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Editorial

La tensió entre capitalisme i vida ja hi era abans de la pandèmia, però ha agafat força durant la gestió
sanitària i política d’aquesta i es fa encara més evident amb la des-escalada. En l'àmbit internacional els
Estats Units i Brasil lideren les xifres de morts i contagis de la mà de Trump i Bolsonaro, i la Unió
Europea, tot i parlar d’un pla de reconstrucció, no sembla disposada de moment a canviar les regles del
joc de la doctrina neoliberal.
A escala local també es percep aquesta tensió, entre aquells que pensen que això només ha estat una
pausa en l’activitat econòmica i que tot ha de tornar a ser com era, i els qui consideram que aquesta crisi
en tot cas ha fet més evidents les contradiccions d’un sistema a qui no li importen gaire les
conseqüències socials ni mediambientals de la crisi. Al mateix pacte, aquesta tensió es percep entre
l’aposta des-reguladora del Decret-llei de mesures urgents i per contra, l’afany proteccionista del Decretllei de protecció del territori.
La urgència i la gravetat de la situació, amb xifres d’atur mai vistes a Balears per aquest estiu, no hauria
de significar l’aposta per polítiques curtterministes errònies, ni per una des-escalada més ràpida del que
és desitjable des del punt de vista de la salut pública. Aquesta crisi, aquí i a escala mundial, només se
saldarà positivament per a les classes treballadores amb un canvi en les regles del joc, que passen per
un major protagonisme dels poders públics i del finançament públic, arraconat i gairebé criminalitzat pel
fonamentalisme econòmic.
Si això no es fa amb determinació -i amb aliances amples en l'àmbit social, polític i geogràfic-, els
carronyaires dels negocis i la política (que solen anar de la mà) estan a l’aguait, esperant que els governs
progressistes fallin.
Per això es fan urgents unes polítiques clares que resolguin el drama immediat de milers de famílies i
neutralitzin la por i la incertesa de la qual s’alimenten els feixistes de les mascaretes paramilitars i les
mobilitzacions motoritzades.
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Iniciatives presentades
durant la crisi de la COVID19

L'ull crític

2.1

Miquel Ensenyat i Riutort
Portaveu del grup parlamentari MÉS per Mallorca
Fa just uns mesos no hauríem imaginat, ni en el pitjor
dels nostres malsons, que ens podria passar una cosa
així i que ens afectés a totes i tots d'una manera tan
directa i en el sentit més ampli de la paraula.
Emocionalment en primer terme, per les persones que
han mort, algunes d'elles les coneixíem personalment.
Vagi per tant per les seves famílies i amistats el nostre
més sentit i afectuós reconeixement.
Des del grup parlamentari de Més per Mallorca no
tardàrem ni un minut en posar-nos a treballar. Des de
la primera pròrroga de l'estat d'alarma fins al dia
d'avui hem presentat una vintena de Proposicions No
de Llei (PNL) al Parlament de les Illes, tant de forma
individual com conjunta, instant a totes i cada una de
les Administracions competents a actuar per pal·liar
aquesta crisi i les seves conseqüències. Amb un gran treball de consens darrere cada una d'elles, podem
dir que totes i cada una de les vuit debatudes fins ara, han estat aprovades.
Conseqüències com per exemple les situacions d'aïllament i por dels nostres majors, les quals vam
recollir en una PNL sobre prevenció i abordatge de la soledat no desitjada de la gent gran agreujada per
la crisi. Consideram necessari i prioritari conscienciar a la societat damunt aquest greu problema, i
prendre les mesures per prevenir-ho i abordar-ho, enfortint els serveis d'assistència i teleassistència.
Coneixem també les diferents anàlisis i prediccions econòmiques que s'han fet des de diferents entitats i
institucions, cap d'elles és optimista al respecte, i tot fa pensar que en el conjunt de l' Estat espanyol
serem de les comunitats més afectades. La preocupació per les conseqüències econòmiques que
afectaran milers de persones a la nostra comunitat, feren que la primera iniciativa presentada fos
encaminada a no perdre ni un euro més del nostre infrafinançament. Una PNL sobre la compensació del
descompte de resident no executat durant les restriccions de moviment a ports i aeroports de les Illes
motivades per l'estat d'alarma. Instam al govern estatal a calcular l'import que hauria destinat als
diferents descomptes i al fet que aquest import es transfereixi al Govern de les Illes Balears per destinarho a polítiques socials, sanitàries i econòmiques per fer front a la crisi de la COVID-19.
