el
turisme està furtant-los espais que configuren poble, començant pels habitatges. La crisi econòmica i el
boom del lloguer turístic lligat a les plataformes d'internet és la gota que fa vessar el tassó en el pacte (o
miratge, depèn del biaix ideològic) de creixement i enriquiment mutu que havia dominat els darrers
cinquanta anys.

Per posar dades damunt la taula: malgrat que el poble ha crescut enormement en nombre de cases, en
els darrers quinze anys ha perdut un 10% de la seva població. Dels 610 habitatges del poble, 234 acullen
residents empadronats, 104 es destinen al lloguer turístic amb llicència i els altres 272 són segones
residències o bé tenen un ús turístic fora de la llei.
Si al poble hi ha 617 residents inscrits, les places legals de lloguer turístic són 657, que sumades a les
481 d'hoteleres donen un total de 1.138. Més places d'habitatges destinades al turisme, el doble de
turistes que d'habitants. I això deixant de banda l'ús de les segones residències.
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Pel que fa als negocis, no lligats directament al sector turístic ni a la
construcció trobam una farmàcia, un forn-supermercat, una botiga,
un banc i una embotelladora. Davant això, 3 immobiliàries, 3
empreses de gestió turística, 7 hotels, 1 refugi, 7 bars, 23
restaurants, 5 tendes de roba i complements, 2 centres turístics
d'oferta complementària, 2 despatxos d'arquitectura, 5 empreses de
jardineria, 1 fusteria i 2 constructores.
El turisme, que en el seu moment i en la seva justa mesura aporta
beneficis a una comunitat, ho colonitza i parasita tot si no se'l
regula. A Deià ho hem patit, i ens trobam en una situació
d'insostenibilitat social, econòmica i ambiental. L'accés a l'habitatge
és enormement difícil, la temporalitat gairebé absoluta, el consum de
territori deslligat de les necessitats del poble i els recursos i
infraestructures insuficients pel creixement assolit. Per posar un
exemple: durant cinc mesos a l'any arribam a haver de dur la meitat
de l'aigua potable que consumim en camionades des de Palma, i la depuradora no aguantarà massa més
connexions.
Petit Deià, una promoció de 21 d'habitatges a preu de canari jove, no només va ser la darrera
demostració d'un sistema obsolet, sinó una burla poètica pel seu nom. No els criminalitz: no són més que
la cirereta d'un pastís que no es qüestionà quan era necessari.
Però mai és tard si la dita és bona. Caldrà audàcia i valentia: si a Deià hem estat l'avantguarda del
problema, també ho haurem de ser de la solució. La principal eina haurà de ser la substitució de les
Normes Subsidiàries actuals per un Pla General basat en uns nous criteris que hauran de dissenyar el
Deià del demà, que haurà de ser decreixentista per ser progressista i sostenible (i això requerirà altes
dosis de diàleg, pedagogia i acord social), però necessitarem que altres administracions facin la seva
feina.
Esper que Deià serveixi de llum a altres pobles que es veuen enlluernats per la resplendor dels doblers
que aporta el turisme. No es tracta de rebutjar-lo, però sí de regular-lo estrictament des de l'origen si
volen seguir sent un poble en lloc d'un resort, si volem que Mallorca sigui un país dedicat a la seva gent
en lloc d'una gran Isla d'Oro, Ciudad de Vacaciones. Perquè no només els doblers ens fan feliços: hi ha
felicitat quan els nostres carrers i espais de sociabilitat es buiden de veïnats, quan el valor sentimental de
ser part d'un poble es veu amenaçat?
I aquí va la meva proposta: cal retornar l'habitatge a la seva vertadera, primigènia i primordial funció; el
lloguer turístic, que es pot entendre des de la voluntat o fins i tot necessitat d'obtenir beneficis de forma
individual, ha suposat la turistització del darrer bastió: ca nostra. Des del punt de vista social acaba
causant un perjudici comunitari, i des del punt de vista urbanístic desbarata qualsevol intent il·lustrat.
La regulació de la passada legislatura fou valenta i ben pensada, però cal anar més enllà perquè la
realitat ens ha passat per damunt. No és cap fracàs, sinó l'actualització del que ha de ser la nostra
aposta.
Siguem audaços, Fortuna iuvat.
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Altres veus

