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IN MEMORIAM

Miquel Ramón
...en el record

Artur Parrón Guasch
Quan el passat 23 de març ens va deixar en Miquel Ramón l’esquerra eivissenca i balear va perdre tot un
referent. En Miquel ha estat a les darreres quatre dècades, una figura cabdal, fonamental en el progressisme illenc, una figura icònica de la política.
Miquel Ramón, nascut a Jesús el 1953 al si d’una família de majorals, ingressa al Partit Comunista l’any
1973, de la mà de Joan Calvera i Antoni Planells “Malalt”, entre d’altres. Eren els temps de la clandestini tat, del treball callat, discret; però imprescindible construint ponts amb altres forces polítiques antifran quistes. En aquest context formà part de la Mesa Democràtica i de la posterior Junta.
A les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979, les primeres democràtiques des de 1934, fou escollit pel
PCE regidor a Vila. Era un dels vint-i-sis regidors que el principal partit de l’antifranquisme havia aconseguit a les Balears. Dos anys després deixà el càrrec a Néstor Torres per continuar exercint com a secreta ri general de Comissions Obreres a les Pitiüses fins al 1983.
Miquel Ramón no era un home de divisions ni d'escissions. La seva lleialtat al seu Partit i els seus ideals
era a prova de bombes, tot i les travessies pel desert que hagueren de viure. El 1984, tot i la seva visió
crítica amb la línia del Partit, es mantingué al marge de la creació del PCPE a les Illes.
Miquel Ramón fou coordinador d’Esquerra Unida a Eivissa i Formentera entre 1992 i 1999 i d’Esquerra
Unida a les Balears entre 2005 i 2009. Són els anys daurats dels pactes d’esquerres a les Illes i en Miquel
hi jugà un paper fonamental per rompre les barreres i desconfiances entre els partits progressistes. Durant aquesta etapa que Miquel Ramón serà diputat al Parlament pel Pacte de Progrés eivissenc entre
1999 i 2005 i conseller al Consell d’Eivissa entre 2005 i 2010 per Eivissa pel Canvi.

Fou en els tres darrers anys d’aquesta etapa, que Miquel pogué treballar en primera línia en el que era
una de les seves passions i obsessions: la protecció del territori. Eivissa patia com ningú el boom immobiliari: desprotecció del territori, construcció de les autopistes, descontrol administratiu.... En aquesta Eivissa del “tú ves fent...” en Miquel timonejà la Conselleria de Territori amb l’encàrrec de realitzar un nou
PTI, evidentment més restrictiu. Va patir l’oposició d’alguns tècnics, d’alguns companys d’equip de govern, va patir manifestacions d’”eivissencs d’ordre”, va patir amenaces vetllades o gens dissimulades en
primera persona, a les que ell responia amb el seu somriure sarcàstic però ferm i amb alguna cita literària o cinematogràfica.

La humilitat de Miquel Ramón era directament proporcional a la seva coherència. No era un home que li
agradessin les discussions; coneixia les seves idees i, sobretot, coneixia i respectava profundament les
idees dels seus rivals polítics. Maltractat sempre pels mitjans, mai va tenir una mala paraula per a un
oponent polític.
Els darrers anys, els de la “nova política” havia fet un esforç molt gran per adaptar-s’hi i comprendre la
situació. Va entendre com ningú que la necessitat del moment requeria noves formes d’actuar. I ell, fidel
a tota una tradició, sortia moltes nits de les campanyes electorals a aferrar uns cartells on ell, lleial i coherent, s’hi reconeixia i reconeixia als seus companys.

Editorial

Tot i que a l’editorial del núm. 92 d’aquesta revista ja assenyalàvem el coronavirus com una amenaça, el
fet cert és que ningú amb responsabilitats polítiques ni sanitàries o científiques no ens hagués dit fa just
un mes que ens trobaríem en aquesta situació. Amb més de 8.000 persones mortes ja a l’Estat espanyol i
desenes de milers arreu del planeta, i la meitat de la població mundial confinada a les seves llars, la
pandèmia marcarà un punt d’inflexió en la història de la humanitat.
Hem redescobert la nostra fragilitat, que no havia impedit que en les darreres dècades hàgem estat
capaços de generar desigualtats socials sense precedents i una crisi climàtica i ambiental global que eren
i són també altres emergències que igualment ens esperen quan passi tot això. Almenys hi ha hagut el
seny suficient per a prioritzar, en aquests moments i potser una mica tard, la vida davant del capital, i
això sí que és nou d’ençà que va començar aquest període històric anomenat Globalització.
No sense resistències, i un exemple clar d’això són els governs de Trump, Johnson o Bolsonaro, que
duran a un cost encara més alt en vides humanes. Però allò que la pandèmia ha posat en evidència és la
importància del sistema sanitari públic, que era i és un dret ara més que mai que salva vides, de la mà
dels seus treballadors i treballadores que posen la seva a disposició amb escassetat de mitjans per mor
de les retallades dels anys anteriors i les polítiques austericides que persisteixen en una Unió Europea
que s’ha limitat a fer el ridícul i mostrar la seva inconsistència com a projecte polític, més enllà de la unió
monetària. També que la recentralització de les decisions polítiques no sembla la forma més eficient de
fer front a crisis com aquestes, i en aquest sentit val la pena destacar positivament la posició política i la
gestió del govern autonòmic progressista, que no ha dubtat en defensar des del primer moment un
aïllament total que sempre havíem considerat una amenaça i en aquesta ocasió ha estat en bona part el
remei.
Però sobretot: des d’aquí el nostre reconeixement més sincer a la gent treballadora de la sanitat; les
persones -molt majoritàriament dones- que es dediquen a la cura de les persones dependents, a
residències o a domicilis privats; els transports, els mercats i supermercats, la seguretat i altres serveis
essencials que contribueixen més que nosaltres amb el nostre confinament a frenar els efectes d’aquest
drama i fer-nos la vida una mica més fàcil. S’ha dit que el virus no distingeix de classes socials, però és
obvi que a tot això, hi ha qui ha de treballar obligatòriament en aquests moments i qui no, i fins i tot hi
ha qui en vol treure profit, com a tota crisi. Per això també ens hauria de començar a preocupar que
l’escenari que quedi després de tot això sigui un escenari que incorpori aprenentatges de la pandèmia
com la importància d’un Estat del benestar que havia estat reduït a la seva mínima expressió; de la
solidaritat social expressada aquests dies a les balconades i el suport mutu com a eina de convivència i
de supervivència; de la comunitat enfront de l’individu individualista; de la necessitat de crear marcs
democràtics en l'àmbit internacional que permetin afrontar les incertituds que ens esperen. Un escenari,
en definitiva, que segueixi prioritzant la vida en el seu sentit més ample.
No dubteu que altres ja miren de preparar just contrari, treballen perquè tornem allà on érem o encara
pitjor: a una versió encara més autoritària del capitalisme on la por i la militarització de les nostres vides
sigui la norma. I ho fan acompanyats per una extrema dreta que en aquests dies es dedica a sembrar
més que mai l’odi a través de les xarxes socials, els mitjans reaccionaris i la política, que no han estat
aturats precisament. No els ho hem de permetre.

Equip de redacció
Maquetació i pàgina web: Guillem Solivellas i Reynés
Consell de Redacció:

Biel Pérez Alzina, Miquel Rosselló del Rosal,

Maria Salleras, Lila Thomás i Andreu, Josep Valero González, Josep Soler i Rotger
David Abril Hervás, Guillem Solivellas i Reynés, Miquel Àngel Contreras
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L'ull crític

2.1

Després del coronavirus, què?

Miquel Rosselló
Fundacions Darder Mascaró
Vivim dies dramàtics a causa de la pandèmia del coronavirus que està afectant
la salut de multitud de persones arreu del món i que obliga a prendre
dràstiques mesures si volem derrotar al virus. Mesures que porten a la
paralització de bona part del nostre sistema productiu i en conseqüència de la
nostra economia. Perillen llocs de feina i la continuïtat de moltes empreses.
Ara toca combatre la pandèmia i després tocarà afrontar les conseqüències
d’una greu crisi econòmica de la qual encara no arribem a veure el seu abast.
Però cada dia queda més clar que haurem de parlar d’abans i després de la
pandèmia. I passa a primer pla que ni la lluita contra la pandèmia ni la sortida
de la crisi econòmica es faci sobre les esquenes dels treballadors o dels sectors més desvalguts, ni
tampoc contra la preservació del medi ambient i de la natura.
Però a ningú se li escapa que per dur endavant aquest ambiciós projecte cal anar desempallegant-se de
cotilles que ens estan subordinant als interessos dels més poderosos i d’un sistema, el capitalista que fa
aigua per tots els costats.
I, si m’ho permeteu, em vull referir en aquest article a una d’aquestes cotilles que ens afecta
especialment a la ciutadania de l’Estat Espanyol i que no és una altra que la pervivència del règim del 78.
Una primera envestida forta el pateix aquest, amb el 15M. Aquesta impressionant mobilització ciutadana
qüestiona la mateixa essència de la nostra democràcia amb aquell “no nos representan”. Tot allò
comporta el sorgiment de noves forces polítiques i el canvi de mètodes i hàbits a altres. Però la
conseqüència més important és el debilitament fins a fites impensables abans, del bipartidisme, que no
ho oblidem és una de les columnes de suport del règim del 78.
El procés català fa saltar pels aires el model territorial de què ens va dotar la Constitució vigent. El 80%
del poble català, al marge de quina és la seva opció de futur per Catalunya és partidària del dret a
decidir, és a dir que sigui el poble a un referèndum democràtic que decideixi.
El Parlament basc està discutint un nou estatus polític per definir l’encaix d’aquest amb España. Les
sensibilitats sobiranistes estan creixent arreu de la perifèria i les persones favorables al dret de decidir
són cada cop més. Però les darreres eleccions estatals demostraren que no tan sols hi ha una eclosió de
forces sobiranistes sinó també de forces regionalistes o fins i tot provincials. Que el descontent davant el
model territorial és cada cop més gran. I si no com és possible que el rebuig al finançament autonòmic
sigui tan generalitzat, o les crítiques a” la España vaciada” o les reivindicacions front a la insularitat. Com
s’explica que sorgeixi una candidatura com “Teruel existe” o que Leon, amb el batlle socialista al front
demana separar-se de Castella.
Per si no n'hi hagués prou, les postures es polaritzen. Mentre uns plantegen la independència per
determinades nacions o reivindiquen opcions federals i/o confederals altres plantegen una major
centralització. Si algú encara no veu que el consens entorn del model territorial que va existir fins no fa
molt ha saltat pels aires és que ha tornat cec.
Podríem parlar també de falta de consens a l'hora de valorar la gravetat del canvi climàtic, la necessitat
d’aplicar mesures dràstiques davant aquest fet o les conseqüències que per afrontar aquesta greu crisi
que ens ve damunt té el continu creixement del turisme o d’altres sectors industrials i econòmics. Així
com afrontar el paper de la dona a la nova societat per garantir la més absoluta igualtat.
I a tot això hi hem d’incorporar la ja imparable crisi de la monarquia, com aventura el prestigiós
constitucionalista Javier Perez Royo. Un Rei emèrit que ha passat de ser reconegut per una part molt
important de la ciutadania com el garant de la democràcia i en conseqüència com intocable, a ser
considerat per una gran majoria com un corrupte, que ha aprofitat la monarquia i la seva impunitat per
enriquir-se a mans plenes. Qüestionat per la justícia internacional i per si hagués qualque mena de
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dubte, rebutjat pel seu propi fill, l’actual Rei. Un Rei tacat irremissiblement pel seu discurs del 3 d’octubre
de 2017, prenent partit per l'“a por ellos”, que a l’opinió publica ni li fa fred ni calor i que és capaç de
dirigir-se a tota la ciutadania per TVE en plena crisi del coronavirus amb un discurs burocràtic, pla, de
cartó pedra. Qualsevol president d’una Associació de Veïns que els seus conciutadans patissin una
situació critica feria un discurs amb més sentiment que el del Rei de l’altra dia.
L’actual percepció pública de la monarquia no té cap punt de comparació amb alguns anys anteriors. Les
crítiques al Rei emèrit s'incrementen als mitjans de comunicació. Les peticions ciutadanes i del teixit
social d’una investigació a fons també i la casserolada de la nit que el Rei va parlar per TVE era
impensable poques dades abans.
No sé si el 14 d’abril ja haurem sortit del confinament, però si ens dóna temps caldria organitzar una
gran mobilització republicana i si no repetir i amplificar la cassolada de l’altra dia. Però el més important
que ha passat darrerament és la petició al parlament estatal d’una comissió d’investigació per part d’un
bon grapat de grups polítics des de les dretes nacionalistes (PNB i JxC) els sobiranismes d’esquerres
(ERC, Compromís, BNG, EHBildu, CUP...) i l’esquerra estatal entorn de Podemos.
Aquest és el camí cap a la construcció d’un gran front republicà, del que parlava a la darrera conferència
que feu a Palma, Xavi Domènec dins el cicle de “Diàlegs des de la perifèria” organitzat per Fundacions
Darder Mascaró.
Si volem afrontar els gegantins reptes que la realitat ens està posant davant els nassos caldrà caminar
cap a un front republicà que propugni un nou consens territorial per l’Estat espanyol i un nou contracte
social, ecològic i feminista. I amb una proposta com aquesta caldrà interpel·lar al PSOE en primera
instància, però també a altres forces polítiques i socials, convençuts que des de posicions minoritàries no
podrem afrontar els reptes que tenim al davant.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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L'ull crític

2.2

El confinament total arriba
tard - si arriba-

Antoni Noguera
Coordinador de MÉS per Mallorca
Hi ha qui diu, en política i a la vida, que “nosaltres ja ho deiem!” és
una fórmula amb poc sentit. Tanmateix explicitar les posicions,
sempre des de la lleialtat cap als que els ha tocat gestionar una crisi
tan dura com la del Covid-19, és més necessari que mai. L’anunci del
President espanyol Pedro Sánchez de tancar l’activitat no essencial
arriba,

però

arriba

tard

i

pendent

d’un

BOE

que,

valgui

la

redundància, no acabava d’arribar mai. Amb el president Torra ens
separen algunes coses, pel que fa a model social, però val a dir que
des de la Generalitat de Catalunya, com des del mallorquinisme
progressista que representa MÉS per Mallorca, feia ja diverses
setmanes que ho reclamàvem. Les mesures i els pal·liatius provinents de Madrid estan arribant amb
comptagotes i amb poca celeritat. I això darrer no ho diu l’eco-sobiranisme illenc sinó la nostra companya
Francina Armengol, presidenta d’aquest país i líder dels nostres socis del PSIB.
Benvinguda sigui, idò, una mesura clau. La salut ha d’anar davant l’economia. No té cap sentit que la
gent hagi d’estar reclosa el cap de setmana i els horabaixes i vespres i a les vuit del matí hagi d’anar a
fer feina. En aquest sentit, tot i que ens hem cansat de repetir-ho mai està de més insistir. Cal aturar tota
l’activitat productiva més enllà dels sectors essencials vinculats a salut i alimentació bàsica; cal restringir
encara més la mobilitat pel que fa a trànsit interurbà no essencial de passatgers i cal suspendre les
connexions aèries domèstiques al conjunt de l’estat. És una vergonya i costa molt d’entendre que
aquestes setmanes no s’hagi aturat l’activitat del sector de la construcció, no precisament essencial, per
així garantir la salut dels treballadors i el descans de les famílies confinades. Decretar el confinament
total és el que cal per protegir la classe treballadora, els sectors populars i els més desfavorits de la
nostra societat. No pot ser que depenent de l’extracció social hi hagi gent jugant-se la salut o no.
Hem de superar tan aviat com es pugui la crisi sanitària per posar en marxa l’economia novament – i
amb l’oportunitat única de fer-ho amb un prisma diferent que marqui l’accent ecològic, feminista, social,
solidari i de proximitat- per així evitar una crisi social més devastadora que la de 2008. Per això serà
imprescindible flexibilitzar la regla de despesa i posar en marxa partides extraordinàries d’inversió
pública. Moltes petites empreses de ca nostra – ara pens en els pagesos, però en moltes més- ja estan
fent un gran esforç per sortir-se’n. Ajudem-los i ajudem-nos. És el que ens farà més forts. I per això és
vital encetar la casa per la base: confinament total real ja. He dit real. Perquè a l'Estat Espanyol és
necessari adjectivar i recalcar quan es reivindica. No fos cosa que et diguin una cosa i facin l'altra. No fos
cosa que t'enganin.