Per tant l'activitat i l'esforç han d'anar orientats prioritàriament a mitigar les conseqüències de la crisi
sobre les persones i les famílies com no pot ser d'altra manera. I això vol dir, també, establir tot un
conjunt de mesures que permetin la reactivació econòmica a curt termini de manera immediata, però
també fixant objectius a mitjà i llarg termini, incidint en la realitat social i econòmica d'aquesta comunitat
tot evitant errors del passat. La COVID-19 és realment una amenaça important per a la societat del
benestar tal com l'entenem, i ens farà replantejar moltes qüestions, però també ho és el canvi climàtic,
davant del qual no podem esperar a entrar en una situació límit, semblant a la que vivim el dia d'avui,
per donar resposta. I entenem per tant que s'ha d'aprofitar la conjuntura i incidir ara més que mai també
en els objectius 2030 que marca Nacions Unides. És aquí on de seguir presentant iniciatives com la PNL
sobre mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la
pandèmia. Ampliar xarxes per ciclistes, vianants, vials segregats per transport públic i aparcaments
dissuasius als afores dels nuclis urbans. En definitiva, fomentar totes aquelles alternatives a l'ús del cotxe
privat i especialment aquelles iniciatives destinades a fer més amables i més habitables els nostres
barris, pobles i ciutats. En aquesta mateixa línia hem presentat la PNL en defensa de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes, que esperava en part adormida a la legislació estatal i que ara
veim
perillar
enfront
de
nous
canvis
de
rumb
estatal
a
causa
d'aquesta
crisi.
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Damunt la taula tenim l'estructura d'un gran pacte, d'un pacte molt transversal per a la reactivació
econòmica, que requereix el consens més gran possible i en el sentit més ampli de la paraula. Consens
amb el més gran nombre possible de forces polítiques. Consens amb tots i cada un dels agents socials i
econòmics com patronals, sindicats, associacions i entitats, com hem fet amb una PNL amb mesures
específiques pel col·lectiu LGTBI+, altra amb mesures de seguretat pel personal dels centres de salut,
etc. I consens i col·laboració amb totes les Administracions públiques: Govern de l'estat, Consells insulars
i Ajuntaments. Cadascuna d'elles des de les seves competències pròpies amb un especial esment als
ajuntaments que són els que connecten d'una manera directa amb els ciutadans i ciutadanes, i són la
primera porta a la qual toquen quan tenen una demanda.
És important per tant, que com més aviat millor s'alliberi als Ajuntaments d'aquesta llosa que suposa la
llei Montoro i es permeti aquestes institucions
utilitzar els romanents que avui dia sumen més
de 600 milions d'euros, precisament per donar
resposta a les demandes de la ciutadania i per
reactivar al sector econòmic.
Partim de la necessitat establir accions
immediates i fixar objectius a curt termini,
posant en marxa mesures que permetin de
manera immediata el restabliment de tota
activitat que sigui possible, pública i privada.
Això suposa una revisió de tots aquells
projectes que encara no estaven en fase
d'execució per tal de prioritzar i agilitzar la seva
posada en marxa. Parlam de projectes que venien finançats per l'ITS -impost del turisme sostenible, del
qual ja s'ha cobrat, o per la borsa de places turístiques o bé per altres convocatòries. Poden ser un bon
estímul per a l'economia els pròxims mesos.
Es parla d'una inversió estatal per valor de 16.000 milions d'euros que a l'hora de repartir haurien de
tenir en compte tant els territoris infrafinançats històricament com aquelles comunitats on l'impacte de la
crisi serà més gran com és el cas de la nostra comunitat, no ens hauria de passar com amb el material
sanitari. En aquest aspecte hem presentat una PNL sobre l'actualització dels criteris de repartiment
d'ajudes estatals. El model de la majoria de les conferències sectorials o de les més importants com són
Serveis socials i Habitatge estan fixats des de fa quasi 30 anys. És necessari doncs que s'impulsi la
millora i la transparència a totes les conferències sectorials de l'Estat i que s'apliqui com a criteri objectiu
en el repartiment de les subvencions estatals l'estadística poblacional actualitzada.
Per altra banda també hem treballat en una PNL sobre mesures en relació amb paradisos fiscals, instant
al Govern espanyol a actualitzar i revisar la llista de paradisos fiscals per tal que les empreses no
responsables fiscalment registrades o vinculades a aquests paradisos, no siguin elegibles per a
beneficiar-se de les ajudes destinades a pal·liar els efectes de la crisi.
I tant pel foment de la inversió pública com privada serà necessari recórrer a la simplificació
administrativa, una necessitat real que ja teníem abans de la crisi, d'agilització i simplificació de les
tramitacions. Tenim una legislació i un procediment, més pensada per evitar la picaresca més pròpia
d'una societat postfranquista, que no la d'una democràcia consolidada on s'apel·la a la responsabilitat,
l'ètica i professionalitat dels ciutadans i ciutadanes. Sense que això suposi la desaparició dels
mecanismes de control.