6.1

El problema estructural de
l’Autonomia Balear

Joan Pau Jordà
Tenim una autonomia sense autonomistes. A les Illes Balears hi
viuen més d’un milió de persones, però només un 25% de la
població illenca se sent més mallorquina que espanyola. És més,
a l’hora de votar, a unes eleccions només una petita part del cens
aposta per opcions polítiques pròpies i autocentrades. A tall
d’exemple, un botó: dels 429.949 vots de les autonòmiques del
passat maig, només 79,893 anaren a partits sobiranistes i
regionalistes, el 18%. Aquest nombre descendeix a més de la
meitat quan parlem d’unes eleccions generals.
D’aquesta forma, amb aquesta base social, es fa difícil construir
una arquitectura autonòmica (amb les seves institucions, lleis,
simbologia, litúrgia...) que vagi més enllà del pur provincianisme,
de la descentralització de la gestió administrativa estatal i de la
creació de mecanismes de re-producció dels rols de poder
imperant.
Així, qui defensa amb més fermesa l’Autonomia tal com
l’entenem avui, de forma acrítica, són opcions polítiques que l’entenen únicament com un espai per
assolir quotes de poder, al marge que les eines i mecanismes que estiguin a l’abast de la CAIB siguin les
necessàries per complir amb les seves obligacions estatutàries i resoldre les problemàtiques de la gent.
Una classe política que entén les reivindicacions autonomistes només com una fitxa més dins el tripijoc
polític estatal.
I en paral·lel, existeix una majoria social que entén la idiosincràsia illenca, les especificitats lingüístiques i
culturals del país, però que no deixen de sentir-se espanyols... i que al cap i a la fi, entenen l’Autonomia
com una baula més de l’Administració espanyola. Només així es pot entendre l’existència de vasos
comunicants entre formacions polítiques sobiranistes i els sectors regionalistes dels partits d’àmbit
estatal.
Finalment, els sectors més favorables a l’autogovern, consideren –no sense raó- el model autonòmic com
esgotat i incapaç d’avançar en la solució als problemes dels illencs. D’aquesta forma, mentre bona part
de la població encara es troba en l’estadi 1 de conscienciació nacional, bona part dels sectors sobiranistes
estan en el nivell 19... amb el grau d’incomprensió mútua que això genera.
Tenim, doncs, una autonomia sense autonomistes. Uns, per què no la volen per res (més que per
mantenir el xiringuito). Els altres, per què ja la consideren un estadi superat... i que en pensa, la
majoria? La gent mirant la tele i el futbol.
Potser hem de començar a pensar a construir un país i gestionar menys, trasbalsant consciències i creant
espais d’apoderament ciutadà, amb aquells elements més dinàmics i compromesos.

1

Altres veus

6.2

Art i Sostenibilitat

Begoña de la Iglesia

Microplàstics, canvi climàtic, escalfament..., són termes que
actualment impregnen converses, polítiques, decisions,
mitjans, unitats didàctiques, cimeres i, fins i tot, cançons.
És curiós, perquè el coneixement general sobre la
problemàtica que hem creat ens duu a entendre el concepte
de “sostenibilitat” de manera simple i reduccionista, ja que,
erròniament, només l’associam a medi ambient.
Sostenibilitat és definida per l’OMS (Informe Brundtland,
1987) com tres cercles que conflueixen i que depenen un de
l’altre: protecció del medi ambient, creixement econòmic i
desenvolupament social, amb la qual cosa, els tres s’han de
considerar i desenvolupar per a prendre decisions per al present que no posin en perill el futur de les
properes generacions. Les repercussions del concepte de sostenibilitat en relació al primer i al segon
cercle de la tríada (medi i economia) són l’objectiu de treball de moltes entitats.
Ara bé, però què implica ser sostenible amb persones? Quines són les repercussions del concepte quan
parlam de sostenibilitat social? És aquest el punt en el qual la responsabilitat i el respecte mutu hi juga
un paper clau. Estam parlant d’equitat, de drets humans, d'eradicar la pobresa, de lluitar per una societat
justa i compromesa amb el benestar de tothom, una comunitat inclusiva, on les capacitats de cada un i
de cada una no siguin un element per a classificar sinó un valor afegit. En definitiva, també estam parlant
de crear espais on la dimensió artística sigui considerada cabdal perquè és una de les dimensions més
importants per a poder parlar realment de qualitat de vida.
Des d’aquest concepte i centrant l’anàlisi en el món artístic, no es tracta sols d’emprar les lletres de les
cançons, ni la publicitat dels festivals per a sensibilitzar de la importància del tema, sinó d’entendre la
música, el teatre, l’escultura, l’art en general com a inherent al concepte de sostenibilitat. Així, del que es
tracta és de deixar que “sostenible” sigui un adjectiu que doni un valor afegit a allò que estam fent,
organitzant o programant, si no que no es pugui entendre d’altra manera la realització de qualsevol acte,
que cap acció pugui ser no-sostenible.
És des d’aquesta perspectiva quan es poden crear espais culturals sostenibles, no només perquè són
propostes respectuoses amb el medi, sinó perquè són les que realment ens fan viure aquelles dimensions
a les quals no hi podem accedir de cap altra manera.
Així, com més música, més teatre, més literatura, més cinema, més escultura, més pintura, més art hi
hagi en els programes de les diferents institucions, de més sostenibilitat quedaran impregnats i, com a
conseqüència més gaudirem i més podran gaudir-ne generacions futures.
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Salsitxa democràtica:
participació desigual i vot obligatori
Altres veus