L'ull crític

2.3

MANIFEST de la
Fundació Deixalles

FUNDACIÓ DEIXALLES PRESENTA UN INFORME
I UN MANIFEST RECLAMANT MILLORES
EN MATÈRIA DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Fundació Deixalles ha desenvolupat el projecte “Compra pública responsable,
avançant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible” amb el suport de la
Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de
les Illes Balears, a través de la convocatòria de subvencions per executar projectes de
sensibilització per al desenvolupament.
L'objectiu del projecte ha estat millorar l'impacte de les polítiques de compra pública
responsable a les Illes Balears sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS). El consum responsable i el comerç just, i en el marc de les administracions
públiques, la compra pública responsable, poden contribuir als ODS perquè integren
aspectes socials i ambientals, de cohesió social i sostenibilitat.
Aquesta contribució és possible fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis,
afavorint les alternatives amb criteris de consum responsable; i aprofitant les oportunitats de
la llei 9/2017, de contractes del sector públic; tant amb relació als contractes reservats per a
empreses d'inserció i centres especials d'ocupació d'iniciativa social, com a la possibilitat
d'inclusió d’aspectes qualitatius, socials i ambientals, com a criteris d'adjudicació i condicions
especials d'execució dels contractes.
Amb el projecte “Compra pública responsable, avançant cap als Objectius de
Desenvolupament Sostenible” Fundació Deixalles ha treballat per millorar el seu
impacte, a través de diverses accions de sensibilització i seguiment, així com de difusió i
visibilitat pública.

L’informe final del projecte recull:




Un diagnòstic de les polítiques de compra pública responsable a les Illes Balears,
a partir de la informació obtinguda del seguiment de la contractació pública i
d'informadors clau de les administracions públiques i entitats socials;
Propostes de millora de l'impacte de les polítiques públiques de compres i
contractació sobre els ODS.

Aquestes propostes s’han recollit en el manifest "MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA
RESPONSABLE PER AVANÇAR CAP ALS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE", al qual esperam rebre les adhesions d’organitzacions d’economia social i
solidària i del Tercer Sector Social.
Confiam ara més que mai que aquesta tasca sigui útil per avançar des de les institucions
de les Illes Balears cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
_______________________________________________________________
Informe L'IMPACTE DE LES POLÍTIQUES DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE
SOBRE ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: DIAGNÒSTIC I
PROPOSTES DE MILLORA
Manifest "MILLOREM LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PER AVANÇAR CAP ALS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE"
Més informació: Jordi López, 646930618 – consumresponsable@deixalles.org
www.deixalles.org/compra-publica-responsable
_______________________________________________________________
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2.4

Reconstrucció

Xavier Domènech
Historiador i Activista, expresident dels Comuns
Quan aquestes paraules vegin la llum és probable que aquesta sigui
encara una llum artificial. Encara no haurem sortit del confinament
o, si ho hem fet, el confinament que ha canviat abruptament les
nostres vides pot haver-se convertit en una lenta transició cap a
noves realitats. En tot cas, el món haurà canviat i la “normalitat”, si
es pot dir que tal cosa existeixi veritablement, no haurà tornat. De
fet, és en la mateixa normalitat on rau el problema perquè ha estat
ella la que ens ha portat aquí. Tanmateix, sigui quina sigui la situació en què estem, el cert és que les tendències polítiques anteriors,
mil cops possiblement mutades, persisteixin, quan no s’aguditzin.
Val la pena donar un cop d’ull a les mateixes en aquest sentit, perquè en el futur pròxim farà falta molta
política de la bona, de la que és capaç de donar resposta i transformar les situacions més dramàtiques.
La dècada que ara tanquem ha estat marcada a Espanya per dues grans onades polítiques amb diverses
ramificacions: la que va marcar l’emergència del 15M i dels nous espais polítics que van posar en crisis el
sistema polític dominant; la que va marcar l’emergència dels diversos sobiranismes, especialment en el
cas català, que van posar en crisi el mateix Estat. La primera de les onades va portar al fet que el 2015
milions de persones a diverses ciutats de l’estat (Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Cadis, A Corunya, etc.) passessin a ser governades per formulacions polítiques completament noves i, poc després, a
la fi del bipartidisme. En gran part la història política de la governabilitat d’Espanya és la història de la
metabolització d’aquell moment.
La negació d’aquesta realitat va portar a la repetició electoral del 2016, a la caiguda de Pedro Sánchez de
la Secretaria General del PSOE, a la realització de dues mocions de censura el 2017 i 2018 i a la nova re petició d’eleccions el 2019 i, finalment, al govern de coalició actual entre el PSOE i PODEMOS i les confluències. Un govern que existeix en la mesura que al Congrés de diputats hi ha una majoria progressista i
plurinacional (aliança que s’ha de veure si s’estabilitza o no), cosa que no és exactament el mateix que
afirmar que el govern té un caràcter progressista i, sobretot, plurinacional. Però si aquesta ha estat la
història convulsa de la irrupció de les noves forces polítiques, en el cas del sobiranisme, la irrupció del
Procés, que va tenir la seva millor expressió de força en l’1 d’octubre i la seva pitjor en la Declaració Unilateral d’Independència, va portar a una crisi d’Estat el 2017.
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Tot això al mig d’una crisi de representativitat territorial dels grans partits “nacionals” que no té parangó.
El 2019, 43 diputats i diputades del Congrés de diputats representen ja no tan sols partits defensors de
nacions alternatives a l’espanyola, sinó també partits regionalistes i, fins i tot, provincials, com Teruel
Existe. Mai tants diputats i diputades havien poblat el sistema polític espanyol expressant que si una part
de la “Espanya llena” cada cop se sent menys espanyola, una part de la “España vaciada” cada cop se
sent menys representada.
En la crisi actual aquestes tendències no han fet sinó accentuar-se. L’opció per una gestió centralitzada
de la crisi, poc adaptada a les realitats de cada territori, mostra clarament la crisi de l’Estat autonòmic i
que aquest mai va ser ni federal ni federalitzant. Alhora institucions com la monarquia difícilment tornaran a la “normalitat” després d’aquesta crisi. Davant d’aquesta realitat les alternatives polítiques a l’Estat
passen o per un govern de concentració nacional del PP/PSOE, que seria l’epifania final i autoritària del
bipartidisme, per un trifachito cada cop més delirant en les seves propostes o pel manteniment del go vern progressista de coalició. Però no hi haurà retorn a la normalitat. Més enllà d’aquest govern de coalició, per condicionar-lo però també per anar molt més enllà, el que fa falta és una àmplia aliança, aquesta
sí, plurinacional i amb fortes aliances amb els moviments territorials que estan emergint de la “España
vaciada”, que afronti els grans problemes que la “normalitat” fa més d'una dècada s’ha fet res: l’ecologia,
el feminisme, les sobiranies, els drets socials i les polítiques públiques encaminades a la protecció de la
ciutadania. No hi ha possible retorn al passat, només a un futur que se’ns imposa o a un demà en el que
podem creure perquè decidim construir amb les nostres pròpies mans.
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Un 8 de març molt potent

Lila Thomàs Andreu
Consell de les Fundacions Darder Mascaró
Enguany la celebració del 8 de març, dia internacional
de les dones, s’ha viscut amb manifestacions
multitudinàries arreu del món. A Xile, a Delhi, a
Islamabad, a Bons Aires, a Ciutat de Mèxic,.,. a
Madrid i a Barcelona, les més potents de l’Estat
espanyol, també a Palma, a Maó, a Vila, a Sant
Francesc de Formentera.
Els carrers de les ciutats tornaren de color lila, amb
les pancartes i els mocadors, amb les consignes
cridades amb força per la gent, molt jove i no tant. El
Moviment Feminista de Mallorca organitzà la sortida
massiva de Palma, unes 15.000 persones en un
diumenge assolellat, amb la pancarta Destrueix el patriarcat no la terra, amb un contingut clarament
eco-feminista. Ni les dones ni la terra som territori de conquesta, o Vives, lliures i iguals... Eren els
eslògans més corejats. A Barcelona, Juntes i diverses per una vida digna, unes 50.000, a Madrid Con
derechos, sin barreras, feministas sin fronteras, prop de 120.000. A la resta de l’Estat, igualment
manifestacions massives a Oviedo, Bilbao, Sevilla, Santiago...
En acabar la marxa, al Parc de la Mar, es va llegir el Manifest i a més, es donà veu a selectius més
marginats, com les Kellys, les dones amb problemes d’audició, dones musulmanes, la plataforma de
dones immigrants ... i es tingué un record i homenatge a la companya del Lobby de dones Ma José
Varela, recentment morta. No s’oblidaren de les 22 dones assassinades en aquests tres primers mesos de
l’any, de les dones mortes al Mediterrani, de les preses, de les malaltes mentals que són marginades...
Una commemoració molt potent, que demostra la força del moviment feminista que planta cara als
missatges d’extrema la dreta d’un retorn al passat. Unes forces polítiques com VOX, que té com a
missatge principal escampar mentides, com la recent que en el temps del govern del Sr. Sànchez hi ha
més violacions que mai, o que els assassins són majoritàriament homes estrangers, o que s’ha de
derogar la llei de protecció de les víctimes de l’any 2004...
Com deia el Manifest sobre el FEIXISME:
No podem oblidar que en els darrers anys estam assistint a una reorganització del feixisme. Una
ideologia profundament antidemocràtica que ha aconseguit difondre discursos masclistes i xenòfobs
gràcies a mentides i manipulacions, que de tan descarades resulten un insult a la nostra intel·ligència.
Aquest revifament del feixisme suposa un atac frontal a les feministes i el trencament del consens social i
polític entorn dels drets assolits en el passat.
Ens volen a casa, submises o mortes. Ens volen fer tornar al passat mentre ens neguen el present i el
futur. Però ens trobaran enfront, organitzades, més juntes que mai i als carrers, on seguirem defensant
la vida i la llibertat. Les feministes no estam disposades a fer ni una sola passa enrere!
Per tot això exigim:
• Una educació feminista que apliqui la perspectiva de gènere de manera transversal, que ensenyi drets
sexuals i reproductius i que eduqui en la diversitat d’orientació sexual, d’identitat i expressió de gènere.
• Que cessin els atacs organitzats de la ultradreta a dones feministes que treballen per a la igualtat.
• Que els mitjans de comunicació deixin de donar cabuda al feixisme i als seus discursos.
• Que el govern vigent desmantelli les estructures que donen ales al feixisme, herència directa del
franquisme, que sobreviuen encara en diferents entramats de l’Estat.
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I sobre l’ECO-FEMINISME:
Davant l'emergència climàtica, l'aliança entre feminisme i ecologisme és imprescindible. Ens negam a
participar en aquest deliri destructiu en pro d'un suposat desenvolupament. Criticam sense pal·liatius els
models actuals de benestar basats en l’expansió, l'extracció i l'explotació desenfrenada que patim també
a les nostres illes. L’explotació turística d'aquesta terra no és sostenible, ni laboralment ni
econòmicament ni ecològicament. No podem consentir la persistència d’un sistema ecocida i depredador,
que relega les vides de les persones a un segon pla.
La crisi ecològica global, provocada pel sistema capitalista depredador, no afecta tothom de la mateixa
manera. Per això, avui no volem ni podem oblidar les refugiades climàtiques, les explotades en l’espoli
dels recursos naturals del sud polític ni les dones defensores de la terra, assassinades i violentades a
causa del seu compromís insubornable. La justícia climàtica està necessàriament lligada a la justícia
social i de gènere. O lluitam per totes o no en quedarà ni una.
Per això volem:
• Visibilitzar i denunciar les persecucions i els assassinats de les defensores de la terra del sud global i
defensar des d'aquí les seves lluites, que també són les nostres.
• Frenar dràsticament el model econòmic i social capitalista, basat en l’espoli de recursos naturals, en
l’explotació dels cossos i en la destrucció del territori. Exigim que acabi de manera immediata aquest
procés de destrucció i de depredació del nostre ecosistema. No necessitam més carreteres ni més
aeroports.
• Articular una acció col·lectiva coordinada, local i transnacional, que impliqui governs
públiques i privades, per donar resposta a l'emergència climàtica que estam vivint.

i institucions

• Incorporar els valors, els coneixements i les pràctiques eco-feministes a les nostres societats, com a
única forma de pensar i viure al nostre planeta.
En definitiva, volem que la vida se situï en el centre. Ni la terra ni els nostres cossos són territori de
conquesta!
Un any més, el 8 de març amb missatges potents i amb fermesa en la lluita per la igualtat, per
una vida digna, lliure per a totes les dones
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SFM: dèficit de personal,
tallers privatitzats, màquines avariades, més
usuaris i usuàries que mai i protestes
El poble té la veu