Fixant objectius a mitjà i llarg termini és el moment de fer passes de gegant en la nostra gran
assignatura pendent que és la diversificació del model econòmic. Hem pogut tocar amb les mans les
conseqüències de tenir un model econòmic massa centrat en el monocultiu del turisme i de la seva
fragilitat atenent a factors que massa sovint són externs a la nostra realitat. No és que els economistes
no ens ho anessin advertint des de fa dècades.
I això evidentment no suposa deixar de banda el sector turístic, tot el contrari. S'ha de seguir fent feina
en la millora de la qualitat del nostre turisme, de la qualitat versus quantitat, de desestacionalitzar més
enllà de sol i platja, d'apostar pel turisme cultural i de patrimoni, el turisme de compres, el turisme de
senderisme, el cicloturisme... I això suposa intensificar la feina que anàvem fent. Això només ho podrem
assolir tant amb capital públic com privat i amb plans ambiciosos d'intervenció. Tenim clar que aquesta
feina no passa per l'ampliació del nombre de turistes i d'aquí la PNL sobre la reassignació de recursos
d'AENA als aeroports de les Illes. En lloc d'ampliar l'aeroport de Palma, millorar-ne la connectivitat amb
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un tramvia, fer una nova torre de control a Menorca i habilitar els serveis i espais necessaris per a una
accessibilitat universal a Eivissa, totes elles reivindicacions històriques.
I seguir avançant i treballant de cap a noves activitats econòmiques que siguin compatibles amb la
turística i amb la preservació del nostre entorn natural i cultural:
La indústria Audiovisual per exemple. Les illes Balears per climatologia, connectivitat i serveis són espais
privilegiats per a desenvolupar aquesta tipologia d'activitats. El fet que es gravi un espot, una pel·lícula o
una sèrie a les Illes comporta que a darrere un gran nombre de productores pròpies hi treballin, a més de
fer un ús del mateix teixit turístic en temporada baixa. En aquest sentit tant la Mallorca FilmComission
com la Balears FilmComission han fet molta feina al respecte, feina que comença a donar els seus fruits i
com a tal s'ha de potenciar. I això suposa disposar d'eines, és a dir, d'incentius fiscals sobretot que facin
que una determinada productora trii les Illes i no altres destinacions com per exemple, les Canàries o
Malta.
I com la indústria Audiovisual, altres sectors amb els quals es va treballant, com la mateixa indústria
tecnològica, l'economia blava, l'economia verda, l'economia circular o la mateixa promoció del nostre
sector primari o agroalimentari.
Som conscients que el ple autoabastiment és impossible, però sí que podem augmentar la productivitat.
Hem de posar en reguiu totes les aigües depurades, aprofitar el pla de suport a la ramaderia aprovat al
Parlament per fer un impuls important al sector ramader, exigir que l'Estat faci cas al Congrés dels
Diputats i posi en marxa el Règim Especial Agrari de les Illes Balears, fent així possible que la producció
d'aliments a les Illes no sigui més car que a la península. Aquest confinament hem descobert que a prop
de ca nostra hi ha pagesos, si volem de veres que es dugui a terme un canvi de paradigma hem de fer
que la població local mantengui la mirada al productor i al producte local.
Serà el mercat local el que ens traurà d'aquesta crisi. Com proposam a la PNL de suport a la pagesia, la
promoció del producte local per part de l'Estat ha d'anar enfocada a la diversificació i la valorització de
l'activitat agrària de cada un dels territoris. Aquesta línia d'ajudes hauria d'anar encaminada a les
estructures organitzatives del sector (Organitzacions i associacions agràries, confraries i associacions de
pescadors, Cooperatives, SATs, etc.) que duguin a terme accions de comercialització directes,
col·laboracions amb el comerç de proximitat, campanyes de promoció de producte local, etc. Sempre
vinculades al compliment de criteris de sostenibilitat, prèviament establerts per l'administració competent
a cada territori.
Quant al comerç haurem de pensar en un pla d'ajudes al foment i la modernització del comerç local.
Juntament amb Ajuntaments i patronals del sector dissenyar aquest pla, segur que si donam suport a
l'autònom, les microempreses i les PIMEs, aquests ens ho tornaran en forma de llocs de feina. I en el
mateix sentit haurem de reforçar la indústria tradicional així com l'artesania, amb accions específiques de
renovació i promoció.