6.3

Maria Garcies
El terme “salsitxa democràtica” va ser escollit paraula de l’any
2016 a Austràlia. Encara que pugui semblar una associació
aleatòria de paraules, el concepte fa referència a la
recentment establerta tradició de servir una salsitxa als
col·legis electorals d’arreu del país el dia de les eleccions. En
clau simbòlica, podria dir-se que la salsitxa s’ha convertit en
un símbol de la democràcia i que celebra la responsabilitat
cívica dels ciutadans.
Dit això, un podria demanar-se si la barbacoa és la raó per la
qual els australians baten rècords mundials en participació
electoral. Ja podem avançar que no.
Segons les dades d’IDEA –International Institute for
Democracy and Electoral Assistance–, la participació electoral
a Austràlia sempre supera el 90%. L’any passat, el 2019, les
eleccions al Parlament registraren una participació del
91,89%, molt per damunt del 64,66% en el qual se situà la
mitjana a escala global. De fet, Austràlia lidera el rànquing
mundial en participació electoral, només per darrere del
microestat de Nauru (95,13%).
La participació electoral s’interpreta, sovint, com un indicador clau de la salut del sistema democràtic.
Així, una elevada participació és signe d’un alt nivell d’interès dels ciutadans per la governança del seu
país, i això suposa a la vegada un reforç a la legitimitat del sistema. Al contrari, una participació baixa és
percebuda com a senyal d’alarma per la possible desafecció i apatia de la ciutadania envers la
democràcia.
Sabem que no tothom vota, però sabem per què? En general, poden assenyalar-se dos tipus de factors
distints. Per una banda, s’identifiquen factors institucionals i contextuals que poden tenir un impacte
directe en la decisió d’anar o no anar a votar; per exemple, el grau de competitivitat en unes eleccions, el
nombre de partits en competició, el grau de proporcionalitat amb què es tradueixen els vots en escons...
Per altra banda, com demostren cada vegada més estudis, l’estatus socioeconòmic d’un individu pot
relacionar-se amb una major o menor propensió a votar. Això implica, a la vegada, que alguns ciutadans
-aquells amb major nivell adquisitiu, major nivell educatiu i amb més temps lliure- presenten una major
tendència a participar en els comicis comparats amb individus que pertanyen a grups socials més
desavantatjats.
Si es té en compte que els polítics solen respondre als incentius electorals, la participació desigualment
distribuïda entre grups socials és preocupant. Inquieta, sobretot, perquè els representants polítics
tendran més incentius per complir les demandes dels votants que dels ciutadans que no participen en les
eleccions.
Per tal d’incrementar la participació electoral i corregir la desigualtat en la participació –que afecta alhora
la representativitat de les polítiques implementades–, es poden establir una sèrie de mecanismes
institucionals. Es tractaria, per exemple, de facilitar les gestions per registrar-se com a votant (allà on
sigui un tràmit necessari), de celebrar les eleccions en cap de setmana, d’evitar la repetició electoral,
d’establir procediments de vot anticipat o, simplement, d’introduir el vot obligatori.
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El vot obligatori: un debat encès

El vot obligatori es va anar establint en alguns països a finals del segle XIX i durant la primera meitat del
segle XX, com fou el cas de Bèlgica (1892), d’Argentina (1914) o d’Austràlia (1924). No obstant això, el
vot obligatori continua essent objecte de debat avui dia.
Els defensors d’aquesta mesura invoquen raons socials i de legitimitat. En primer lloc, sostenen que
permet maximitzar la participació electoral i, en conseqüència, s’incrementa la legitimitat dels candidats
elegits que ja no representen una estricta minoria. Si tots els ciutadans són considerats potencials
votants, els candidats, que responen a la lògica dels incentius electorals, seran més sensibles amb totes
les demandes de tots els grups socials. A més, s’ha arribat a argumentar que el fet de votar, quan es
consolida com un hàbit, genera un efecte educatiu col·lateral: s’incrementa l’interès dels ciutadans per la
política.
Per altra banda, una sèrie d’arguments normatius i pràctics se solen esgrimir en contra d’aquesta
mesura. El principal argument en contra del vot obligatori és que suposa una contradicció amb el principi
de llibertat intrínsec a la democràcia. En segon lloc, en tractar-se d’una mesura per a la qual és necessari
tot un sistema de sancions –si no l’efectivitat és escassa–, s’assenyala que determinats països podrien
tenir dificultats econòmiques per establir mecanismes de seguiment. Finalment, alguns estudis apunten
que la mesura del vot obligatori no incrementa l’interès per la política entre els ciutadans, cosa que
deriva en el “random voting”: el vot aleatori i desinformat. Ara bé, cal apuntar aquí que la majoria
d’estudis són de tipus estàtic i, per tant, ignoren el ja mencionat efecte col·lateral de l’hàbit de votar.
Crear un hàbit requereix temps i repetició, i així s’hauria de plantejar l’estudi d’aquesta qüestió integrant,
per exemple, panels d’investigació.
Per tornar a la qüestió australiana, el vot obligatori –i no les salsitxes democràtiques– és la causa de les
elevades dades de participació en el país. Lògicament, si podem afirmar alguna cosa, és que quan la
participació electoral s’acosta al 100% hi ha poc marge perquè emergeixin desigualtats. En definitiva,
incrementar la participació electoral és la manera més efectiva de reduir la desigualtat en la participació
electoral i el vot obligatori sembla ser la manera més efectiva de maximitzar la participació. Tot i això,
aquesta és una mesura considerada agressiva i qualsevol intent d’introduir-la trobarà resistència. Així,
altres canvis menors encaminats a fer més fàcil el sistema electoral poden ser menys impopulars i
contribuir igualment a l’objectiu de reduir la desigualtat en la participació electoral.
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“I és prop i és lluny, i és calma i
passió”: Entorn de Maria Antònia Salvà
Cultura