3.2

Guillem Ramis
Han passat molts d’anys i la majoria de gent no ho ha viscut. Però hi va haver un temps en què el tren
era el mitjà de transport més important de Mallorca, hi feien feina a l’hora més de 1.000 persones,
disposava de 244 km de vies de tren i connectava 33 pobles.
L'any 1960 Mallorca disposava de 40 mil cotxes i l’Administració Pública
animava i afavoria la seva gran expansió, al mateix temps que en el tren
es va propiciar la desinversió i el seu declivi.
Actualment, SFM sols disposa de 109 km de vies de tren i sols connecta 18
pobles. Tenim a Mallorca, 135 km menys de vies de tren que fa 60 anys i
un milió de cotxes que circulen per les nostres carreteres.
Amb aquest trist panorama històric del tren a Mallorca, en els darrers 30
anys hem vist com del Govern Central arribaven moltes inversions mil
milionàries per expropiar terrenys, construir autopistes i noves carreteres,
per tal d’afavorir la compra i l’ús massiu dels cotxes, que fatalment ens ha
abocat a la saturació de carreteres que patim.
Però també en aquests 30 anys, arribaren les competències ferroviàries que ens corresponien a la nostra
Comunitat Autònoma, era l’any 1993 i així, l’any 1994 es varen constituir els Serveis Ferroviaris de
Mallorca i deixarem d’anomenar a l’empresa FEVE (Ferrocarriles Españoles de Via Estrecha) per
anomenar-la SFM.
En la legislatura 1991-1995, no existia gaire interès per part del Govern Balear en fomentar el transport
ferroviari, mostra d’això són unes declaracions atribuïdes al Director General de Transports, que va dir
en públic, que per la poca gent que viatjava en el tren, resultaria millor pagar un taxi a cada usuari.
L'any 1995, a finals de la legislatura, arribaren les primeres màquines de tren dièsel de SFM, que
substituïren les velles màquines de FEVE, ja esgotades després de tants d’anys de servei, una gran festa.
Però hi va haver una sorpresa inesperada,a l’hora d’encomanar les màquines (que les fabricaren a mida
per a SFM), els responsables de SFM no tingueren en compte l’alçada de les andanes a Mallorca i quan
aquestes arribaren, va resultar que les màquines eren massa altes per poder-hi pujar.
Per fer la inauguració i estrenar els nous combois (convidant a un viatge i un refresc a l’estació de
Palma), per via d’urgència s’encomanaren uns pujadors
provisionals de fusta i poguérem fer el petit viatge d’anada i
tornada fins al pont de la Via de Cintura, ja que no hi havia en
tota la línia del tren, cap estació habilitada per baixar d’aquelles
màquines de tren tan altes.
En la legislatura 2011-2015, SFM va tancar amb reixes de ferro
tots els recintes de les estacions dels pobles, va instal·lar unes
casetes de plàstic molt lletges devora els edificis emblemàtics de
les estacions, va suprimir algunes entrades i sortides de tots els
recintes de
les andanes del tren, les va convertir en més
insegures i més desagradables, va iniciar la supressió de la figura
dels interventors (revisors) dins dels trens, va acomiadar uns 50 treballadors i treballadores, va aturar les
obres d’extensió de la xarxa ferroviària fins a Artà, va renunciar al Conveni Ferroviari per a inversions de
400 milions d’euros amb el Govern Central i va apujar els preus dels viatges un 50%. El dia d'avui, els
usuaris i usuàries del tren, encara no ens hem recuperat de l’estocada d’aquella legislatura i ens trobem
per diferents motius, en una situació d'insatisfacció permanent.
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En la legislatura 2015-2019 i en l’actual que continua la mateixa Administració, podem dir que no han fet
mal al tren, però també és cert que no hem vist reparats tots els mals heretats d’abans.
Del personal acomiadat, sols n’han pogut recuperar una vintena, de
la pujada abusiva de preus sols les han rebaixat un 10%, de
l’aturada de les obres d’extensió de la xarxa ferroviària, encara no
hem vist cap senyal de reinici d’obres, no s’ha fet cap convocatòria
pública de trasllats o d'oposicions per a poder incorporar
urgentment, totes les persones que manquen en la plantilla de
SFM.
A més a més, els usuaris habituals del tren veiem com
progressivament augmenta l’afluència de nous usuaris i com
l’ocupació dels combois, supera la seva capacitat. Hi ha usuaris que
fa anys que reclamam més freqüències i més capacitat del servei, però ens trobem que SFM funciona
gairebé al límit de les seves possibilitats i que una petita incidència pot provocar (com a vegades ha
passat) una cadena d'incidents que afecten diferents freqüències, la puntualitat i l'eficiència del servei.
Manca personal, manquen combois, no hi ha pressupost suficient, el Govern Central té altres prioritats a
l’hora d'invertir, el servei de tallers (privatitzat) no aconsegueix tenir operatius a tots els combois de
SFM, necessitem una potent inversió per aconseguir la capacitat de serveis que reclamem, volem més
freqüències i ens responen que tot això de moment no és possible, i per això molta gent usuària del tren
està indignada, i per això s’han fet les protestes que s’han vist pels diaris i pels informatius de TV.
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Cap a la trobada jove!

Pep Soler Rotger
Ja fa prop d’un mes que va començar a caminar un projecte
ambiciós però necessari per a aquest país: una trobada jove.
La idea feia anys que voltava pel cap de moltes activistes, i
enguany ha rebut l’empenta necessària per a materialitzarse. Després de diverses reunions obertes i la consolidació de
comissions podem dir que és un projecte que camina,
engrescant gent amb perfils molt diversos, des de llibertaris
al moviment escolta.
L’objectiu que es planteja és ambiciós: crear un espai de
feina on tothom s’hi senti còmode, deixar de banda
diferències i veure que tampoc són tan significatives.
Avançar cap a l’articulació del moviment juvenil, fer xarxa.
Les sensacions són bones, s’hi participa en l'àmbit individual, no com a organització. La trobada es durà a
terme, en principi, cap a finals d’estiu a un poble de la Part Forana.
Des d’un principi es va parlar de la necessitat de trobar comuns denominadors. Uns mínims que tothom
pogués compartir. Els quatre eixos sobre els quals pivotarà la Trobada són feminisme, territori, drets
socials i cultura. Pel que fa al seu tractament, hi ha consens en què es prioritzarà l’autoformació i les
dinàmiques participatives, així com ponències joves i autocentradores en la nostra illa.
S’avança, idò, cap a l’entesa entre joves amb diverses sensibilitats però que compartim problemàtiques i
reptes comuns. Som la primera generació de mallorquins que entén que el model econòmic necessita,
com a mínim, ser qüestionat, i que, com deia el GOB no fa massa, sense límits no tenim futur.
Som la generació que es va polititzar amb la revolta de les camisetes verdes contra en Bauzá, assumint
que la normalització lingüística és inqüestionable.
Som la generació de dones més empoderades i conscients de la història. Intentarem que tot aquesta
cultura política impregni la Trobada i el país sencer, perquè el jovent organitzat i crític és la llavor del
canvi social.
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Crisi sanitària,
crisi laboral?

Josep Lluís Garcia
Secretari General de la Confederació CCOO Illes Balears
En termes econòmics i laborals hem passat en molt pocs dies
d’una situació on el que preocupava a la ciutadania balear era
com influiria en la nostra economia estacional l’alentiment de
l’economia alemanya, el Brexit o la guerra comercial entre els
Estats Units i la Xina, és a dir preocupava el de sempre, la
temporada, a un escenari ben diferent i inimaginable.
Inimaginable

perquè

ningú

podia

imaginar

que

estaríem

preocupats i ocupats en l'emergència més gran sanitària que hem
hagut d'afrontar al darrer segle, i que estaríem combatent un
virus, el COVID-19, confinats a casa i amb restriccions a la mobilitat per a tota la ciutadania. Està ben
clar que el primer és garantir la salut i per això són imprescindibles totes les mesures preventives
necessàries per no contagiar i és important tenir a l’abast tots els recursos públics necessaris per poder
curar les persones que han desenvolupat la malaltia.
Amb aquestes línies, vull abordar la dimensió laboral i per això voldria començar dient que també és una
situació nova i que no hem tingut cap experiència prèvia on mirar. Perquè el que ha passat aquests dies
és que hem viscut una aturada pràcticament generalitzada de l’activitat econòmica de la nostra comunitat
deixant als treballadors i treballadores en una situació preocupant, amb molta incertesa i moltes
qüestions a resoldre pel desconegut de la situació.
El que tenim molt clar és que anem a viure una crisi molt profunda que esperem que sigui curta, que
només duri el que duri la crisi sanitària i tractem de recuperar com més aviat l'activitat econòmica. En
aquest moment, el fonamental des del punt de vista laboral evitar la destrucció de llocs de treball. En
aquest sentit, el decret estatal conté mesures molt potents per evitar que les treballadores i treballadors
que es vegin afectats per un expedient de regulació de suspensió de jornada perdin el seu lloc de treball.
Tots accediran a la desocupació, fins i tot els que no tinguin el temps de cotització necessari i se'ls
reposarà posteriorment la prestació per desocupació. També contempla un paquet de mesures molt
important per injectar liquiditat a l'economia, i en aquests mesos serà absolutament necessari. A més a
l'àmbit autonòmic hem treballat per crear espais de resolució de conflictes, agilitzar els procediments dels
ERTOS o protegir els treballadors i treballadores fixos discontinus.
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Per tant, la valoració general del decret en matèria laboral és positiva. Però encara queden coses per fer.
Hi haurà molta gent que no es podrà acollir a les reduccions o adaptacions de jornada, que el decret
possibilita i fomenta, com són el de contractació temporal, i que es quedaran en les pròximes setmanes
sense renda, i això és un tema important que cal abordar.
També hi ha ja milers d'acomiadaments individuals a les empreses. Per això, fem una crida a la classe
empresarial i als autònoms. Ara mateix és possible adoptar mesures alternatives a l'acomiadament,
sense costos per a aquestes petites empreses que han d'aguantar les plantilles en aquest moment.
La prioritat és acabar amb la crisi sanitària, reduir aquesta corba de contagis; evitar que segueixin morint
persones, però després cal prendre iniciatives per evitar la destrucció d'ocupació i d'empreses.

Hi ha la necessitat d'adoptar un nou bloc de mesures socials, per protegir els treballadors i treballadores
que estan sent acomiadats i que no compten amb cap protecció social, ni cobertura de cap prestació. Cal
prioritzar les condicions de seguretat i salut de la població, però també de la gent treballadora. Cap
empresa que no compleixi els protocols de seguretat, que està marcant Sanitat, pot operar en aquests
moments. No es pot mantenir l'activitat si no es compleixen els protocols de seguretat. Hi ha la
necessitat de prendre mesures addicionals per evitar acomiadaments. S'han procurat fórmules
alternatives als acomiadaments, ERTO que va assumir a centenars de milers de treballadors, però cal
prendre mesures per evitar els acomiadaments, que ens consta que s'estan produint.
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Les lliçons del COVID-19

Maria Ramos
Tècnica de salut pública
El 31 de desembre de 2019, l’autoritat sanitària municipal de
Wuhan, Xina, va informar l’Organització Mundial de la Salut
sobre el cas de 27 persones amb pneumònia de causa
desconeguda, 7 d’elles greus, que tenien en comú l’exposició a
un mercat. Només una setmana després, es va identificar un
nou tipus de coronavirus, anomenat SARS-CoV-2, que
produeix una infecció respiratòria aguda, el COVID-19. El 30
de gener, l’OMS va declarar el COVID-19 com a PHEIC,
emergència de salut pública de preocupació internacional, i
l’11 de març, pandèmia, és a dir, un brot epidèmic estès per tot el món. Avui, 29 de març de 2020, s’han
confirmat en el món 634.835 casos i 29.957 defuncions per COVID-19; a Espanya, 78.797 i 6.528 i a les
Illes Balears, 958 i 29.
Escric des d’un telèfon d’informació sobre el COVID-19 per a la població, que m’està mostrant el ventall
d’efectes que el COVID-19 i les mesures que s’han pres a Espanya tenen sobre la ciutadania. Em
refereixo a la situació laboral, econòmica, a la convivència, a la falta de material de protecció, a la por, a
l’ansietat... Voldríem que fos un observatori de desigualtats, com també ho volen ser les emissores de
ràdio, però sabeu què?, probablement qui més ho necessita no arriba ni a la ràdio ni al nostre telèfon.
No podem jutjar encara si s’han pres les mesures necessàries en el moment més adequat. Sí que puc dir
que algunes persones vàrem tardar a comprendre la gravetat del que ens venia damunt. I m’incloc.
Admiro l’obediència de la població i la plasticitat amb què hem adaptat les nostres vides des de casa. Em
preocupa que el confinament pugui tenir efectes no desitjats, com un increment de les violències, que no
seran els mateixos efectes d'acord amb la nostra posició econòmica.
Podem parlar de classes socials?
Admiro les companyes i companys, que intenten des del seu lloc contribuir com poden a lluitar contra la
pandèmia, i també totes les persones que ofereixen el seu temps i habilitats de forma voluntària. Em
preocupa la falta de transparència, la impressió d’improvisació, l’estil de política de “mano i acates”, i que
les mesures que prenen els i les responsables polítiques no segueixin només criteris de salut pública, sinó
que també pugui intervenir en alguns casos el desig de demostrar que ho estan donant tot pel seu poble,
ja m’enteneu.
Em queixo de la falta de protagonisme de salut pública en la nostra comunitat, on el servei de salut
Totpoderós controla i decideix, fins i tot les qüestions de salut pública. M’estranya no haver vist cap pla
d’actuacions, rebre només instruccions concretes, canviants, i d’assabentar-me de les mesures que es
prenen per la premsa. Ja sé que sóc just un peó (una peona), però on ha quedat la tan presumida
“participació dels professionals i de la ciutadania”? Per participar, és necessari tenir tota la informació.
Crec que el COVID-19 ens canviarà a totes i a tots, que ja ens està canviant, que s’hauran de revisar
moltes coses. Espero que no hi hagi por d’avaluar, i de comptar amb persones externes per fer-ho.
Aquesta crisi ha fet palesa la importància de tenir estructures sanitàries sòlides, no només en els serveis
sanitaris, sinó també en salut pública. Veiem que poden faltar llits de cures intensives o respiradors, però
també que no hem tingut els recursos humans suficients preparats per fer seguiment massiu de
contactes, el que potser hauria evitat casos i morts.
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Què està passant? 4.3

Decret Llei d'Habitatge

Joan Josep Mas Tugores “Collet”
Diputat de MES per Mallorca al Parlament IB

Ens trobam davant una nova mesura d’aquest
Govern, fruit dels acords de Bellver, per fer front a
la crisi d’habitatge que vivim i que ja pràcticament
ningú s’atreveix a posar en dubte. La situació és
clara a la nostra comunitat. És pràcticament
impossible trobar un habitatge digne per llogar a
un preu assequible, la bombolla torna a ser de
proporcions incalculables, i si rebenta l’ona
expansiva, ens tornarà a afectar a tots. Només si
som capaços de garantir el dret a l'habitatge farem
possible que moltes ciutadanes i ciutadans del
nostre país puguin tirar endavant el seu projecte vital.
És important destacar que aquest decret és una passa més en la feina iniciada la passada legislatura amb
la llei d’habitatge aprovada al Parlament de les Illes Balears, que aquesta legislatura el govern ha de
desenvolupar.
L’objectiu ha de ser que entre totes les Administracions públiques, de forma coordinada i aprofitant tots
els recursos que tenim a l’abast, es doni una resposta eficient, imaginativa i valenta a les necessitats
reals de la ciutadania en aquesta matèria, per tant contenir el preu de l’habitatge al mercat lliure.
És per això que la feina conjunta de les diferents Administracions públiques és imprescindible. Gràcies a
aquest decret llei, tant Ajuntaments, com Consells i Govern, tots en la mesura de les seves possibilitats i
guardant les seves competències, però amb agilitat, han de fer possible que en poc temps veiem tots
plegats com hi ha habitatges per llogar.
També hem de destacar que aquest decret implica al sector privat en la construcció i gestió d’habitatge
hpo, que és el mateix que dir que s’implica al sector privat en la solució.
De les mesures concretes que preveu el decret destacaria l’ampliació del dret de tanteig i retracte del
Govern per obtenir més habitatge. Podrà adquirir sòl reservat per habitatge HPO i edificis que es venguin
a un sol comprador allà on hi hagi habitatges llogats. L’administració podrà comprar habitatge quan
siguin execucions hipotecàries, dació o pagament de deute o quan un gran tenidor pretengui vendre a un
altre, etc.
Es crea la figura de l’habitatge dotacional hpo per persones amb necessitat temporal d'habitatge i amb
dificultats d'emancipació. Es podran construir en sòl descrit com a equipaments públics o en edificis on
els planejaments tenguin previst desenvolupament.
En definitiva, una passa més per seguir desenvolupant polítiques actives d’habitatge tan necessàries al
nostre país i sobretot ara que ens ve una crisi, la proporció de la qual, ara com ara, ningú és capaç de
calcular.
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L'entrevista E