I al respecte és hora de posar el llistó molt amunt; amb iniciatives concretes que permetin seguir
avançant cap aquests sectors i posar eines a disposició d'aquests objectius, totes les que ens sigui
possible. I per fer-ho necessitam una eina essencial, l'econòmica, la financera, la de disposar dels
recursos suficients. I el nostre punt de partida és de total desavantatge respecte a altres comunitats. Ben
cert que les Illes Balears hem estat històricament molt solidàries i que per tant és hora que ens tornin
una part d'aquesta solidaritat. Ja no es tracta de solidaritat, és hora de fer justícia.
Els Landers alemanys, per constitució de la federació, no poden aportar més del 4% del seu PIB, perquè
consideren que posarien en perill la seva economia, la nostra comunitat venia aportant sistemàticament
el 14% del nostre PIB. L'estat per tant no ha de ser el principal perill per a la nostra economia que ens
empobreix sistemàticament (els anys 80 érem la comunitat amb més renda per càpita, a hores d'ara ja
estam per davall de la mitjana i seguim davallant). Hem de cercar per tant un nou model de relació amb
l'Estat.
I en aquesta situació havíem dipositat moltes esperances amb el famós Règim Fiscal Especial, però que
se n'ha fet? El que sí que pareix clar, és que el conjunt de mesures tributàries que s'havien de tramitar
amb l'aprovació de la llei de pressuposts de moment queda aparcada, la qual cosa és una notícia terrible
per a la nostra comunitat. I sí, ara més que mai. Ara que havíem arrossegat una situació patològica
respecte a la resta de comunitats amb molt poc marge de moviment, la qual cosa ha provocat que fóssim
una de les comunitats més endeutades. Precisament ara quan serem una de les més perjudicades, és
quan més necessari es fa disposar d'un conjunt de mesures que, almanco, ens donin les mateixes
oportunitats que els altres.
El REIB es va aprovar al Congrés dels Diputats i per tant té rang de Llei, i com bé diu la mateixa Llei,
entra en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, tot i que res més n'hem sabut. Per tant és el
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moment de fer-ho complir, malgrat que sigui al marge dels Pressuposts generals de l'Estat. És un envit
que faig sobretot a tots els grups polítics que tenen representació al Congrés i especialment a aquells que
donen suport al govern de l'estat. Així hem presentat una PNL per instar al Govern estatal a impulsar
l'aprovació per la via d'urgència de l'Avantprojecte de Llei de Règim Especial de les Illes Balears que
incorpora els incentius fiscals perquè sigui un instrument eficaç de pal·liar els efectes de la crisi de la
COVID-19. Ara ja hem arribat al moment en què d'això depèn el nostre futur, i depèn la consecució dels
objectius que amb aquest gran pacte social ens marquem.
Altres iniciatives presentades:
• PNL sobre el des-confinament dels drets socials a l'Art. 135:
Un article de la CE reformat l'agost de 2011 pels dos principals partits polítics del moment, PP i PSOE,
amb un procediment exprés on destaca l'acumulació de procediments excepcionals, la falta de consens
polític i l'elusió del debat polític i ciutadà.
El contingut va suposar a la pràctica retalls en serveis i prestacions públiques afectant negativament als
drets socials de la població.
En la situació actual les entitats financeres i bancs tenen elevats beneficis i reparteixen elevats dividends
encara que queden pendents de retornar 65.000 milions d'euros, dels quals es calcula que més de
40.000 no es cobraran mai.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol i als partits polítics amb presència al Congrés i
Senat a promoure una modificació constitucional que derogui l'actual redacció de l'article 135 de la
Constitució Espanyola de sostenibilitat pressupostària; així com a garantir la despesa social front a la
priorització del pagament del deute públic amb el blindatge mitjançant la Constitució Espanyola dels
serveis socials.
• PNL sobre el blindatge a la sanitat pública:
Des de l'esclat de la crisi de la COVID-19, a alguns territoris s'ha visualitzat com les retallades i
privatitzacions
en
el
sector
sanitari
han
tengut
efectes
devastadors.
Durant anys, el deteriorament, privatització i desmantellament de la Sanitat Pública per part d'alguns
governs, ara ha tengut conseqüències.
És per això que, els aplaudiments que cada capvespre es repeteixen als nostres pobles i ciutats en
homenatge i reconeixement a tots els professionals del sector sanitari no podem quedar en un simple
gest de solidaritat.
Cal que de manera valenta i decidida, des de tots els estaments públics, es faci una aposta que consolidi
i reforci el sistema sanitari públic i que alhora es garanteixi les condicions de treball de totes les
treballadores i treballadors del sector.