7.1

Margalida Tomàs

Maria Antònia Salvà, de qui just ara acabam de celebrar el cent-cinquantè aniversari del seu naixement,
va ser una de les intel·lectuals en llengua catalana més destacades del segle XX en la seva doble faceta
de poeta i de traductora. La seva figura ‒d’una molt gran complexitat‒ i la seva obra literària ‒d’una gran
qualitat‒ compten ja amb aproximacions valuoses, però també insuficients. Insuficients, no per manca de
qualitat de moltes d’elles, sinó perquè el personatge Salvà ‒i amb ell la seva obra ‒ té tantes facetes que
es fa difícil entendre-la completament. En aquest sentit, que l’excusa de l’aniversari serveixi perquè es
posin en marxa tota una sèrie de conferències (englobades en l’Any Salvà promogut pel Consell de
Mallorca) sobre la seva persona és una molt bona notícia. Per altra banda, aquest proppassat novembre
tengueren lloc a Llucmajor, organitzades per l’Ajuntament, les III Jornades d’Estudi, especialment
centrades en Salvà, en què es presentaren tretze comunicacions sobre l’autora, a més la conferència
inaugural. Tot plegat, aportacions que, de mica en mica, poden ajudar a conèixer-la millor.
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improvisada i portada a terme en poc temps i amb mitjans
escassos) sobre Maria Antònia Salvà al Claustre de Sant
Bonaventura. La portaren a terme Francina Capellà, Coloma
Julià, Joana Lluïsa Mascaró i jo mateixa. El seu lema era
precisament el vers que encapçala aquest article, el vers final
del poema «Cel d’horabaixa», que obre el volum del mateix
títol, de 1948.
«I és prop i és lluny, i és calma i passió». Salvà, en el seu
poema, es refereix a la cançó‒és a dir, a la creació poètica‒
que ella encara sent viva malgrat l’horabaixa de la vida en
què ja es troba. Les organitzadores de l’exposició, però, ens
férem nostre el vers en un altre sentit perquè crèiem que
reflectia bé la multiplicitat de facetes de l’autora. De l’autora i
també de la persona, principalment tenint en compte que
l’exposició estava pensada sobretot de cara a Llucmajor.
Perquè a Llucmajor, encara ara, Salvà, dona Maria Antònia, és un personatge propi, que molta gent
percep com a seu, és prop. Però la seva anomenada arribà més lluny, i això ja a partir de la primera
dècada del segle XX, després de l’aparició del seu primer llibre poètic i sobretot de les traduccions de
Mistral, que li valgueren un gran reconeixement a Catalunya. Si ens referim a la seva estricta obra de
creació, la dicotomia també hi és ben present: una poesia que beu de les arrels de la terra (tradicions i
paisatge), però alhora una poesia que va molt més enllà, i per tant, que transcendeix el localisme i
s’universalitza. Que ho faci de manera aparentment senzilla i planera, no impedeix que hi hagi al darrere
un gran treball literari, que amb els anys es tradueix sobretot en un procés d’essencialització. Calma i
passió en el procés creatiu, també en el personal. Una imatge externa que, sense deixar de ser certa en
molts aspectes, n’amaga molts altres fins i tot divergents. Un personatge esmunyedís; una gran obra
literària i intel·lectual.
Muntar una exposició divulgativa sobre aquest personatge té, és evident, uns riscos que haguérem
d’assumir les organitzadores. Un dels més importants: era del tot impossible donar-ne una visió
completa; per força, molts de punts importants en quedarien fora. Per altra banda, ja a l’inici del procés
de recerca de material se’ns va fer evident que un apartat del qual podria sortir molta nova informació
era precisament el de la relació de l’escriptora amb Llucmajor a partir de la documentació de l’arxiu de
l’ajuntament, des del 1918, en ser nomenada filla il·lustre, fins als actes del centenari del seu naixement
el 1969. Ara bé, al costat d’aquesta relació amb, diguem-ne, les forces vives de la vila, hi havia el seu
lligam amb la gent concreta: va ser espectacular comprovar la gran quantitat de material de la poeta que
molta gent llucmajorera conserva amb afecte: poemes manuscrits, poemes personalitzats, llibres i més
llibres amb dedicatòries... El material, en aquest sentit, era tan ampli que hagués pogut omplir ell sol
tota l’exposició.
Tanmateix, calia dibuixar, encara que fos amb buits, l’autora i el seu món més personal, l’entorn familiar,
els elements en què es basà la seva formació, la seva relació amb la intel·lectualitat del moment, de
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Mallorca i ben especialment de Catalunya, ja fos a través de la correspondència, de les col·laboracions a
la premsa o a través de la mateixa creació literària, així com el seu compromís amb la llengua catalana.
La recerca documental (una bona part provinent de l’arxiu personal de l’autora dipositat a la Biblioteca
Lluís Alemany i, com hem dit, de l’arxiu de Llucmajor) i el material cedit per la família Salvà-Truyols i per
molta gent de Llucmajor, ha servit per exposar els aspectes esmentats.
Entrem ara, amb el pretext de l’exposició, en unes consideracions entorn de Maria Antònia Salvà. Hem
esmentat abans les mancances, els aspectes que s’hi ha deixat de tractar, els buits, en definitiva, en el
retrat del personatge. El primer, i fonamental, és precisament el seu vessant de poeta ‒la seva evolució
literària‒ i de traductora. Amb prou feines, en dues vitrines, un conjunt de les seves obres, i encara amb
l’atenció fixada sobretot en les dedicatòries de què parlàvem abans. Era aquest un punt en el qual no
podíem entrar, perquè ell sol hagués centralitzat totalment l’espai expositiu. Els versos que encapçalen
cada un dels apartats de l’exposició pal·lien mínimament la mancança i ofereixen un petit tast de la seva