Magdalena Perelló
Batlessa de Llubí

Biel Pérez i David Abril

Un petit apunt biogràfic:
Vaig néixer a Palma el 1966 on hi vaig viure fins a l’any 1987.
Vaig fer feina al Sindicat Professional de Policia i després al Sindicat CSI-CSIF durant 20 anys
Regidora del PSM-Entesa Nacionalista a l'Ajuntament de Llubí (1991-1992) i regidora de Més per Mallorca
2011-2015.
En el segon pacte de progrés, cap de Personal de SFM (2008 al 2011).
Batlessa del municipi de Llubí des del 2015.
Hi ha poques batlesses encara a Mallorca, i vós sou una d’elles d’ençà de 2015. Considerau que la política
municipal és més fàcil per als homes?
Tot i que les coses estan canviant progressivament, la desigualtat de gènere encara es perpetua en
moltes situacions i activitats de la nostra societat. La política municipal no n'és una excepció, ben al
contrari. La societat canvia, però de manera massa lenta i amb unes inèrcies que semblen ser cròniques.
Hem de continuar lluitant activament i aconseguir capgirar aquestes inèrcies. Contràriament, he de dir
que a l'equip de govern de l'Ajuntament de Llubí hem aconseguit aquesta igualtat, fins i tot està integrat
per més dones que homes.
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Els resultats de MÉS al municipi de Llubí són dels més alts de tota l’illa. Què heu fet perquè això sigui
així?
La clau probablement està en canviar la manera de fer política, activar la transparència i la participació,
involucrar la gent en la política municipal, comunicar molt i planificar les coses. I sobretot, deixar de
banda la política inconnexa i arbitrària, decidida de manera unilateral i d'esquena a la realitat del poble. A
més, a Llubí, tenim la gran sort de tenir un equip de regidores i regidors excepcional i una agrupació local
de Més amb persones que ens assessoren i ajuden constantment.
Què destacaríeu de la vostra gestió?
Dues coses. La primera, que intentam fer sempre una gestió
planificada. Actuacions i inversions pensades a mitjan i llarg
termini, que tenguin un sentit i un propòsit clar per a la
població, sense deixar de banda coses tan importants com el
dia a dia dels serveis públics, la conservació i el manteniment
del nostre poble, etc. La segona, que ens esforçam per la
participació i la comunicació. Les decisions i inversions
importants s'han de consultar, informar i comunicar, cercar
sempre la complicitat del poble. Evidentment, aquest és un
camí llarg, en el que contínuament pots millorar.
I com ho feis, des d’un municipi petit per millorar la vida de les
persones i garantir els serveis malgrat els entrebancs de la Llei
Montoro?
Intentam prioritzar, planificar i aprofitar tots els recursos. El
pressupost ordinari el dedicam majoritàriament a mantenir els
serveis públics, el bon manteniment i la qualitat del nostre
poble (la importància de les partides socials, culturals, etc.).
Les inversions, que són consultades i ben planificades, les feim
gràcies a les subvencions del Govern i del Consell de Mallorca.
Hi ha centralisme també a les administracions públiques insulars i autonòmiques?
Més que centralisme, el que sí existeix és un gran desequilibri econòmic entre municipis. Els municipis
petits, per exemple els municipis del Pla de Mallorca, que han sabut conservar un medi rural i un estil de
vida més sostenible, pateixen falta de recursos i finançament. En canvi, en altres municipis turístics
podem veure sovint infraestructures i despeses difícilment justificables si volem apostar per la
sostenibilitat i el futur de les nostres illes. Consider que caldria activar més la compensació intermunicipal
i reforçar més encara els serveis insulars de suport a municipis petits.
A un poble petit, què pesa més la ideologia o el tarannà personal? Té intimitat una persona que es dedica
a la política d’un poble com Llubí?
És evident que en política municipal, i més a pobles petits on tothom es coneix, el tarannà i la
personalitat del polític és un factor importantíssim. No obstant això, no ens enganyem... cada cop és més
notòria la influència de l'equip o la candidatura que enrevolta el o la cap de llista i la seva caracterització
política. No tant la ideologia estricta, diria jo, sinó més aviat l'entorn ideològic i la caracterització política
conjunta de l'equip.
Es pot planificar a llarg termini, o la immediatesa de les eleccions obliguen a ser «immediatistes»?
Cal cercar un equilibri. La meva opinió és que si realment penses amb el bé del teu poble, has de
repensar bé les coses, consultar-les a la gent i planificar-les a mitjan i llarg termini. Únicament d'aquesta
manera es faran coses coherents, amb continuïtat i les inversions que necessiten temps i doblers, i que
cal fer-les al llarg dels anys. No hauríem de renunciar de cap manera a fer la política que creiem que
realment mereix el nostre poble per un tema de calendari d'eleccions. Seria inexcusable i injust. Això no
vol dir, que no haguem d'atendre la immediatesa, molt especialment pel que fa a temes d'equipaments
públics, serveis a les persones i qualitat de vida.
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El poble està interessat per la política? Valoren el compromís polític o vos consideren uns aprofitats?
Evidentment, hi ha una gran diversitat d'opinions i les valoracions són
extremadament heterogènies. I no és gens estrany! Els interminables
casos de corrupció de la dreta mallorquina durant anys i la corrupció
política en general a l'estat espanyol causen la desafecció social
envers la política i les institucions. Aquest és un fet lamentable i que
convendria superar com més aviat millor. D'altra banda, el camí de la
participació, d'involucrar la gent en la política municipal, de les
consultes, de la transparència, de la comunicació interactiva amb les
institucions, tot plegat és un camí llarg i complex. Cal millorar molt i
fer molts esforços en aquest sentit.
Quina relació trobau que hi ha entre municipalisme i sobiranisme?
El sobiranisme històricament i en l'àmbit dels països de parla catalana
sempre ha anat de la mà del municipalisme. I no és gens estrany, atès
que qüestions com el dret a decidir, les consultes populars, la defensa
de les competències locals, la protecció del sentit d'identitat i
personalitat d'un poble, l'autogestió municipal, la defensa de la
llengua i cultura pròpies, etc. són temes que formen el basament del
sobiranisme. L'aposta d'una estructura nacional de caràcter
municipalista, acostada a la gent i al territori, és i serà sempre un bon
escenari per al sobiranisme.
Quina és la decisió més difícil que ha hagut de prendre com a batlessa?
No ha estat una decisió...., ha estat una situació. Crec que la situació que esteim vivint aquests dies amb
el COVID-19 és la més difícil que he viscut com a batllessa.
De quina decisió vos sentiu més orgullosa?
D'haver aconseguit gairebé finalitzar un tema que a Llubí s'arrossegava durant moltes legislatures i que
la dreta mai no havia solucionat: l'escoleta municipal. Ens sentim molt satisfets de la seva construcció i
sobretot d'haver consensuat amb tot el poble l'estratègia, l'emplaçament i el projecte. Un bon exemple
de consulta i participació.
La política local és dura, vostè se sent secundada pel partit? Què li demana al partit per dur endavant
aquesta tasca?
La política local és, sens dubte, complicada i intensa, i comporta una gran dedicació. No oblidem que
l'Ajuntament és la primera instància on s'adreça el ciutadà i, en els pobles petits, la batlessa o el batle ha
de ser una persona molt propera i que cal trobar en tot moment. Per aquest motiu, les batlies s'han de
sentir molt el suport del seu partit i de les institucions, en aquest sentit no ens podem queixar. Més és un
partit sobiranista i d'esquerres, en aquest sentit sempre ha volgut tenir una dedicació especial als
municipis. D'altra banda, jo diria que es veu molt la diferència quan que els mateixos dirigents del partit
o els diferents càrrecs institucionals provenen o no del món municipalista.
Com veu el present i el futur del poble?
Estam molt il·lusionats de la nova etapa que començàrem la legislatura passada i que continuam ara
mateix. Crec que hem sabut transmetre al nostre municipi la importància de planificar les coses, de la
feina conjunta, de pensar entre tots què volem i cap on volem anar. Durant aquests anys hem vist que
s'han multiplicat les activitats socioculturals, les iniciatives col·lectives i les aportacions individuals.
Vàrem iniciar i acabar projectes que eren molt necessaris per al nostre poble i alguns tenen continuïtat.
D'altra banda, ja s'estam projectant noves iniciatives i equipaments. Tot plegat fa que vegem el futur de
Llubí amb molta esperança i il·lusió, el nostre municipi s'ho mereix.
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MÉS per Menorca
i el seu segon Congrés

Construint alternatives

5.1

Damià Moll Cardona
Coordinador general de MÉS per Menorca
Més per Menorca va sumant anys. Aquell projecte aglutinador i
il·lusionant de l’esquerra menorquina que es va gestar cap a un
llunyà 2014, va agafant, cada cop més, una dinàmica
participativa que empelta a tots aquells que decideixen adherirs’hi.
Com a mostra de maduresa d’un partit que pretén consolidar-se
com a tal i esdevenir la força hegemònica de l’esquerra
menorquina, el passat 1 de febrer de 2020 va celebrar el seu 2n
congrés a l’auditori de Ferreries. El primer congrés de MÉS per
Menorca havia tingut lloc el maig del 2017 i havia servit per
posar les bases ideològiques i de funcionament d’una, en aquell
moment, agrupació que ja governava a la principal institució
menorquina, el Consell Insular, havia aconseguit grup
parlamentari propi amb tres diputats al parlament de les Illes
Balears i gaudia de representació a bona part dels ajuntaments de l’illa.
Malgrat ser un grup jove i inexpert en molts sentits havíem assolit una important representativitat que
ens havia donat la força i el coratge per encarar amb decidit optimisme els comicis autonòmics i locals del
2019. Encara que aquesta cita electoral no va ser tan abundosa en nombre de vots, respecte al 2015, i
malgrat la pèrdua d’un diputat que va suposar així mateix la impossibilitat de formar grup parlamentari
propi, MÉS per Menorca, va saber mantenir el rigor per continuar treballant en pro d’allò que manté viu
l’esperit de molts menorquins i menorquines.
Diuen que la majoria d’edat d’un partit es mesura quan els membres de l’oposició en demanen la dimissió
dels seus dirigents o d’algun membre destacat del seu grup, MÉS per Menorca també ha passat per
aquesta prova, però el que ha determinat l’entrada en la a majoria d’edat de la formació, ha sigut sense
cap mena de dubte, la convocatòria i celebració del 2n congrés.
Aquesta convocatòria havia de servir per marcar territori, en el sentit de deixar clar que MÉS ha vingut
per quedar-se i que és capaç d’adaptar-se als nous reptes de canvi que ens vénen de fora i alhora
mantenir en el seu discurs allò en el que sempre ha cregut i defensat.
Així, el sobiranisme i l’ecologisme han esdevingut dos dels eixos vertebradors en la nova ponència política
aprovada l’1 de febrer, no exempta d’una gran quantitat d’esmenes, moltes d’elles acceptades i
consensuades després d’un intens debat, que ha servit per reafirmar el seu caràcter menorquí i
menorquinista així com la històrica reivindicació d’autogovern per a Menorca.
El sobiranisme menorquinista va tenir el suport dels representants de les diferents formacions
agermanades que van assistir com a convidats. EHBildu, Compromís, BNG, ERC i MÉS per Mallorca van
mostrar el seu desig entusiasta de compartir espais de col·laboració dins un àmbit en què tots ens sentim
identificats.
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La defensa del territori, com a element definitori de l’economia, queda llavors enquadrat dins un concepte
d’ecologisme entès com a una nova forma de fer política destinada a preservar el més valuós que tenim
els que habitem la nostra illa, i que alhora és també la base de la nostra riquesa. Som ben conscients que
assolir l’equilibri entre l’ús i la preservació del territori sempre és complex i difícil, però també sabem que
només des de Més per Menorca es pot superar aquesta dificultat.
Si més no, el camí a seguir, després del 2n Congrés el tenim força clar: major autogovern per a les Illes
Balears, concert econòmic que acabi amb l’espoli fiscal, autogovern per a Menorca amb el desplegament
de l’Estatut, defensa aferrissada de la nostra llengua i cultura, creixement sostenible des de la
preservació del nostre entorn natural, reivindicació del dret a decidir...
En definitiva, un full de ruta que ens permeti construir una societat més justa, lliure i feliç. En això
estem.
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La Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC)

Construint alternatives

5.2

Jaume Bosch
Membre de la Junta de govern de la CCEPC
No existeixen massa instruments de treball conjunt dels
territoris que conformen els Països Catalans. N’hi ha, és cert,
com, entre d’altres, la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut i la
Fundació Ramon Llull (tot i algunes destacades absències
institucionals), la Universitat Catalana d’Estiu, la revista El
Temps... Però la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana (CCEPC) hi juga un papar destacat.
La Coordinadora té una característica que la fa molt interessant:
l’arrelament al món local, illenc i comarcal, que alhora esdevé
compatible amb una visió àmplia que abasta tots els territoris de parla catalana. Va néixer l’any 1992 a
Vic (Osona) com a “associació de caràcter federatiu” i recull una tradició molt present en molts dels
nostres municipis, comarques o illes: l’existència de centres d’estudis de tipologia diversa interessats a
aprofundir en el coneixement i la recerca de la història, la cultura, la geografia, el patrimoni, el medi
ambient o de qualsevol altre àmbit del coneixement que permeti apropar-se a la realitat del seu territori.
I moltes vegades no es queden aquí: sovint es comprometen amb reivindicacions de les societats en les
quals es mouen. Podem posar l’exemple del paper del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la
lluita l’any 2013 contra el projecte Eurovegas que hagués suposat la destrucció de bona part del Delta i el
Parc Agrari del Llobregat.
Entre les entitats del Principat que conformen la Coordinadora n’hi ha de ben diferents: dins una mateixa
comarca, el Baix Camp per exemple, en podem trobar una de potent i amb una llarga història, el Centre
de Lectura de Reus, i una altra, pertanyent a un municipi petit, Riudoms, que juga un paper dinamitzador
de tota la cultura del seu poble, el Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar. Algunes entitats estan
vinculades a l’Administració, com la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, però la majoria són
associacions privades fruit de la voluntat i el treball d’un conjunt de persones que de forma altruista s’hi
volen comprometre.
El nivell de presència d’entitats a la Coordinadora varia amb el territori: a les Illes en formen part
l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut d’Estudis Eivissencs, la Societat
Arqueològica Lul·liana, i algun centre local. Per part del País Valencià, a més d’alguns centres locals o
comarcals, n’és membre la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià, que agrupa trenta-dues
entitats que van des del Centre d’Estudis dels Ports, al nord, a l’Institut d’Estudis Guardamarencs, al sud.
Andorra, la Franja i la Catalunya Nord també s’hi troben representades i hi ha la voluntat d’incorporar
L’Alguer.
En algunes comarques del Principat es dóna el cas de comptar amb la inscripció d’un Centre d’Estudis
Comarcal i alhora les de diversos Centres d’Estudis locals d’aquell mateix territori. Entre els centres
associats podem citar, a tall d’exemple de la seva diversitat , la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell,
l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Centre d’Estudis Ribagorçans, el Centre d’Estudis Escalencs, de
l’Escala (Alt Empordà) o el Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès. La ciutat de Barcelona hi és
present a través de diverses associacions com, per exemple, el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias o el Taller
d’Història de Gràcia.
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El passat dia 22 de febrer la Coordinadora va celebrar la seva Assemblea general a Tossa de Mar (La
Selva), sota els auspicis del Centre d’Estudis Tossencs. A la reunió es varen elegir la meitat dels membres
de la Junta de Govern. El president continua essent Josep Santesmases (Centre d’Estudis del Gaià))
acompanyat de dos vicepresidents, el professor Jaume Mascaró ( Institut Menorquí d’Estudis) i Narcís
Figueras (Centre d’Estudis Selvatans), i d’una secretària, Victòria Almuni (Centre d’Estudis Seniencs).