Reclamam una reforma constitucional que atorgui al Dret a la salut i a l'assistència sanitària universal, la
seva plena i màxima rellevància.
Aquest dret s'enuncia en la Constitució però no es considera dret subjectiu ple.
Així com a proposar una reforma legislativa que impedeixi pràctiques de descapitalització de la sanitat
pública en benefici de la sanitat privada, com també que s'afavoreixi una major estabilitat del personal
investigador
i
que
garanteixi
un
mínim
d'inversió
a
la
recerca
sanitària.
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• Altres PNLs presentades, pendents de tramitació:
-Promoció formació professional curs 2020-21
-Cita prèvia Banc de Sang
-Formació EBAP sobre la COVID-19
-Impuls donació de sang
-Augment consum pornografia
-Plataforma voluntariat en l'àmbit nacional i europeu
• Altres PNLs en les que s'està treballant:
-Preu medicaments
-Sobre Vacunes
-Mesures per autònoms, microempreses i PIMEs

Una molt bona feina del nostre grup parlamentari MÉS per Mallorca, que no s’ha aturat en
aquests temps de confinament.
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L'ull crític

2.2

Les Illes que volem

Miquel Mir
Conseller de Medi ambient i Territori
Govern de les Illes Balears
Dilluns, 25 de maig, veia la llum el Decret llei
9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de
protecció del territori de les Illes Balears. Una
normativa ambiciosa i valenta que persegueix
establir les bases d’un nou model territorial per a
la nostra Comunitat Autònoma, i que, trepitjant
sobre objectius clars, vol albirar un futur més
sostenible i resilient cap a l’emergència climàtica i
ecològica que, sense oblidar-se’n, també patim.
En primera instància volem un model menys
expansiu, consolidant les ciutats i preservant el
sòl rústic, tot per recuperar la seva finalitat
agropecuària i protegir-lo dels usos impropis que s’hi han establert de manera persistent al llarg de les
darreres dècades, com ara el residencial o el turístic. Només cal incidir en algunes dades per refermar la
necessitat imperiosa que hi ha d’actuar de manera immediata sobre el nostre territori abans no sigui
massa tard: la població empadronada en sòl rústic ha incrementat un 41% en els darrers 20 anys, i això,
amb totes les conseqüències que en deriven. Parlem així que una major pressió sobre els nostres
recursos naturals, convertint-se alhora en una zona residencial extensiva que requereix l'ús del vehicle
privat per a qualsevol desplaçament, un abastiment d’aigua difús a partir de pous privats, o la manca de
connexió a qualsevol sistema de sanejament es tradueix en efectes no sols paisatgístics i de fisonomia,
sinó al mateix temps també, en una des-virtualització dels equilibris ecològics dels nostres recursos
naturals, no només terrestres, sinó també subterranis.
Diagnosticat el problema cal incidir sobre les bases. Les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT),
aprovades el 1999 i que preveien un horitzó temporal de 10 anys, esdevenen, encara, la base normativa
de l’articulació territorial del país. Tanmateix, en el termini de vigència de les DOT, s’ha incrementat
l’extensió ocupada per àrees urbanitzades però, avui dia encara, no s’han exhaurit els percentatges de
creixement residencial, turístic o mixt que establien (d’entre el 10 i el 12%, segons l’illa), partint de la
xifra de sòl de desenvolupament urbà classificat en aquell moment. Aquesta contradicció entre
creixements real i formal posa en evidència la gran quantitat de sòl no transformat que es trobava
classificat com a sòl urbà, urbanitzable o apte per a la urbanització en planejaments municipals
urbanístics. Part d’aquests planejaments urbanístics encara són vigents i a la seva empara es podien dur
a terme creixements urbanístics que no computen formalment als efectes dels percentatges establerts
per les DOT, però que tenen impacte real sobre el territori i els seus recursos. Recordem, si no, casos
com els de Petit Deià.
Pel dit, transcorreguts més de vint anys des de l’aprovació de les Directrius d’OrdenacióTerritorial, la seva
revisió esdevé necessària i inajornable. És així que a través del Decret llei en qüestió es dóna una
primera passa amb la fita d’incrementar la protecció del sòl rústic de les Illes Balears, contenint alhora el
desplegament urbanístic d’aquell sòl no adaptat als instruments d’ordenació territorials vigents (falsos
urbans i urbanitzables) i que, de fet, suposaven creixements potencials latents. No podem oblidar tampoc
la introducció de mesures d’integració paisatgística i ambiental relatives a la recuperació i conservació de
les finques rústiques, ni tampoc la prescripció de mesures d’estalvi d’aigua en vista a la pressió a la qual
es veuen sotmesos els recursos hídrics envers, tant a la seva quantitat com a la seva qualitat.