mestria poètica. Podríem anar allargant la llista d’aspectes que haurien de ser presents a l’exposició i no
hi són, però tampoc es tracta de tirar-nos pedres a la teulada... Sí que voldríem, en canvi, remarcar-ne
diversos dels que sí que hi apareixen i que són importants. Però amb una consideració prèvia: la
comprensió de l’autora a partir del material exposat demana atenció i esforç; i demana atenció i esforç
perquè ni les coses ni les persones són blanques o negres, i molt menys ho és Maria Antònia Salvà. La
informació hi és, penjada a les parets del Claustre, però cal saber-la veure; i, per veure-la, s’ha de mirar.
Assenyalem, en aquest sentit, alguns aspectes.
En primer lloc, la total absència de voluntat hagiogràfica. Sí, la voluntat de comprendre. I de mostrar
també aquells aspectes que ara podem percebre com a més allunyats de la nostra manera de pensar,
però que per a ella foren determinants. De manera destacada la religiositat, entesa des de la pràctica
personal més beata (com el seu diploma d’admissió a l’Associació General del Rosari Perpetu, de 1913)
passant per la més ideològica (com posen de manifest algunes de les capçaleres de premsa on va
col·laborar, tant a Barcelona com a Mallorca) i acabant en la seva mateixa pràctica poètica, que la portà a
escriure centenars de poemes religiosos, representants aquí per diversos goigs i himnes manuscrits que
ens feren arribar generoses persones de Llucmajor. Ara bé, aquest punt ‒religiositat i ideologia ‒ cal fer-lo
lligar amb la seva ferma voluntat de dedicació a les lletres, de ser una veritable professional de
l’escriptura, ella, dona de casa bona i religiosa a més no poder. Trencar amb el model de dona imposat, i
fer-ho a la seva manera, sense trencadissa aparent, però seguint el seu camí, per molts maldecaps que
això li dugués és, pràcticament, l’eix central de molts dels panells exposats: les relacions epistolars,
l’intercanvi poètic amb una munió grandíssima d’escriptores i d’escriptors d’ideologies molt diverses, les
col·laboracions poètiques a la premsa.
Però també, la participació assídua a certàmens literaris, amb el que això suposa de voluntat de fer
pública l’obra i de recerca de reconeixement. Un apunt en aquest sentit: en motiu de l’ Any Salvà s’ha
editat un cartell que reprodueix part d’una coneguda fotografia seva que és tot un manifest: ella, mig de
perfil, a la seva cambra de treball; a l’esquerra, guaita un rentamans i a la dreta, la taula de treball.
Centrada, al seu costat, una llibreria plena. I ella, amb un llibre a la mà. A les parets, quadrets religiosos,
i just sobre la llibreria, un quadre de mida considerable.
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Aquesta fotografia, en format gran, també forma part de l’exposició de Llucmajor, en el racó que vol
recrear aquesta cambra de treball on l’autora es tancà tantes i tantes hores. El que s’ha de remarcar,
però, és que també hi està exposada una fotografia del diploma que Salvà aconseguí el 1901 als Jocs
Florals de Saragossa amb el poema «Les herbes de Sant Joan». Doncs bé, podem comprovar que el
quadre que la jove Maria Antònia Salvà exhibia orgullosa a la seva cambra era precisament aquest
diploma emmarcat. Prova evident de la importància que li donava. Un detall, sí, però ben significatiu.
Per acabar, un comentari al marge de l’exposició. Coincidint amb tots aquests esdeveniments esmentats,
(Jornades, exposició, Any Salvà), s’han aixecat veus assenyalant la posició franquista de l’autora i
mostrant-se per això contràries a qualsevol commemoració institucional. És una opinió que cal respectar,
per més que, òbviament, no la compartim i, en aquest sentit, les ratlles anteriors deixen ben clara la
nostra posició. Ens queden molts aspectes de la biografia de l’autora per estudiar i el del seu
posicionament durant la guerra civil és un dels punts que ens cal aprofundir. Aprofundir, diem, no negar,
perquè el bàndol que va triar al llarg del conflicte va ser clarament el dels revoltats. Tanmateix, l’estudi
de la munió de cartes inèdites que es conserven d’aquell moment pot servir per matisar, si més no,
algunes de les afirmacions que s’estan abocant actualment pel boc gros.
Per altra banda, hom és ben lliure de rebutjar el personatge Maria Antònia Salvà per la seva ideologia i
també de rebutjar la seva obra poètica per aquesta mateixa ideologia o per motius estètics. Però el que
no es pot fer és tergiversar les coses i presentar un petit poema de desembre de 1936 en què,
aparentment, es lloa el general Franco, com una prova de «la poesia franquista que va escriure». Salvà
no va publicar mai aquest famós poemet de la «farina bruna» i del «general de l’Espanya una», sinó que
era una facècia en carta privada referint-se al règim sever (farina bruna i oli sense sal) que una malaltia
l’obligava a fer per les festes de Nadal. I ja sabem la força que té la rima! Qui vulgui parlar de la poesia
suposadament franquista de Salvà que llegeixi els seus llibres, que ho tindrà fàcil. Lluneta del pagès
(1952) té una secció titulada precisament «Guerra i postguerra», amb onze poemes datats entre el 36 i
el 42.
Disperses entre aquest volum i Cel d’horabaixa (1948), com a mínim una quarantena més de
composicions varen ser escrites en els anys de la guerra civil. Tots aquests poemes poden agradar o no
agradar, es poden admirar, discutir o rebutjar, en un sentit o en un altre. Però aquesta sí que és la poesia
representativa de Maria Antònia Salvà d’aquells moments, perquè és la que ella va voler que arribàs al
públic. A cadascú, el que és seu.
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7.2