Forma part de la Junta, entre d’altres, Andreu Ginés, de la Federació d’Instituts d’Estudis del País
Valencià.
La CCEPC pretén afavorir la coordinació i cooperació entre els centres i facilitar-los una major presència
pública, derivada de la força afegida que suposa la suma d’esforços. Organitza congressos temàtics amb
l’enfocament posat en els diversos territoris de parla catalana: aquesta tardor tindrà lloc el dotzè
congrés, dedicat a l’associacionisme cultural. Si repassem la quantitat de publicacions nascudes dels
centres d’estudis, trobarem un llistat impressionant cada vegada més valorat pel món universitari.
Un instrument cabdal per assegurar la capacitat de funcionament col·lectiu és l’Institut Ramon Muntaner,
creat l’any 2003 com a fundació privada integrada per la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora. La
seva seu es troba a Mora la Nova (Ribera d’Ebre). El patronat està integrat per set representants de la
Generalitat de Catalunya i set més de la CCEPC: el presideix la Directora general de Cultura Popular i
Associacionisme Cultural de la Generalitat; la Coordinadora ostenta una de les dues vicepresidències. La
seva funció és aportar suport i publicitat als projectes d’investigació i de promoció cultural impulsats pels
centres d’estudis, a més dels que genera el mateix Institut. D’aquesta descripció es desprèn que una
reflexió a plantejar-se seria si no es podria apostar per la participació de les institucions de govern dels
territoris que no són el Principat, tot i la possible complicació jurídica (i política?) que pogués suposar.
D’entre les moltíssimes activitats impulsades per l’IRMU podríem destacar el Recercat, Jornada de Cultura
i Recerca Local, que se celebra cada any en una localitat diferent.
La crisi sanitària que vivim, que també afecta durament als centres d’estudis, passarà, tot i que deixarà
greus conseqüències. Potser serà el moment de replantejar moltes coses i de recuperar un sector com la
cultura que haurà quedat força malmès. Podria ser una bona ocasió per a potenciar la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner i assegurar-ne una més gran implantació
arreu dels Països Catalans. La invitació de L’Altra Mirada per a publicar aquest article, entenc que va en
aquesta direcció.
Més informació:
IRMU: https://www.irmu.org
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Més enllà de son Salomó

Miquel Àngel Maria
Conseller de Cultura del Consell de Menorca
A la fi, després de quatre anys de conflicte, el passat 25 de febrer signàvem un acord a quatre bandes
que permet fer compatible la salvaguarda del paisatge cultural de Punta Nati, que recuperarà la integritat

dels seus valuosos béns etnològics i millorarà les condicions de contemplació i gaudi d’aquest paratge
excepcional, amb la instal·lació del parc fotovoltaic Son Salomó II, projecte que representarà un salt
importantíssim en la transició energètica a Menorca, qüestió vital en la lluita, ineludible i urgent, contra el
canvi climàtic.
L’acord ha estat possible perquè tothom ha donat i ha rebut. Totes les parts han cedit i han aportat. Les
dotze pàgines del document signat, que vam voler fer públic tot d’una, mostren amb detall i amb total
transparència els objectius, els compromisos i les garanties perquè allò que ara hem signat es tradueixi
en actuacions concretes.
Vull aprofitar aquest escrit per agrair a totes les persones que han pres part en aquestes difícils
negociacions que hagin cercat la justa mesura entre defensar amb fermesa els seus valors i principis, els
seus legítims interessos, i fer l’esforç de posar-se en el lloc de l’altre per entendre les seves raons, fer
concessions i assumir responsabilitats en benefici de l’acord.
Em sembla que ara, des de la perspectiva de l’acord assolit, és el moment de tornar fer-nos la pregunta
cabdal: per què s’ha produït aquest conflicte?
Un conflicte necessari
No compartesc, i consider molt injusta, l’opinió de gent que ha proferit acusacions d’intransigència, de
defensar interessos privats o foscos, de voler resistir perquè sí o, encara pitjor, de «no ser ningú» per
ficar-se en aquesta polèmica. Sort tenim de les entitats i plataformes de la societat civil, i del debat
públic entre aquestes, les administracions i els agents econòmics, entorn de les qüestions importants
amb què ens jugam el nostre futur. Aquí no hi sobra ningú.
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Aquest conflicte entorn d’un paisatge i un projecte concrets s’havia de produir, de manera necessària,
perquè assistim a l’emergència de dues sensibilitats creixents, que necessiten confrontar-se per poder
trobar l’equilibri. Tenim, d’una banda, una consciència creixent davant la crisi climàtica, que ens exigeix
respostes urgents. D’altra banda, una cada cop major sensibilitat pel paisatge i la protecció dels entorns
d’alta qualitat natural o cultural, perquè són indicadors i forjadors, a la vegada, de la identitat d’una
comunitat.
És cert que la sensibilitat climàtica i energètica s’ha tornat més apressant, i que s’ha intensificat molt
ràpidament, sobretot entre les generacions joves. Però ens equivocaríem si, en nom d’aquesta
emergència, rebutgéssim qualsevol altra consideració que no fos la d’actuar amb rapidesa i contundència
per instal·lar, sigui com sigui i allà on sigui, les fonts d’energia renovable que necessitam per reduir les
emissions de CO2.
De la mateixa manera, seria una espifiada monumental que, en nom de la conservació dels béns del
passat, ens negàssim a qualsevol reutilització dels espais que hem heretat de les generacions passades i
que ja no podem mantenir vius amb els mateixos usos de sempre. Els enfocaments unidimensionals no
són bons.
El concepte clau que ens permet afrontar aquest conflicte amb maduresa i
trobar l’equilibri necessari no és altre que el de gestió sostenible. Subscric
plenament unes paraules del Dr. Óscar Arribas: «La gestió sostenibilista es
diferencia de la simple actitud conservadora en el fet que intenta trobar
noves maneres de mantenir els valors territorials i paisatgístics que no
siguin una pura subvenció nostàlgica del passat. Conservar tot allò que
hem heretat de generacions passades i adequar-ho a les noves
necessitats i expectatives és una tasca complexa.»
Una tasca complexa. Exactament. Ningú ens havia dit que seria fàcil. Per
açò crec que el cas concret de Son Salomó ha estat un conflicte necessari,
i al capdavall un conflicte positiu del qual n’hem tret un important
aprenentatge. Hem après —i no és la primera vegada que açò passa en l’ordenació del territori de
Menorca— que una mirada multidisciplinària i integradora, acompanyada d’una actitud flexible i generosa
per afavorir el consens, al final ens permet fer les coses millor.
Mirant al futur
I ara, què? Hem de reproduir el mateix debat quan ens tornem a trobar amb una situació semblant a la
que hem viscut? Si fos així… seria la prova que no hem après res de res! Com ho hem de fer, idò?
Cal definir els llocs que tenen un valor paisatgístic, natural o patrimonial excepcional i que, per tant, no
poden ser susceptibles de la instal·lació de plantes energètiques o d’altres infraestructures que malmetin
aquests valors. He dit en més d’una ocasió que mai no s’haurien d’haver iniciat els tràmits per al parc de
Son Salomó II, perquè sens dubte es tracta d’un paisatge cultural singular i excepcional. En les fases
inicials del projecte, quan no era més que una intenció si s’hagués aturat, s’haurien pogut trobar
alternatives. Però des de l’equip de govern del Consell Insular de Menorca també hem reiterat que, des
del moment que aquest projecte es trobava en una fase avançada de tramitació, per raons de seguretat
jurídica (havíem d’evitar actuacions que conduïssin a indemnitzacions als promotors), i també per raons
de responsabilitat davant l’emergència climàtica, s’havia de fer possible la seva execució pel que
representa d’avanç cap a l’horitzó 20/30 de descarbonització de Menorca. La qüestió, per tant, és que no
ens haguem de tornar a trobar amb un nou Son Salomó.
Al mateix temps, com si fos l’altra cara de la moneda, hem de determinar quins espais de Menorca, i amb
quines condicions, s’han de privilegiar per a les instal·lacions d’energies renovables que no són
d’autoconsum sinó de producció a l’engròs, i que per aquest motiu ens poden fer avançar ràpidament cap
a la descarbonització.
Tenim l’instrument per fer possible tot açò, i no és altre que el Pla Territorial Insular. Com diu un amic, el
PTI no és pròpiament un pla d’ordenació territorial, sinó un pla integral, global, d’ordenació de les
activitats humanes a Menorca, a través d’un instrument urbanístic, per aconseguir la sostenibilitat.
El nou PTI ens ha de donar les eines per fer una gestió ambiciosa, moderna i sostenible del nostre preuat
patrimoni cultural. Els béns arqueològics, els monuments i edificis històrics, les construccions
etnològiques tradicionals, i els paisatges en el qual es troben aquests béns, han de veure garantida la
seva salvaguarda. Els que siguin d’un valor excepcional, han de preservar la seva integritat i autenticitat
també d’una manera excepcional. Per a la resta, hem d’assumir que cal fer sacrificis. I no tinguem por
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d’aquesta paraula: es tracta d’acceptar canvis significatius en paisatges que, tot i no tenir una
importància de primer ordre, segur que tindran valor —estètic, sentimental, identitari— per algunes
persones o col·lectius.
En aquests casos, hem de trobar —hem de voler trobar— l’encaix entre la conservació i la reutilització
d’aquests entorns, i la seva convivència amb infraestructures necessàries per al desenvolupament de les
activitats que representen un benefici per a l’interès general.
Pel que fa a la producció energètica, el PTI ha de fer, en primer lloc, una aposta clara per facilitar
l’autoconsum energètic i la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques i micro-eòliques en edificis i sòls
urbans i urbanitzables.
Però com que no podem fugir d’emprar el sòl rústic, ha de garantir que la producció d’energies netes es
faci, també, de manera neta sobre aquest sòl, és a dir, amb el mínim impacte possible. Per açò, el nou
PTI ha de determinar quines són les zones més aptes per acollir energies renovables, i a la vegada ha de
prohibir la ubicació d’instal·lacions energètiques a les àrees territorials de més alt valor natural,
paisatgístic o patrimonial. També ha d’obligar a l’adopció d’una sèrie de criteris i paràmetres tècnics i
constructius de sostenibilitat per a tots els projectes que es pretenguin instal·lar en les zones permeses.
Tot açò hem après del «cas Son Salomó».
Benvingut sigui qualsevol conflicte quan no s’acaba en un enfrontament estèril, en el qual tothom queda
numantinament satisfet d’haver estat fidel als seus principis, sinó que desemboca en un aprenentatge
fecund, i en el creixement i maduració de tota la societat.
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I Fira de les Dones
a Manacor

Carme Gomila Domínguez
Regidora de l’Ajuntament de Manacor
Dia 7 de març, el departament d’Igualtat de l’Ajuntament de
Manacor vàrem organitzar la I Fira de les Dones al Claustre de
Manacor. L’objectiu, a priori, era ben clar: que el dia abans del 8
de març totes aquelles dones artistes, artesanes i emprenedores
poguessin mostrar al món tot allò que fan. Però a mesura que
l’organització anava avançant i tot cobrava forma, ens adonàrem
que aquella curolla no era un acte més, no era una fira més,
sinó que estàvem davant una oportunitat històrica per convertir
Manacor en l’epicentre de la lluita feminista de Mallorca.
La fira estava dividida en tres sectors. El primer sector era el de
les dones artistes, on hi havia un espai reservat perquè
poguessin exposar les seves obres. Nombroses disciplines
decoraven els panells blancs col·locats a les parets del Claustre:
pintura, escriptura, fotografia i escultura. En total vint artistes
diferents, joves, grans, algunes amb una llarga trajectòria i
d’altres que acaben de començar, feren valdre l’art com a mitjà d’expressió del missatge feminista i
demostraren l’empoderament de la dona dins aquest camp, històricament menyspreat.
En el segon sector de la fira hi trobàvem les paradetes de venda i exposició de tota mena de productes.
Hi havia de tot: formatges, dolços, bosses de tela, roba, senallons, bijuteria, etc. Tot fet per dones molt
diverses entre elles, vingudes de tot arreu -Nicaragua, Mallorca, Andalusia, etc.- però amb una
característica comuna: dones artesanes que treballen amb les mans. Mostren allò que fan amb molta
cura, amb paciència i precisió. Donen sentit a allò que darrerament diem tant però no practicam: posar la
vida al centre. Tornar als orígens. També hi participaren dones nouvingudes a Manacor amb una paradeta
de dolços típics del Marroc acompanyats de te. Una d’elles feia tatuatges de henna. La interseccionalitat
és això: defugir del feminisme blanc i d’empoderar només les dones que ja gaudeixen de privilegis pel fet
de ser d’on són. I això també és fer poble. Compartir espais i conviure. Que per primera vegada aquestes
dones vegin que algú els mira, els riu i els agraeix que hi siguin, des de la sororitat més absoluta, per
ensenyar-mos la seva cultura i els seus costums.
En tercer lloc, també hi participaren diferents entitats socials que treballen per la igualtat de gènere amb
projectes molt diversos. Concretament “Metges del Món” ens va cedir una exposició informativa sobre la
prostitució i la tracta de blanques a les Balears. Cal tenir present que l’Estat espanyol és el primer país
consumidor de prostitució de tota la Unió Europea. Només a Balears, el 2017, hi havia aproximadament
600 dones en situació de prostitució de forma habitual i regular. Aquesta xifra arriba a les 2.350 dones si
hi afegim les que estaven en aquesta situació de forma puntual o esporàdica i augmenta
considerablement durant la temporada turística.
També hi poguérem veure paradetes informatives de les institucions, d’IBDona, del Consell
Insular d’Igualtat i del Servei d’atenció municipal a víctimes de violència masclista.