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Dins el nou escenari són imprescindibles les mesures de contenció i decreixement. D’aquí rau la
importància que aquesta sigui una norma general i integral, afectant paral·lelament a falsos urbans, a
sòls urbanitzables i al sòl rústic. Si bé en els dos primers casos s’esborren creixements potencials,
estimats en 50.000 habitants, pel que fa al rústic aquesta premissa es tradueix establint-ne la prohibició
de construir nous habitatges unifamiliars aïllats, tret que estiguin vinculats a explotacions agropecuàries,
dins les Àrees de Prevenció de Riscos (APR). Els darrers fenòmens meteorològics extrems que hem patit
els darrers anys a les nostres Illes i que, segons l’ampli consens de la comunitat científica, esdevindran
de cada vegada més habituals i virulents, fan palesa la urgent necessitat d’adaptar el territori a
l’emergència climàtica.
Una emergència climàtica que perdurarà una vegada hagi passat l’emergència sanitària generada per la
COVID19. Una crisi que no es pot deslligar de la destrucció de la biodiversitat, de la desforestació, ni de
la pèrdua de fertilitat del sòl rural. La tornada a la normalitat no pot ser la tornada a la situació anterior a
la pandèmia la qual, de fet, ens ha demostrat la nostra fragilitat econòmica, social i ambiental.
No ha estat una normativa exempta de debat. Aplaudida per alguns i criticada fortament per altres que
prediuen que la protecció que estableix ens durà inevitablement a l’apocalipsi. “Ofensiva contra les
finques de luxe de Miquel Mir”, he pogut llegir en algun mitjà dirigit a lectors estrangers. Sense perjudici
de la diversitat d’opinions, és palès que necessitem mesures valentes i convençudes per tal de garantir
la sostenibilitat del país i aquesta, de fet, és la primera passa en ferm de les que volem que vinguin al
llarg de la legislatura.
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Canviar el model:
més necessari que mai

David Abril Hervàs

Des dels sectors progressistes i ecologistes diversos de les Illes
Balears fa anys, per no dir dècades, que repetim com un mantra
allò de què s’ha de canviar el model. Que fins i tot dins els
límits del capitalisme global, no ens ho podem jugar tot a una sola
carta, la del turisme. Un sector i una aposta que, a més, ha
demostrat en els darrers anys que és capaç de miracles tan poc
dignes de contribuir a la seva santificació com ara uns nivells de
precarietat laboral inacceptables, de desigualtats socials i
exclusió, i de destrucció del territori. Ho tenim tan clar que fins i
tot, després de les darreres eleccions, el Govern autonòmic es va
dotar d’una macro-conselleria que duu com a títol principal, a més
de treball i turisme, «model econòmic».
Això de voler canviar el model, en altres circumstàncies, podria
haver passat com un caprici de rojos, verds i altres espècies antisistema. Si enguany haguéssim tornat a
batre el rècord de 2019 de 16,5 milions de turistes, els doblers hagueren circulat i una petita part
d’aquests hagués arribat a les butxaques de les classes populars, treballadors i treballadores temporeres,
de l’hoteleria, els serveis o fins i tot d’una construcció a remolc també del turisme. El model vigent, tant
injust com insostenible, hagués continuat malgrat l’emergència social i climàtica, amb les protestes «dels
de sempre», categoria a la qual m’incloc.
Però no sols això no ha estat així, sinó que ha passat allò que ningú no s’hagués esperat mai. L’efecte del
coronavirus en termes econòmics és equivalent al fet que hagués esclatat una bomba a l’aeroport de
Palma O fins i tot pitjor, atès que el terrorisme és més previsible que aquesta pandèmia i la seva deriva.
El resultat, a més dels morts i malalts, que no són cap broma, és que aquest estiu ens podem acostar al
50% d’atur, i davant això les autoritats actuen sobretot des de la lògica de minimitzar danys, mirant
d’evitar la catàstrofe amb receptes «clàssiques» a curt termini: algunes bones, com l’extensió dels
ERTOs-expedients tot preservant els llocs de feina de cara al proper exercici, i altres inexplicables, com
l’ampliació d’hotels o les bonificacions al sector del joc contemplades al decret-llei de mesures urgents.