GEORGE STEINER (1929-2020)

J. M. Traverso
“Nacido en París y educado en tres
lenguas, me crié en Manhattan en la
época de la guerra; allí primero asistí a un
instituto americano de prestigio pero
después volví al lycée francés. Mis años de
universidad me llevaron a la de Chicago,
entonces en una etapa estelar, y a
Harvard. Posteriormente, y en una vena
un tanto anárquica, terminé la carrera en
Oxford. Di clases en Cambridge y, durante
un cuarto de siglo, en la Universidad de
Ginebra, en la cátedra más antigua
identificable de literatura comparada
(finalmente
denominada
littérature
générale). He sido profesor invitado en
Princeton, Stanford y Yale y en la cátedra
Eliot Norton de Poética en Harvard. Soy
miembro fundador de un college de
Cambridge…”
Hem triat aquestes paraules del mateix Steiner per
recollir una part del seu recorregut com a
professor. Tota una vida dedicada a l’ensenyament.
Fruit d’aquesta experiència però també dels dubtes
i interrogants que se li plantejaven al voltant del
fet d’ensenyar i aprendre va aparèixer el seu llibre
Lecciones de los Maestros, Siruela, 2016.
Lecciones…recull les conferències que Steiner va
dictar a Harvard el curs 2001-2002. Es tracta d’una
reflexió sobre la relació Mestre/Deixeble, una interrelació dialèctica on amb la transmissió de
coneixement es barregen poder, submissió, sensualitat, rebel·lió…Un recorregut històric que comença per
Sòcrates i Empèdocles, Jesus i els seus deixebles, segueix amb Dante, Husserl i Heidegger, Popper…fins
als nostres dies, fins a la nostra època. Uns temps, els nostres, marcats -segons l’autor- per una sèrie de
novetats: L’educació especialitzada, fragmentada i dominada per la ciència. La presència encara
insuficient però necessària de les dones en el fet educatiu (hi ha hagut poques Mestres eminents -se’ns
diu-la compositora i professora Nadia Boulanger i Simone Weil estarien entre elles). La tercera novetat
definiria la nostra època com l’era de la irreverència, uns temps on la celebritat d’un futbolista, el
pentinat o les sabates d’una influencer pot omplir la nostra existència mediàtica, la nostra ment, les
nostres passions.
Què vol dir ensenyar un altre ésser humà? D’on neix aquest poder i aquesta autoritat? Quines relacions
s’estableixen entre els protagonistes? El llibre acabarà amb una reflexió al voltant del futur de Mestres i
Deixebles:
Las “Lecciones de los Maestros” ¿pueden, deben sobrevivir al embate de la marea? […]
Despertar en otros seres humanos poderes, sueños que están más allá de los nuestros; inducir
en otros el amor por lo que nosotros amamos; hacer de nuestro presente interior el futuro de
ellos: ésta es una triple aventura que no se parece a ninguna otra. […] Hasta en un nivel
humilde -el del maestro de escuela-, enseñar, enseñar bien, es ser cómplice de una posibilidad
trascendente. Si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila tal vez escriba versos,
tal vez conjeture el teorema que mantendrá ocupados a los siglos. Una sociedad como la del
beneficio desenfrenado, que no honra a sus maestros, es una sociedad fallida.” (172-73)