Direcció

A part de tot el que hem anomenat, vàrem organitzar un seguit d’activitats amb l’objectiu de què tothom
pogués gaudir de la fira i s’hi pogués sentir part. Hi havia contacontes infantils en perspectiva de gènere,
tallers creatius per nins i nines, una demostració de dansa, un recital poètic i un vermut feminista amb
dos concerts.
Els col·lectius feministes de Manacor també hi eren presents. Dones de Llevant servia xocolata i
ensaïmada casolana pels més despistats que no havien berenat, i l’Assemblea Antipatriarcal servia
vermut i cervesa pels més animats. Dues entitats, mare i filla, que simbolitzen l’orgull manacorí per totes
les petites grans victòries que han anat aconseguint els darrers anys. Representen el present nodrit de
lluita en passat i el present amb ganes de lluita pel futur.
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Estepa Blanca i Rio-ciclo ens acompanyaren amb les seves lletres i els
seus ritmes. Grans i petits seien al sol i escoltaven atents tot aquell
espectacle. Era el moment àlgid del dia i el Claustre de Manacor semblava
fet a mida per a l’ocasió. L’harmonia de les flors liles que decoraven les
columnes combinaven amb els somriures combatius de la gent que
gaudia. Es notava en l’ambient que era un dia per fer poble. Podíem
celebrar que el feminisme havia estat capaç d’aglutinar gent de tot
Mallorca per gaudir d’una jornada feta per dones, amb les dones, i per a
tothom. Cadascuna de les protagonistes d’aquell esdeveniment va poder
batallar la seva petita revolució i sentir que aquell dia era una mica més
lliure i més digna. Vàrem reafirmar que som capaces de tot sense
necessitar ningú per aconseguir-ho, sense haver de demanar permís ni
donar les gràcies. Va ser la primera fira, però va assegurar precedent per
totes les que vendran.
Tenim un tarannà que ens caracteritza fruit de l’herència de totes les dones que han lluitat abans que
nosaltres, de totes les que han resistit. Tal com esmenta Judith Butler, aquesta resistència floreix en
oposició a una infraestructura que falla, referint-se al capitalisme patriarcal. Hem de reivindicar el
feminisme com el que és: una eina transversal beneficiosa per tota la societat, que ens ajuda a trencar
estereotips i a ser més lliures. I hem d’aplicar-ho sempre, no només el 25 de novembre o el 8 de març.
Des de les institucions, escoles, llocs de treball, als carrers, places, pobles i ciutats anhelam una societat
lliure de masclisme. Per això, la lluita segueix viva cada dia.
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Covid-19: un Pla de xoc
per combatre aquesta crisi
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Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS-Estimam Palma
La impactant arribada del Covid-19 a Europa i al món ens situa
davant una nova crisi econòmica i social que ens aboca a diferents
possibles escenaris. Es gestionarà seguint criteris socials -o sigui,
posant el benestar de la població per davant d’altres paràmetres?.
Serà la primera crisi d’una nova era que, marcada per l’emergència
climàtica, posarà la col·lectivitat per davant del creixement
capitalista? Semblen preguntes ingènues, però de com es
desenvolupi aquesta situació i, sobretot, de les decisions en matèria
econòmica i social que es prenguin una vegada n’hàgim sortit,
dependrà el futur immediat de la nostra societat. En aquest sentit,
serà determinant la capacitat de pressió d’una societat encara
exhausta per la crisi econòmica de 2008.
Ens trobam davant una situació sobtada que obliga els Estats a
impulsar mesures d’intervenció en la vida econòmica i social desconegudes en temps de pau. Sentir
polítics i economistes neoliberals demanant l’abolició -temporal- de les regles de dèficit i despesa de la
zona euro i la intervenció pública massiva en l’economia podria semblar divertit. Si no fos perquè la crisi
de 2008 ja ens va ensenyar, amb el salvament massiu dels bancs, que aquest tipus de mesures van
seguides de polítiques d’austeritat molt dures. Des de l’esquerra hem d’estar preparats per a aquesta
eventualitat. Les retallades en sanitat, que han agreujat la capacitat de resposta d’algunes societats,
podrien anar seguides, quan aquesta crisi acabi... de més retallades en sanitat o en altres aspectes
bàsics dels pilars de la societat del benestar.
De moment, hem d’exigir la posada en marxa de mesures d’emergència per protegir les persones més
vulnerables de la nostra societat: gent gran, persones en situació irregular, sense sostre, malalts
crònics... I ho hem de fer reforçant en primer lloc la sanitat, amb la dotació de mitjans materials
suficients en la sanitat pública i amb la presa de control total de la sanitat privada. A Balears estam en
millors condicions per combatre el virus pel fet d’haver revertit les dràstiques retallades del govern
Bauzá, però cal continuar reforçant i millorant la inversió en aquest sector.
En paral·lel, la crisi demostra també la manca de sobirania que patim. Hem aconseguit, després de molta
pressió, aïllar les Illes Balears tancant els accessos a ports i aeroports. Però si volem sortir com més aviat
d'aquesta situació i que es minimitzi l'impacte econòmic i social d'aquesta, cal anar més enllà: paralitzar
tota l’activitat econòmica que no presti serveis essencials (com és el cas del sector de la
construcció),limitar la mobilitat al mínim possible o intervenir les fàbriques aturades per produir material
sanitari. Tot això són decisions que hauria pogut prendre el Govern de les Illes Balears des d'un primer
moment, però no té poder per fer-ho. Sense sobirania depenem del que decideixi un ministre llunyà a
Madrid, reforçat encara més per una gestió totalment centralitzada d'aquesta crisi sanitària. En aquests
moments, l'únic que podem fer és reivindicar la posada en marxa d’aquestes mesures. Un motiu per a la
reflexió.
Paral·lelament, cal intensificar la protecció dels treballadors dels sectors essencials. Estam parlant de
treballadors públics de serveis sanitaris, d’emergències, de transports, de neteja i de subministrament
d’aigua i energia, però també d’altres com els de residències, d’alimentació i de serveis socials.
També cal prohibir qualsevol acomiadament de treballadors i anul·lar els que han tengut lloc des dels
orígens de l’emergència. Davant aquesta situació excepcional, cal introduir polítiques socials
excepcionals: una renda bàsica universal per a tota la població que ha quedat sense ingressos, continuar
reforçant, com ja s’està fent, els recursos contra la violència masclista (amb mesures de xoc per prevenir,
detectar i donar suport a les dones que hi estan més exposades que mai), donar una solució sanitària i
no repressiva a les persones sense papers, als presos i preses més vulnerables i establir ajudes directes

2
per als sectors més fràgils com puguin ser les petites i mitjanes empreses o els professionals i creadors
culturals.
En matèria habitatge, cal suspendre el pagament dels lloguers –com ja s'ha apuntat- i de
subministraments bàsics, com aigua, gas i electricitat, tal com s’han suspès els desnonaments per
hipoteca. Garantir el dret a l’habitatge és més important que mai i això ha d’incloure el reallotjament de
les persones sense sostre. Les institucions de Balears, entre elles l’Ajuntament de Palma, ja han pres
mesures en aquest sentit, però cal anar-les reforçant també des de les autoritats competents més enllà
de l'àmbit municipal i/o autonòmic.
Tot això passa, evidentment, per exigir una aportació suplementària als que més tenen, entre ells les
grans empreses i la banca, grans culpables de la crisi-estafa de 2008. Després d’una dècada de
creixement de beneficis a expenses de la majoria, cal exigir-los el retorn del rescat bancari.
En resum, entre les claus essencials per sortir amb èxit d’aquesta situació és necessària una gestió més
descentralitzada i adaptada a la realitat de cada territori (evidenciant la necessitat de més sobirania per a
les Illes Balears), més intervenció de les administracions en l’economia, més inversió social i més
solidaritat dels que més tenen. Aquestes són les bases per acabar amb el virus i per sortir-ne reforçats
com a societat. De la posada en marxa d’aquestes polítiques dependrà que la crisi no l’acabem pagant els
de sempre.
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Mancor de la Vall
Entrevista amb Guillem Villalonga

Trinxera

municipal

T4

Pep Soler Rotger
Fundacions Darder Mascaró
A Mancor de la Vall governa MÉS amb majoria absoluta des
del 2015. A les darreres eleccions, on només es
presentaven dues candidatures, els sobiranistes varen
tornar a guanyar al Partit Popular per un marge estret de 5
vots. Aquest fet permetia donar continuïtat al projecte. En
aquests dies de confinament, parlam amb el seu batle, en
Guillem Villalonga, sobre la gestió duta a terme aquests
cinc anys, així com de tasques pendents, objectius i reptes
de futur.
Des de l’agrupació local de MÉS, com valorau la tasca feta
a la passada legislatura? Com creieu que la va valorar el
poble?
Pensam que la tasca va ser bona. De fet, tot i tenir uns resultats electorals molt ajustats vàrem poder
seguir mantenint el govern municipal. El fet de repetir el govern, en un poble com Mancor, on mai havia
governat l’esquerra, vol dir que la gent encara confia en nosaltres.
Ja fa gairebé un any de la victòria que us va donar la majoria absoluta. Quines creus que varen ser les
claus per guanyar aquelles eleccions?
La tasca que vàrem fer els quatre anys anteriors de govern. Veníem de vint anys de govern amb majoria
absoluta del Partit Popular, i molta gent no sabia com aniria aquest canvi, però veure que férem molta
feina i bona per canviar les dinàmiques que hi havia va donar confiança a la gent de Mancor. Vàrem
passar de ser una incògnita, o una novetat, a ser una realitat.
I aquesta realitat es consolida... Com enfocau aquesta legislatura?
Aquesta ha de ser una legislatura de consolidació del projecte. Fins ara el nostre principal repte era poder
millorar les infraestructures que teníem, poder disposar del nou centre educatiu i aplicar mesures per
frenar el canvi climàtic amb el suport del Consell de Mallorca. La crisi sanitària que ha provocat el Covid19 pot abocar-nos a una crisi social i econòmica de la qual encara en desconeixem les conseqüències, i
tampoc sabem si tots aquests reptes anteriors es podran tirar endavant. Les institucions haurem de
gestionar bé la manca d’ingressos que tendrem i l’augment de despesa social que vindrà. No podem
cometre els mateixos errors de la crisi del 2008.
Que s’ha fet aquest primer any de mandat?
Hem acabat de consolidar alguns dels projectes iniciats al darrer any de l’anterior legislatura, i hem
treballat per poder tirar endavant el projecte de l’escola. I els nous regidors de l’equip de govern, que són
tres, s’han anat adaptant a les seves tasques.
Quines són les principals mancances o obstacles que detecta l’equip de govern per dur a terme les seves
iniciatives?
La lentitud burocràtica. Tot s’eternitza perquè necessitam fer molts d’informes per qualsevol tràmit.
Aquest és el handicap més greu que tenim els Ajuntaments, així com la manca de flexibilitat econòmica
en què ens ha limitat la famosa Llei Montoro.
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Quin grau d’importància donau a la comunicació des del consistori? Com transmeteu al poble les vostres
mesures?
Molta. Tot just arribar al govern vàrem crear un Facebook municipal i un canal de comunicació ràpida per
mitjà de WhatsApp, on només feim difusió de missatges, i que en aquests moments compta amb més de
600 usuaris. Amb un sol clic 600 mòbils de Mancor reben informació de primera mà.
A part vàrem crear els Fòrums Ciutadans, on dues vegades a l’any retem comptes en una reunió oberta a
tot el poble, i on rebem suggeriments que després intentam traslladar a les polítiques de govern.
Hi ha marge per fer política des dels Ajuntaments? Quin marge deixa la gestió a la política? Quines creis
que són els projectes més polítics de la legislatura? Polítics en el sentit de més ideològics que de gestió
quotidiana.
Hauríem de tenir més marge per poder fer política des dels Ajuntaments, però tant la normativa com la
burocràcia ens ho posen complicat. La gestió diària també ens limita.
Pel que fa als projectes de caràcter més polític, i vinculant-los amb l’actual crisi i les seves futures
conseqüències, sens dubte prioritzarem les polítiques socials.
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Altres veus

6.1

Precariat (i identitat
nacional)

Joan Pau Jordà
Segons diverses enquestes, com per exemple el baròmetre
postelectoral del CIS del 2015, i del 2019 els votants
mallorquinistes són joves, de classe mitjana, amb estudis
superiors, en bona part catalanoparlants i de la Part Forana. Algú
diria que partits com MÉS o El Pi tenen problemes per arribar a
nínxols de votants importants, com l'empresariat hoteler; els
castellanoparlants o els nouvinguts... i en general, amb els
sectors de la classe treballadora més humils. Sobre aquests
darrers, vull fer alguna reflexió.
Ara m'atrevesc a posar un concepte damunt la taula, un element
que podria ser un pont amb aquestes comunitats –i dic un, no el
més important ni tampoc potser el més clau: "el precariat".
Ara fa uns anys, quan estava realitzant una recerca sobre el
sentiment d'identitat col·lectiva a Mallorca, alguns peninsulars
entrevistats em digueren que quan varen aterrar a l'illa als anys
60 el seu món era l'hotel. En aquell context, els únics
"mallorquins" amb els que es relacionaven –entesos com els
catalanoparlants- eren els amos i, en alguns casos, els caps de
recepció, ningú més.
Com sentir-se identificat amb un país on els "nadius" eren qui et
feien treballar 10 o 12 hores diàries per uns salaris baixíssims?,
em deien. Els mateixos entrevistats afirmaven que la situació era ben diferent a Catalunya: allà hi havia
obrers, teixit industrial, i a les fàbriques, els catalanoparlants hi eren presents. El país era la terra dels
amos, però també d'una part dels seus companys de feina, dels seus amics. Així justificaven perquè el
castellanoparlant immigrant s'acabava integrant a Catalunya, mentre que a Mallorca, no.
Òbviament, això és una simplificació. En cas d'haver-se donat d'aquesta forma, el català hauria
desaparegut de Mallorca. Els meus entrevistats obvien d’altres elements que jugaren (i juguen!) com a
eines d'unió del país. Em referesc a factors com la simple interacció entre persones als barris i als pobles,
a l'associacionisme divers i més recentment, a l'escola en català, per dir-ne els més importants.
Només així es pot entendre com, amb unes condicions demogràfiques, polítiques i socials tan adverses,
bona part dels mallorquins hem arribat a grans consensos socials entorn del paper fonamental de la
llengua catalana així com a interioritzar la importància del seu ensenyament i la seva protecció.
Recordem que l'any 2013 100.000 persones sortiren al carrer defensant aquests valors contra el TIL i la
dreta espanyola més rància.
Sigui com sigui, aquestes converses amb els immigrants que arribarem als anys 60 em feren pensar que,
entre els mallorquins "de soca-arrel" i els "nouvinguts" existien als inicis del "boom turístic", ara fa més
de cinquanta anys, unes diferències de classe importants... algunes potser, encara hi són presents.
I això que suposava? Que "mallorquins" i "forasters" tenien problemes materials objectivament diferents,
que feia difícil que es vehiculessin mitjançant partits polítics similars. Què podia tenir en comú un petit
pagès de l'interior de la Mallorca rural, que vivim d'esquena al turisme, amb un treballador peninsular
que vivia i treballava a un hotel de la costa? I encara més: què tenia en comú un treballador de classe
baixa amb el seu cap, catalanoparlant i botifarra?
Aquesta és una idea que se'm corrobora en part quan llegesc els estudis demoscòpics sobre el perfil del
votant mallorquinista avui, però també quan veig les diferències de suport per municipis a la
independència de Catalunya. Així, una part del país, hi viu d'esquena a ell.
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Aquí em ve al cap, com ja he dit al títol de l’article, el terme "Precariat". Guy Standing va teoritzar sobre
aquesta nova classe social l'any 2014. Per saber sobre ella, no fa falta anar més enfora, Viquipèdia la
defineix molt bé: "En sociologia i economia, el precariat és una classe social formada per persones que
pateixen de precarietat, una condició de l'existència sense previsibilitat o de seguretat, el que afecta el
benestar material i/o psicològic (...)
L'aparició d'aquesta classe ha estat atribuït al fiançament del capitalisme neoliberal." Potser és un terme
post-modern i que no triomfarà, però defineix molt bé la situació en la qual ens trobem gran part dels
illencs, majoritàriament joves, avui en dia. El "precariat" afecta a tothom: gent amb, i sense estudis,
especialitzats en qualsevol de les branques productives, i de qualsevol origen i llengua, i aquests darrers
dos punts són molt importants. Perquè el fet que aquesta nova classe social sigui un element transindentitari, ens iguala a tots (per baix): així, "nous" i "antics" mallorquins comparteixen, avui, mateix
país, i el que és més important: mateixos problemes de classe.
Correspon, doncs, al mallorquinisme, ser capaç de vehicular aquests anhels en una mateixa proposta
política.
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Altres veus

6.2

… I DESPRÉS? ?