Cap escenari de futur plantejat pels diversos actors públics o privats (el mateix Govern, el CES, o la
fundació Impulsa) no és bo, en termes econòmics, però sobretot allò que està clar és que no és amb més
d’aquest model ni aprofundint en més del mateix -perquè justament el monocultiu turístic i la
dependència extrema que tenim del sector és el parany- que ens en sortirem. No fa falta ser
anticapitalista per entendre que és de sentit comú que caminem cap a una economia més diversificada i
responsable (no m’atrevesc a dir sostenible, perquè seria demagògic) tant amb el medi com amb les
persones. Aquest hauria de ser un horitzó de consens fonamentat en el sentit comú, que ja sabem que
no és el més comú dels sentits, sobretot quan els especuladors de tot fan negoci, i sobretot en temps de
crisi.
El més complicat per tant és el COM, i aquí hi ha dos elements a tenir en compte: el primer és que el
procés de transició cap a un altre model ha de ser democràtic. S’ha d’escoltar tothom i s’han de fer
confluir les diferents propostes i visions (des del manifest ‘La vida al centre’ impulsat pel GOB a allò que
plantegin els sindicats, o la patronal a través de la fundació Impulsa) sense oblidar els diferents nivells de
la transició necessària: el curt termini (amb mesures de contenció urgents), el mitjà i el llarg. Fins i tot
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l’Agenda 2030, a parer meu, es queda curta en el calendari per a la magnitud de la reconversió
necessària, si aquesta es vol fer de forma inclusiva, sense deixar cap illenc pel camí, com sí que han fet
permanentment el model econòmic vigent i els seus principals beneficiaris. Les contradiccions, que hi
seran, només seran assumibles si es treballa de manera planificada d'acord amb aquests escenaris, que
ens poden indicar un camí no sé si «segur», però almenys consensuat. O la transició és democràtica i
inclusiva, o se saldarà aquesta crisi com les anteriors: damunt les esquenes de la classe treballadora.
En segon lloc, la transició requereix un fort protagonisme públic, i aquí estam davant un problema
complex, d’un camp de batalla que és un autèntic camp de mines. Per començar, perquè encara impera la
lògica neoliberal, que preconitza just el contrari: que els serveis públics han de ser testimonials, i que els
poders públics no han d’intervenir en economia. Per tant, la batalla de les sortides eco-socials a la crisi és
també ideològica en aquest sentit, i no sols pel que fa als continguts de la proposta.
En el cas de les Illes Balears, a més, i pel mateix motiu que ara en patim les conseqüències en l'àmbit
social i econòmic, la pandèmia segurament ens situa en el pitjor moment pel que fa al finançament
autonòmic, atesa la caiguda d’ingressos i més enllà de l’oportunisme recentralitzador del govern
d’Espanya. La paradoxa és que en el moment en què més necessitem unes institucions pròpies per
avançar en polítiques adaptades a la nostra realitat i la seva transformació, menys capacitat d’intervenir
tenim, començant pels diners per fer-ho possible.
Per això també el canvi de model, ara més que mai, passa per més sobirania, compartida si voleu, però
en tot cas per un canvi històric entre les relacions de les Illes amb l’Estat (i entre les mateixes Illes,
perquè sincerament a veure com ens va si pretenem jugar cada illa pel seu compte), perquè es reconegui
la nostra situació i d’entrada, es respecti fil per randa allò que diu a l’Estatut. Fins i tot el REB queda curt
davant el que necessitam per sortir del forat amb un mínim de solidesa, que seria una mena de Pla
Marshall que podria significar una mena d’inici de justícia interterritorial.
No hi ha sortides fàcils a un problema global que ha trastocat el nostre model particular de capitalisme,
però sobretot no podem permetre que aquestes sortides es fonamentin en l’autoengany i el retorn a una
vella normalitat més difícil de sostenir que qualsevol horitzó de canvi de model, per tímid que sigui, que
ens plantegem. Ja és l’hora, i canviar el model és, ara sí, més necessari que mai, però no més fàcil.
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Oportunitat de canvi

José Luis García
Secretari General
CCOO Illes Balears
La crisi sanitària provocada per la COVID19 ens ha confinat tothom
a casa, ha limitat la llibertat de moviments i ha aturat tota
l’activitat econòmica deixant tan sols els serveis essencials per
donar resposta a l’excepcionalitat de la situació. A partir d'aquí a la
nostra Comunitat autònoma i veient l’aturada en sec del principal
sector de la nostra economia, hom ha visualitzat l’oportunitat
d’iniciar el canvi de model econòmic que, des de fan molt temps,
parlam i no concretam.
Partim de l’evidència que aquest canvi és necessari, gairebé
imprescindible -diria jo-, per poder sortir de l’estacionalitat de la
nostra economia -que tan perniciosa és per la nostra societat- i que
es tradueix en precarietat laboral, però també social per les moltes
dificultats de poder tenir un projecte vital estable, i és
especialment dur pel nostre jovent, al que aquestes dificultats es
multipliquen per ser els que pitjors salaris tenen i l'accés a
l'habitatge és quasi impossible.