2

Entrar als llibres de Steiner és endinsar-se a un món de viva erudició, d’intersecció de temes que
provenen de la literatura, de les ciències, de la filosofia, de la lingüística, del sexe…ell parlava de “la
natura híbrida dels meus interessos”. L’obra de Steiner permet que el lector se senti amb llibertat per
pensar al voltant de l’autor. L’escriptura d’aquest gran humanista, el seu pensament, deixarà suficient
espai al lector per continuar pensant pel seu compte, també i molt especialment en els llocs de
desencontre, sigui sobre el judaisme, l’Esat d’Israel o les seves reflexions sobre el nostre present. Si un
clàssic és un autor al qual sempre es pot tornar, la lectura del qual sempre és estimulant i no s’esgota…
Steiner és un clàssic. L’aigua del pou sembla no acabar-se mai.
Aquests dies posteriors a la seva mort proliferen les notes necrològiques, les ressenyes a la seva obra,
fins i tot una entrevista pòstuma. La seva obra és ingent, des del mític Tolstói o Dostoievski de 1960 fins
a títols més recents com La idea d’Europa del 2005, La poesia del pensament de 2011 o els texts que
comentem en aquesta nota.
L’any 2008 va aparèixer Los libros que nunca he escrito, Siruela (el mateix any). L’autor va escollir set
temes sobre les quals li hauria agradat escriure un llibre i els va aplegar en set petits assaigs sota aquest
títol. Així ens parlarà de les connexions entre sexe i llenguatge, de la figura de Francesco degli Stabili, un
desconegut escritor del segle XIV i la seva enveja de Dante, del judaisme i el sionisme o sobre les
propostes per a una renovació de l’educació dels nostres temps. A mida que s’endinsa en el llibre, el
lector queda glaçat quan es parla d’autors dels quals no havia sentit parlar mai o bé coneixia tan sols de
refllada. Impressionat per la quantitat de material que es remena en tan poques pàgines. És veritat que
Steiner ja no podrá fer set llibres diferents però n’ha fet set en un. Acabat el llibre romandrà impactat per
la seva erudició profunda i sempre viva, dialogant, incitadora del debat i la discussió.
Un Largo Sábado, Siruela, 2016 pot ser una bona introducció al seu pensament. Aquest llibre recull les
converses mantingudes durant anys per l’autor amb la periodista i escriptora Laure Adler. Un repàs a
diferents nuclis del seu pensament com el judaisme, l’estat d’Israel, les llengües i el llenguatge, la lectura
i els llibres, l’envelliment i la mort…Ens quedem amb una reflexió feta gairebé a les acaballes del llibre
sobre la cultura, la humanitat i la inhumanitat. La cita és llarga però permet contemplar com es desplega
el pensament d’aquest gran humanista, en el seu contingut i en la seva forma:
“Y dentro de poco mi vida se acabará sin que haya encontrado una respuesta satisfactoria. Ni
siquiera una. Nada que me permita comprender la inhumanidad radical que se esconde en el
seno de las humanidades (las humanidades, ¡qué expresión pretenciosa!).
Así que en mis últimos textos (me ha llevado lo suyo) he intentado proponer una hipótesis con
lo que llamo el síndrome de Cordelia, el nombre de la hija de Lear. Por la tarde trabajo con mis
estudiantes en los actos III a V de El rey Lear, y cuando Lear entra con su hijo muerto entre los
brazos, y grita cinco veces la palabra “jamás” […] es el final del lenguaje mismo. Trato de leerlo
con mis estudiantes. He aprendido esas escenas de memoria. Las conozco de memoria, y
resucitan en mí. Pero cuando vuelvo a casa y oigo a alguien que grita “Socorro” por la calle, es
posible que mi oreja oiga algo, pero no escucho. […] Habría que acudir inmediatamente; pero no
lo hago […] ¿Es posible (formulo esta hipótesis después de sesenta años de magisterio y de
amor por las letras) que, tal vez, las humanidades puedan volverlo a uno inhumano? ¿que, lejos
de hacernos mejores (por decirlo con total ingenuidad), lejos de aguzar nuestra sensibilidad
moral, la atenúen? Nos alejan de la vida, nos dan tal intensidad con la ficción que a su lado la
realidad pierde color. Y si eso es verdad, entonces ya no sé qué hacer…”(98-99)
Acabem. Al llibre de F. Fernández Buey, Para la Tercera Cultura (una expressió i una proposta que també
és present a Steiner), l’autor cita unes paraules que aquest va pronunciar a una conferència a la Càtedra
Ferrater Mora de la Universitat de Girona:
“Hasta que los estudiantes de humanidades no aprendan seriamente un poco de ciencia, hasta
que la gente que estudia lenguas clásicas o literatura española no estudie también matemáticas,
no estaremos preparando la mente humana para el mundo en que vivimos. Si no entendemos
algo mejor el lenguaje de las ciencias no podemos entrar en los grandes debates que se
avecinan. A los científicos les gustaría hablar con nosotros, pero nosotros no sabemos cómo
escucharles. Este es el problema.” (33)
Llegir Steiner és sempre estimulant, ens permet entendre millor allò que som i el nostre temps, eixampla
els horitzons de la nostra mirada.
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7.3