“La Terra serà el Paradís, pàtria de la
Humanitat”
( La Internacional )
Juan Manuel López Nadal
Diplomàtic retirat
A punt de concloure la segona setmana de confinament a
conseqüència del COVID19 m'adon que hem tengut molt de temps
per fer moltes coses diferents de les que fèiem habitualment.
En el meu cas personal la tragèdia personal del coronavirus
s’afegeix a una situació molt més natural i generalitzada, com és
l’assimilació de la circumstància de la jubilació en què em trob ja
des de fa dos anys llargs i a la qual, amb major o menor fortuna,
estava mirant d’adaptar-me. Potser per això, i per la sort afegida
de viure a foravila, a prop d’un poble del Llevant de Mallorca
relativament allunyat dels grans nuclis urbans i, per això mateix,
amb menys probabilitats d’un eventual contagi, la meva adaptació
a les restriccions inevitables i imprescindibles del confinament ha
estat fins ara bastant suau. Tot i que com els succeeix a tots els
qui puguin llegir aquest text, amb la incertesa sobre la durada
d’aquest drama universal i els seus ja terribles efectes.
He tengut per tant, com supòs que molts de vosaltres, molt de
temps per pensar en allò que ens està passant i en allò que pot
succeir en el món dels qui sobrevisquin (sobrevisquem?) a aquest espantós desastre.
Som conscient que aquest temps de restrictiva placidesa que ens aporta el confinament no el gaudeix
tothom. Encara que molts altres ja ho hagin dit i escrit, i moltes vegades, no és ociós ni seria just no
tenir un record emocionat i agraït per a totes i tots els qui en els serveis sanitaris, els transports,
l’alimentació, la seguretat pública i altres serveis essencials s’estan jugant la salut i la vida per protegir
les nostres. A tots ells i elles dedic aquestes humils reflexions.
No m’aturaré, per tant, en el desenvolupament d’aquesta crisi, crec que l’única en les vides de qui, com
jo mateix, malgrat la nostra edat avançada, no vàrem viure la tragèdia de la guerra civil, de la guerra
mundial o les terribles guerres que malauradament segueixen devastant el món avui. I pens de manera
particular en la guerra de Síria i en els refugiats que la nostra egoista i apoltronada Europa és incapaç
d’acollir. Per ells també hi va un especial record.
Lament, això sí, la trista instrumentalització política que gairebé arreu s’està fent d’aquest tremend
drama humà. Com afortunadament no som nacionalista de cap obediència i no tenc més pàtria que el
meu poble i la Terra, rebuig especialment l’ostentació patriotera d’uns i els altres, amb uniforme militar o
sense. Estic convençut que els nostres Governs, tant estatals com autonòmics i locals, estan fent de
veritat tot el que poden, amb mitjans molt escassos, per fer front de la millor manera a aquest terrible
desafiament. No dubt de la bona voluntat de ningú, però sí que lament que des de gairebé tots els
costats proliferin els retrets i els judicis d’intenció dels uns cap als altres.
Aquesta no és una guerra, i encara que hem d’agrair i aprofitar la contribució, sens dubte molt valuosa,
dels membres de les Forces Armades, crec que hauríem d’esforçar-nos a evitar els desplegaments
d’uniformes i condecoracions, i els vacus discursos patrioters. Això no és una guerra; això és una
pandèmia, i davant aquesta pandèmia tots i totes hem de ser solidaris més enllà de pàtries, banderes,
països i continents. Hem de ser conscients que cada vida humana que es perd en aquest drama, i ja són
moltíssimes, és una tragèdia per a tot el gènere humà. El virus no coneix fronteres, però els responsables
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polítics i experts sanitaris sí que coneixen les fronteres dels focus infecciosos més greus de cada país o
territori, i els haurien d’aïllar per protegir tant els seus habitants com els de les zones contigües. Pel bé
de tothom.
I aquí concloc el meu repàs a la situació actual, reiterant el meu desig, sens dubte àmpliament compartit,
que podem sortir d’aquest tràngol com més aviat millor, i amb el mínim de pèrdues de vides humanes.
No sols a Mallorca, ni a Espanya, ni a Europa… A tot el món.
I després?
Sense cap dubte hem d’aprendre les lliçons d’aquesta terrible prova, i també les de la menys mortífera
però molt nociva crisi econòmica de fa una dècada. La primera lliçó em sembla òbvia. Els qui varen
privatitzar la sanitat pública i la varen convertir en un negoci privat; els qui varen retallar la despesa
pública en sanitat, educació i serveis socials; els qui es varen finançar il·legalment damunt la corrupció i
el malbaratament,… estan totalment desautoritzats, ja que les seves nefastes polítiques ultraliberals i
inhumanes de deu anys enrere són darrere la penosa situació amb la qual els nostres sanitaris han de fer
front a aquest brutal desafiament.
No crec necessari assenyalar a qui em referesc a Espanya i a Europa; tots ho sabem. Avui mateix veiem
om la irresponsabilitat de governants com Boris Johnson o Donald Trump està abocant els seus països al
desastre. El capitalisme és el mal, i no el remei. És necessari cercar alternatives humanes i solidàries
d’índole econòmica que, tot respectant escrupolosament els Drets Humans i el pluralisme democràtic
social i polític, posin l’economia al servei de la societat i els diners al servei de la persona humana -és a
dir, tot el contrari del capitalisme.
Però també vull donar la veu d’alerta davant els cants de sirena amb els quals alguns ens volen vendre
altres models. I em referesc concretament a Xina, el país on es va originar el virus i que avui pretén
donar-nos lliçons sobre com combatre’l, i vendre’ns una falsa “generositat” que oculta desitjos
hegemonistes econòmics i polítics.
Un règim totalitari que reprimeix amb brutalitat tota forma de dissidència, que posa la innovació
tecnològica al servei de la vigilància absoluta dels individus, que “confina” des de fa ja dos anys a més
d’un milió de uigurs musulmans a camps de concentració i que persegueix el designi de dominar
econòmicament, militarment i ideològicament Àsia i el món no pot ni ha de ser el nostre model per al
futur.
També convendria que aprenguéssim les lliçons sobre una institució tan anacrònica, desigual i rància com
és la monarquia. No té cap sentit que les nacions i Estats del segle XXI segueixin confiant la seva
direcció, ni tan sols simbòlica, a famílies tancades, egoistes i corruptes. Esmentaré aquí quatre casos de
manifesta podridura monàrquica: Aràbia Saudita, Marroc, Tailàndia i Espanya. El món hauria d’arribar a
ser qualque dia una República Universal Humana, i per això hem de dotar-nos més prest o més tard de
Repúbliques democràtiques als nostres països, tombant les monarquies despòtiques i corruptes que
encara subsisteixen. I aquí mateix tenim molta feina!
En una paraula: ni el capitalisme ultraliberal de tall occidental ni les dictadures totalitàries de cap signe
no poden ni han de ser el model del món després del virus. No girem la nostra mirada cap a models
rancis i desfasats; ni la monarquia, ni el capitalisme, ni l’estalinisme high tech no poden ni han de ser els
qui dissenyin el món del futur. Ni tampoc els nacionalismes patrioters de cap signe ni obediència.
Crec en un model universal, en el qual tots els territoris i continents cooperin entre ells per enfrontar-nos
junts -TOTES i TOTS junts!- als desafiaments comuns de les epidèmies, el canvi climàtic, la degradació de
la terra, la desigualtat social i econòmica, l’opressió i la injustícia Un món lliure de l’egoisme capitalista,
però que conservi el preciós llegat de la democràcia, el pluralisme i els drets humans. Un món que reculli
el millor del llegat del socialisme marxista, però sense totalitarismes ni dictadures. Un món, en suma, en
el qual no hi caben les discriminacions per gènere, raça, idioma, orientació sexual o condició social. Un
món sense guerres ni mesquineses… Un món, en suma, que com diu una de les estrofes de La
Internacional, esdevengui vertaderament la pàtria de la Humanitat. I més enllà, en la de tots els éssers
vius que l’habitam.
Son Servera, Mallorca, 27 de març de 2020
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7.1

Pere Rovira

Música i pols

Maties Garcias
Amb títol agafat de paraules carnerianes, Pere Rovira basteix un dietari que abraça tot l’any 2017 i que
aplega un total de 486 pàgines. És el tercer dietari que publica aquest poeta, traductor i novel·lista
nascut l’any 1947 a Vila-seca i que fins no fa gaire ha exercit de professor de literatura a la Universitat de
Lleida.
Música i pols s’enceta el dia de Cap d’Any amb la tristor del comiat de la filla, que se’n va cap a Oslo per
continuar fent-hi la seva vida. La mateixa circumstància gairebé clourà el llibre al cap d’una anyada
sencera. Entremig, Rovira haurà deixat constància del pas d’un dels anys més difícils i, alhora, més
feliços i creatius de la meva vida».

El dietarista, el 2017, ha entrat en la setantena i la vida li ha fet un tomb: ara el mal i certes limitacions
físiques l’assetgen, la filla ha emprès una vida pròpia lluny de la llar familiar, ja no caça com abans solia,
s’ha jubilat –fredament– de la docència, els amics es moren o emmalalteixen, l’evocació del pare difunt
esdevé freqüent, els records pesen i sovint fan mal, mentre la consciència de finitud es fa propera.
Però tanmateix l’autor no renuncia ni a la vida ni a la felicitat.
Per les pàgines del dietari s’hi veu un home abocat a l’amor
familiar i a la celebració de l’amistat; al gaudi de la música,
dels àpats, de les passejades i del futbol; a les estades a la
casa del Delta, que l’acosten al mar i als horts assolellats, tan
distints de la fredor i la boira lleidatanes...
La mare nonagenària, la dona –Celina-, la filla –Emília–, i el
primer nét, Teo -fill de Pere i Cris– són els integrants del
reducte familiar que agombola l’amor enllaçat que desfila per
les pàgines de Rovira. Tots hi tenen una presència destacada,
a més del gos anomenat Vers, fins que, ja malalt, acaba els
seus dies.
Malgrat que se sent a pler en aquest clos familiar, el dietarista
no hi viu tancat i també té l’ull posat en els afers socials i
polítics que trasbalsen el moment.
Lluny de clixés tòpicament “progres” en voga –no es refia
dels animalistes, no dóna crèdit als okupes, se’n riu de certs feminismes...–, Rovira tem per la deriva
autoritària del món i defensa apassionadament el camí de Catalunya cap a la independència. Per això el
primer d’octubre vota i per això segueix amb interès –i patiment– la figura del president Puigdemont.
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Part damunt de tot això, però, Rovira és home de lletres. Tota la vida s’ha dedicat a la creació i a
l’ensenyament, i ara que ha girat pàgina de la docència no s’està de qualificar de greu l’estat de
l’ensenyament de la literatura i les humanitats, sacrificades per l’utilitarisme i la banalitat. Bescanta,
també, els mals vicis de la societat literària –dirigisme, enveges, corrupció– i del món artístic –buidor,
fatuïtat, mercantilització.
Rovira, però, no és presa del desencís i viu abocat a la creació: recita, tradueix, escriu i publica. Viu,
doncs, una maduresa creativa i té consciència plena del quefer literari. Per això advoca per una poesia
respectuosa amb la forma –rima, ritme, vers– i plena de contingut humà.
Per això també sap que aquest tercer dietari que ara escriu, com tota literatura autobiogràfica,
l’anomenada “literatura del jo”, no és una simple confessió de fets certs, sinó la construcció d’una
“sinceritat literària” que s’ha de crear a força d’estil i de la consecució d’un “to propi” convincent per al
lector. Com ho és, atractiu i convincent aquest, Música i pols que ara comentam.

Pere Rovira.
Música i pols. Dietari del 2017.
Barcelona: 2019. Proa
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7.2

Aquesta primavera sembla tardor

J. M. Traverso
Ja sé que cadascú de nosaltres té la seva pròpia línia de lectura, aquell fil, moltes vegades invisible que
ens condueix d’un llibre a un altre sense que en sapiguem la motivació concreta, un sentit aquest que a
voltes se’ns apareix quan menys ho esperem i d’altres
quedarà per sempre ocult. Tots i totes tenim les nostres
preferències. Tan sols volia, per si pogués ajudar algú,
comentar

els

llibres

que,

d’una

o

altra

manera

m’acompanyen aquests dies d’aïllament obligatori:
Gairebé al mateix temps apareixen dues obres de Joseph
Roth (1894-1939), en castellà La Marcha Radetzky de
l’editorial Alba i en català L’Anticrist d’Adesiara.

La Marcha …cobreix un arc històric que va de la batalla de
Solferino (1859) fins els inicis de la Gran Guerra. Un món
s’acaba, el de la monarquia austrohongaresa i un de ben
diferent i més cruel comença. S’acaba també un llinatge,
els Trotta, el padrí havia salvat la vida a l’emperador a
l’esmentada batalla; el fill serà durant tota la seva vida un
important funcionari al servei de l’estat; el nét viurà de
forma convulsa el
seu

temps,

durà

una vida marcada per la tensió entre el món camperol del qual
prové la seva familia i la seva dedicació a l’exèrcit imperial.
L’escriptura de J. Roth és magnífica, profunda, pausada però no
farragosa, intel·ligent…

Aprofito l’oportunitat, és un dir, per rellegir La Rasa d’Andrei
Platónov (1899-1951) d’Edicions de 1984. L’acció transcorre a
les darreries dels anys vint del segle passat a l’URSS, entre el
final de la NEP i els nous plans quinquenals. No es pot dir que
sigui un llibre de crítica a les noves mesures implementades per
Stalin, que també ho es, però més enllà d’això el que fa
Platónov és crear una mena d’irrealitat real on es mouen els
personatges, els animals, la natura sencera.
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N’hi ha prou amb observar el comportament disciplinat dels cavalls que han deixat la seva vida individual
per iniciar una de nova al kolkhoz. Tot hi és però tot hi és d’una manera diferent. Platónov és un
escriptor molt important, la seva prosa és molt especial, la seva figura molt interessant.
Un parell de setmanes abans de l’enclaustrament obligatori
vaig anar a veure a l’Auditorium de Manacor l’adaptació
d’aquesta obra de Philippe Claudel convertida en un magnífic
monòleg a càrrec de Lluís Homar.
Abans d’anar al teatre li havia llegit Les Ànimes Grises i
també l’obra que es representava, La Néta del senyor Linh.
Claudel desplega a les seves obres, les que conec, una
escriptura pausada i aparentment simple, però que el lector
no es confiiï perquè darrera l’aparent senzillesa hi rauen les
profunditats de l’ànima humana. A La néta…un home molt
vell fuig del seu país asiàtic destrossat per la guerra portant
amb ell la seva néta; com a refugiat arribarà a un país, del
qual, la primera cosa que notarà serà que no hi ha olors…El
senyor Linh no sap la llengua d’aquest país, malgrat això
farà amistat amb un home vidu…l’amistat es veurà trencada
de cop…atenció al gir que es produeix al final de l’obra que
va obligar Lluís Homar a interrompre els aplaudiments per
fer algun aclariment…qüestió de llengües.

En realitat això és una petita nota necrològica perquè el
passat 23 de febrer va morir el filòsof francès Pierre
Aubenque. Professor a diverses universitats i a la Sorbona
durant molts anys, era un gran coneixedor de la filosofia
clàssica; d’ell es pot dir que va dedicar la seva vida
intel·lectual

a Aristòtil.