Yishai Sarid
El monstre de la memòria

Maties Garcias
Un doctor en història israelià, descartades altres opcions
de feina més carregoses, acaba acceptant el treball de
guia als camps d’extermini que alçaren els alemanys per
dur a terme la cruel i implacable Xoà. L’historiador,
profund coneixedor dels mètodes d’eliminació de
centenars de milers de jueus a Chelmo, Belzec, Treblinka,
Sobibor, Majdanek i Auschwitz, treballa per al Iad va-Xem,
una institució creada el 1953 per mantenir viva la
memòria de les víctimes, i rep in situ visites d’estudiants
d’institut amb els seus professors, de militars i
professionals diversos o, simplement, de turistes
israelians que fan volta per Europa central.
Mentrestant, el protagonista manté dona i fill a Israel, i a
poc a poc esdevé un dels més famosos guies especialitzat
en aquestes doloroses visites pels escenaris de la
memòria de la destrucció humana. Si l’historiador havia
començat la tasca de guiatge transmetent-la amb escassa
càrrega emocional, a mesura que passa el temps i se
succeeixen les visites, de cada vegada l’exalta més el
comportament superflu dels turistes, joves o vells, que
acull. Més encara l’impacta contemplar com els joves
israelians d’avui dia, sense remordiments, demostren que
farien igual amb els enemics que tenen ara –els palestins–
que tot quant va ser capaç de perpetrar el nazisme.
De cada vegada més estrany i agressiu, l’historiador s’aïlla
dins una mena de càpsula i mostra aversió cap a tothom
qui visita les instal·lacions d’extermini. Fins que esclata el
conflicte atiat pel monstre de la memòria que covava en el
seu si. Ho fa explícit amb tota la cruesa quan s’adreça a una visita estudiantil amb aquests termes: “us
hem portat aquí, al lloc dels assassinats. I sembla que s’ha complert l’objectiu. Heu entès que només es
tracta de força. De força i res més que força.(...) teniu tota la raó. Força. Pegar. Disparar. Destruir l’altre.
Perquè sense el poder som animals, aus per al sacrifici (...) Així que tot és una quimera i res no té valor.
La cultura, la moda, la roba, la converses, els somriures, l’amistat, les idees, les cartes, la música,
l’esport, el menjar, l’amor, res no té valor.”
El nihilisme s’ha instal·lat en ell i el porta cap a l’autodestrucció i la violència, una violència que li fa
emergir el vell cineasta que el filma en els escenaris de l’horror. És llavors quan se sent obligat a escriure
la llarga carta en forma de report que tramet al cap del Iad va-Xem, a qui deu una explicació sobre els
fets succeïts. Aquest informe adreçat al seu mentor conté la memòria de tota la feina feta com a guia i
l’evolució psicològica i afectiva que ha patit treballant de guia i d’historiador, víctima del monstre de la
memòria.
Yishai Sarid. El monstre de la memòria. Traduït de l’hebreu per Roser Lluc i Oms. Barcelona:
2020. Club Editor
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