Culpable

del

renaixement

de

l’interès per la figura i l’obra de l’estagirita al segle passat.
“Nuestro propósito es sencillo y se resume en pocas
palabras: no pretendemos aportar novedades acerca de
Aristóteles, sino que, al contrario, intentamos desaprender
todo lo que la tradición ha añadido al aristotelismo
primitivo.” És la modèstia del savi.
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Ens deixa, entre altres, dues obres fonamentals, La prudencia en Aristóteles de Crítica i El problema del
ser en Aristóteles d’Escolar y Mayo Editores. Lectures de fons per si això s’allargués molt; sigui com sigui,
lectures necessàries.

Nosotros d’Evgueni Zamiatin (1884-1937) aviat complirà cent
anys.

No

sóc

massa

entusiasta

d’aquest

gènere

que

s’anomena literatura distòpica però aquesta és una gran obra.
Un món, l’Estat Unit, ha solucionat els dos grans problemes de
la humanitat, la fam i l’amor. El primer, oferint a tots un
mateix menjar tret del petroli que s’ha de mastegar tots al
mateix temps i amb un nombre exacte de mossegades. El
segon, amb trobades entre els dos sexes planificades i
sol·licitades amb antel·lació mitjançant un cartronet de color
rosa. Aquesta societat ha acabat amb el desig, la llibertat…tot
ha quedat sotmès a la lògica i a l’obediència a l’estat. A més a
més manté la natura i els animals més enllà d’un mur verd
inexpugnable. L’ànima humana ha quedat extirpada.
L’obra és anterior a les d’Orwell i Huxley i és punt de
referència pels autors russos contemporanis que es dediquen
al gènere.

LLegir F. Fernández Buey sempre és un estímul intel·lectual i
moral, en aquest cas, sentir-lo parlar sobre la figura Simone
Weil multiplica l’interès.
L’editorial El Viejo Topo ens presenta aquest llibre de texts
de l’autor de Marx (sin ismos) sobre la pensadora Simone
Weil. Una edició a càrrec de S. López Arnal i Jordi Mir.

George Steiner deia que Weil era una de les grans Mestres,
amb maiúscules. En ella cal destacar el lligam profund i
permanent entre el pensar i el fer, la coherència entre allò
que deia i allò que vivia.

Fernández Buey la defineix amb aquestes paraules: “Ningún
pensador del siglo XX ha ido tan lejos como Simone Weil en
la comprensión de lo que es la desdicha en la condición humana […] fue una mujer excepcional, de una
sensibilidad para captar las implicaciones de la vida desgraciada de los seres humanos que no tiene
parangón en la filosofía occidental. No hay duda de que esta sensibilidad tiene en ella una dimensión
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profundamente religiosa y mística. Pero lo admirable, en su caso, es que esta dimensión religiosa de su
pensamiento haya ido de la mano con la preocupación social y el interés por la ciencia y que haya
cuajado en una coherencia práctica que nos deja sin palabras para calificar su conducta.”

NOTA: Sí, d’això sortirem, n’estic convençut, quant abans millor per evitar morts i patiments
innecessaris, especialment als més grans, als més pobres, als més desfavorits. Però, com sortirem? Es
reforçaran els trets autoritaris i discriminadors ja presents a la nostra societat? Quan la maquinària
econòmica es torni a posar en marxa, seguirem la tasca d’anihilació de territoris sencers, dels animals,
del planeta? Serem capaços de canviar les nostres formes de vida social? Serem capaços de retrobar-nos
per crear noves formes socials més justes, més solidàries, més conscients?
Em venen al cap unes paraules del filòsof M. Merleau Ponty: “La nostra relació amb lo vertader passa
pels altres. O bé anem a lo vertader amb ells, o no és cap a lo vertader on hi anem.”
24 de març de 2020
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GUSTAU MUÑOZ i VEIGA
La lucidesa d’un intel·lectual compromès
Cultura

7.3

Damià Pons
Un dels fets més rellevants de la cultura catalana del
segle XX va ser la incorporació, a partir de la dècada de
1960, de les aportacions que tenien el seu origen en el
País Valencià. Des de llavors, als noms gairebé
fundacionals de Joan Fuster, molt especialment, Manuel
Sanchis Guarner, Vicent Andrés Estellés i Joan Francesc
Mira s’hi ha anat afegint, al llarg de més de cinquanta
anys, una allau de poetes, narradors i autors teatrals,
historiadors i assagistes, editorials i revistes, pintors i
escultors, filòlegs i músics, nombroses entitats culturals
que han vertebrat la societat civil amb eficàcia
reivindicativa, activistes en l’àmbit de la llengua, la
cultura i l’ensenyament, organitzacions polítiques que han aconseguit que arrelàs socialment i
electoralment el valencianisme...
Abans de la Guerra civil, i ja des de l’inici del moviment de la Renaixença, els valencians havien contribuït
a la cultura catalana global amb escriptors (Teodor Llorente, Carles Salvador) i iniciatives (Lo Rat Penat,
Taula de les Lletres Valencianes) de rellevància ben notable, tanmateix, però, el que va succeir a partir de
1960 superava amb escreix qualsevol període anterior en tots els sentis. Quins serien els elements que
caracteritzarien millor aquest cicle històric-cultural que en l’actualitat continua mantenint tota la seva
vitalitat i plenitud? D’entrada, l’existència d’un nombre considerable de persones amb una gran potència
intel·lectual i creativa. En segon lloc, l’aposta decidida per l’ús de la llengua catalana com a mitjà per a la
producció escrita. En tercer, la capacitat de generar en abundància unes obres de tipologies ben diverses,
fins al punt d’abastar tots els gèneres literaris i gairebé tots els productes que són els habituals en una
cultura més o menys normalitzada. En quart lloc, la voluntat de pertinença i d’integració de la cultura feta
al País Valencià dins l’àmbit cultural global que ve definit per la llengua catalana.
Un dels noms destacables d’aquesta cultura valenciana tan ufanosa de les darreres dècades ha estat
Gustau Muñoz (València, 1951). En general ha mantingut una certa discreció de presència pública. La
seva tasca com a traductor, com a editor, com a autor d’uns quants llibres, com a articulista i com a
promotor d’iniciatives cíviques i polítiques ha passat molt més desapercebuda del que en realitat
mereixia. Haurà estat l’any 2019, amb la publicació de tres noves obres, quan a la fi s’haurà posat en
evidència de manera contundent el valor real dels seus treballs i l’envergadura ben considerable de la
seva condició d’intel·lectual i d’escriptor.
Corrents de fons. Cultura, societat, política (Lletra Impresa, 2019) és una miscel·lània d’articles i de
treballs de caràcter assagístic, la majoria ja publicats en revistes de referència ( L’Espill, Afers, Saó,
L’Avenç, Caràcters, Das Argument), que en conjunt representen sobretot una anàlisi rigorosa i molt
documentada de la realitat del País Valencià contemporani. Es tracta d’un pròleg i de vint-i-cinc articles
agrupats en tres grans parts, cada una de les quals, especialment la segona i la tercera, tenen una
considerable homogeneïtat. El pròleg és molt substanciós. S’hi fa un diagnòstic lúcid i sense complaences
del moment present. El fil argumental més o menys és el següent: ens trobam que una “globalització
descompensada” i “les transformacions recents del capitalisme” han creat “una base social” formada per
“la dreta rocallosa de sempre” i pels “perdedors de la globalització”. I aquesta base social ha estat
degudament instrumentalitzada –amb l’ús mediàtic de la postveritat i d’unes maneres de fer clarament
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populistes- per determinats dirigents i corrents polítics que, invocant “les pulsions més primàries”, han
aconseguit atreure’n electoralment una bona part dels seus components, fins al punt que Muñoz
considera que hauríem entrat en “un procés de descivilització”. Els esdeveniments que reflectirien
aquesta nova situació són abundants. Entre altres, hi hauria “L’ascens d’una dreta desacomplexada en
molts de països d’Europa occidental, que hom dubta a qualificar de populista de dretes o directament de
neofeixista” i “La deriva de l’Europa oriental cap a l’autoritarisme”; o les presidències de Donald Trump i
Jair Bolsanaro; o el Brexit i “El capitalisme comunista dictatorial de la Xina”. Davant aquesta situació,
l’actitud de Muñoz és propositiva i no de resignació: “És imperatiu atansar-se als perdedors de la
globalització, mirar d’entendre i compensar un procés que margina i empobreix, que desarticula les
societats, que disgrega, que trenca la cohesió social imprescindible”.
Empès pel seu afany “d’identificar els corrents de fons que empenyen i modulen les relacions entre la
cultura, la societat i la política. I de situar-los en el seu context”, Muñoz dedica la primera part del llibre,
titulada “Pensar amb perspectiva”, a temes ben diversos. Tots els deu articles tenen un gran interès.
Tanmateix, la disponibilitat limitada d’espai ens obliga a seleccionar-ne alguns de concrets. Ens ha
semblat magnífic el titulat “Joan Fuster i la industrialització valenciana: opinions, miratges i equívocs”.
Sobre la base de la seva formació com a economista, i a partir de la voluntat de rebutjar les opinions
d’aquells que han pretès desqualificar el fusterisme basant-se enl fet que suposadament l’intel·lectual de
Sueca s’hauria equivocat completament en afirmar, a Nosaltres, els valencians (1962), que “El camp ho
és tot, al País Valencià” i que “El País Valencià ha quedat al marge de la revolució industrial”, Muñoz fa
una sintètica i densa història econòmica del País Valencià. Analitza les opinions del mateix Fuster i també
els estudis publicats abans o després d’ell per altres economistes. En resum, la conclusió de Muñoz és
que Fuster en el seu diagnòstic coincidia amb el que era l’estat d’opinió general que hi havia als voltants
de l’any 1960. I una segona conclusió és que, per interpretar correctament l’opinió de Fuster, “cal
distingir bé entre focus industrials dispersos i revolució industrial” i “entre presència d’indústries i societat
industrial”.
Uns altres articles, veritables assaigs breus, de lectura molt profitosa són els següents: “Elits
econòmiques i polítiques al País Valencià contemporani”, “La
tradició amagada”, una anàlisi del pensament reaccionari
valencià, “Les limitacions del passat” i “Entre dues crisis” –
lectures del Nosaltres, els valencians, contrastant en tot
moment el contingut del llibre amb les interpretacions que
se n’han anat fent i també amb la realitat dels moments
més pròxims-, “La cultura bandejada” –un balanç molt ben
informat i justament molt crític de la gestió institucional de
la cultura al País Valencià en el període nefast de govern del
Partit Popular, que no va impedir, tanmateix, “que la cultura
valenciana en català [mantingués] dosis inèdites de vitalitat
en diversos camps”-, “Quaranta anys després. Els Països
Catalans en perspectiva històrica” –un recorregut
cronològic, amb referència a les fites de més rellevància-.
“Paisatge després de la batalla” –una anàlisi del model
econòmic valencià-, i, finalment, “El laberint espanyol, de
nou”, “un intent d’explicar a un públic europeu d’esquerres
[l’article havia sortit a la revista alemanya Das Argument] la
situació creada a Catalunya i a Espanya arran del
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i la posterior
proclamació (retòrica) de la independència, així com la
resposta repressiva i l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució per part de l’Estat espanyol”.
La segona part de Corrents de fons es titula “La lluita per la cultura”. És un aplec de vuit articles en els
quals es parla de la revista Nueva Cultura (1935-1937), d’orientació comunista, impulsada sobretot per
Josep Renau, de la novel·la L’assassí que estimava els llibres, de Martí Domínguez, “un retrat demolidor
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de la burgesia de l’Eixample de València”, de l’edició de “La poesia completa de Marc Granell”, i de la
figura de Blasco Ibáñez, a partir del fet que s’havia publicat la versió catalana de les seves novel·les del
“cicle valencià”. També analitza què representa exactament “Escriure, publicar i llegir en valencià” i parla
de les aportacions que ha fet la comarca de la Safor a les lletres valencianes i sobre la tasca editorial
ingent que ha dut a terme la Institució Alfons el Magnànim. El vuitè article és el comentari d’un llibre del
crític teatral britànic Kenneth Tynan que inclou “un llarg escrit sobre València que no podia passar
desapercebut”.
La tercera part, titulada “Contemporanis capitals”, és un recull de vuit semblances de persones que
Gustau Muñoz ha conegut a fons i que ha valorat molt positivament o, fins i tot, ha estimat. Es tracta de
Rosa Serrano –“pedagoga, editora, escriptora o figura cívica”-, Josep Vicent Marquès –sociòleg, periodista
i assagista-, Emili Gómez Nadal –un intel·lectual comunista, amb una llarga trajectòria de lluita contra el
feixisme i contra el nazisme, un exiliat que no volgué
retornar-, Josep Bartomeu –“mestre, llibreter durant
trenta anys a Dénia, bibliotecari, i tothora lector i
activista cultural”, i també escriptor-, Carles Jorró,
llibreter, Ramir Reig –jesuïta compromès amb el
moviment obrer, dirigent durant uns anys del Partit
Comunista del País Valencià, “historiador excel·lent”-,
i, per acabar, Jacobo Muñoz, un filòsof de referència
dins el món acadèmic i un intel·lectual de prestigi
dins l’esquerra valenciana i espanyola. En aquest
darrer cas, però, Gustau Muñoz va més enllà del
perfil d’un homenot que ha conegut i ha admirat, el
que fa és la necrològica del seu germà major, amb qui
va compartir família i temps de vida, de qui en va rebre mestratge i exemple. Per això, en la lectura
d’aquesta semblança, a més de trobar-hi molta d’informació sobre un personatge certament poderós,
també hi ha una càrrega d’emoció tan intensa que el lector en queda empàticament amarat.
Aquesta obra de Gustau Muñoz globalment ens configura un intel·lectual que reflexiona sobre la realitat
present adoptant sempre una perspectiva històrica, amb una actitud de compromís crític i amb les eines
d’una bona formació acadèmica i cultural, unes eines que estan fonamentades en el coneixement de
diversos sabers complementaris: l’economia i el pensament polític, la sociologia i la literatura, la
bibliografia de proximitat i la de caràcter internacional. Muñoz, en sintonia amb els intel·lectuals més
paradigmàtics de l’Europa del segle XX, reflexiona críticament, manifesta les seves disconformitats, no
dóna per bones les visions més o menys establertes per inèrcia o a conveniència del pensament
hegemònic. Muñoz és un intel·lectual il·lustrat, un fusterià laic, que té una gran confiança en la cultura
com a mitjà de transformació en positiu de la realitat. Una realitat que, segons ell, a hores d’ara té un
grau enorme de complexitat i un ventall amplíssim de reptes per afrontar.
Amb Corrents de fons ha volgut contribuir, des d’una posició de valencianisme d’esquerres, a què sigui
possible que en el futur s’assoleixi un estadi de civilització en el qual siguin vigents els valors del
pensament crític, la sostenibilitat cultural i ecològica, el reconeixement dels drets socials i personals, la
democràcia política de qualitat enfront de l’autoritarisme legislatiu i institucional dels governants “forts”,
la cohesió i la solidaritat social, i un ordre mundial que no estigui sotmès a la mercantilització inhumana,
l’especulació financera i les relacions desiguals. Un bell somni que, com a lector, he pogut compartir
gojosament. Corrents de fons és igualment una magnífica oportunitat per a conèixer més i millor el País
Valencià. I conèixer el País Valencià també ens és útil per a saber amb més detall i amb més lucidesa
com són, ara mateix, Mallorca i les Balears en el seu conjunt. Els dos països tenen tantes semblances
com dues gotes d’aigua.
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