Emperò hauríem de fer algunes reflexions abans de generar unes
excessives expectatives que podrien tornar-se frustració, i jugar en contra dels interessos que perseguim.
Per iniciar un canvi de model, necessitam una transició, és a dir, un procés pel qual, partint de la realitat
actual, posam en marxa una sèrie d’actuacions per aconseguir iniciar unes derivades que, a mesura que
avancen, van creixent fins a convertir-se en el corrent principal. El gran repte és identificar quines són
aquestes accions concretes que ens facin fer un bot cap a una nova manera de fer les coses.
Crec que fins aquí tothom pot estar d’acord. Fins i tot estam d’acord que aquesta crisi sanitària pot ser
una oportunitat de canvi, en el que no hi tant de consens és com iniciar aquesta transformació.
El debat no pot ser, si el que necessitam o no, és seguir amb el sector turístic aturat i amb l’activitat
constructora destruint ocupació, mentre posam en marxa altres activitats alternatives. I no pot ser
aquest el debat perquè necessitam les dues coses alhora. Una la necessitam per poder tenir ocupació en
uns moments on a finals d’abril, i en tan sols dos mesos, hi havia 53.000 afiliades i afiliats menys a la
Seguretat social i prop de 200.000 treballadores i treballadors inclosos a ERTO’s dels 470.000 d’alta.
Amb això vull explicar que, si no comencem activitat immediatament, la taxa d’atur es podria tornar
insuportable per poder iniciar qualsevol procés i el més perillós, la pressió de l’exclusió social d’una
majoria de la població acceleraria l’avanç del populisme d’extrema dreta, i això no és així perquè jo ho
digui, ho diu l'experiència viscuda per la gent treballadora a la crisi financera de 2008, on pareixia que
s’ensorrava el capitalisme i, al final, en surt reforçat i avançant les ideologies d’extrema dreta a tot arreu.
Per tant, és imprescindible que les persones treballadores tinguin una ocupació per poder tenir un
projecte de vida digna i, alhora, identificar i construir les infraestructures necessàries per la
transformació, aquest és el repte i on hauríem de posar tots els esforços el conjunt de l’esquerra política,
però sobretot l’esquerra social d’aquesta comunitat, i no és contradictori fer-ho tot alhora.

Respostes extraordinàries
per un context extraordinari
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Margalida Ramis
GOB
I quan dic extraordinari, no em refereixo a magnífic. Ben bé al contrari. Dic
extraordinari, en el sentit etimològic estricte de què és diferent del que és
habitual. Per inesperat, desacostumat, insòlit, incert. Aquest és el context que
vivim i afrontem.
La crisi sanitària de la COVID-19 ha deixat en evidència les vulnerabilitats,
opressions, perversions, violències estructurals, privilegis, exclusions i
impactes de la vella normalitat. Impactes que hem denunciat i lluitat des de
fa anys des dels moviments socials. Realitats invisibilitzades, negades i
ignorades pel relat hegemònic per què la feina i denúncia dels col·lectius i
moviments socials representava petites esquerdes, qüestionaments que han
anat guanyant terreny però no suficients per tombar-lo. La crisi de la COVID9
ho ha fet de cop. De cop s'ha romput la cadena de producció i mercat global
en què hem convertit el món i les nostres vides i de cop, apareixen les
pugnes per la correlació de forces econòmiques, empresarials, laborals, on
tots els actors fins ara privilegiats de la lògica capitalista intenten col·locar els seus interessos.
De cop s'ha evidenciat la vulnerabilitat de les realitats concretes i s'ha evidenciat la necessitat d'enfortir
la societat, enfocant cap a la resiliència i la recuperació de sobiranies, la necessitat de repensar el
sistema productiu (què necessitam realment, què produïm realment) la consciència de la crisi climàtica,
la crisi de les cures, sobretot s'ha evidenciat la necessitat de fer xarxa, de pensar-nos des de la
col·lectivitat, de sumar, per sostenir el que vendrà, de tenir una agenda comuna de transició eco-social,
de marcar objectius clars de nou model econòmic, de generar una alternativa política de base i, a base de
propostes i mobilitzacions, empènyer els partits perquè siguin un instrument d'aquest canvi de
paradigma.
Tot això es va desprendre de la primera trobada de col·lectius i entitats de Mallorca signants del Manifest
"La vida al centre. Propostes per una transició eco-social". Tot això implica aquest procés que encetam.
Ens sabem forts i diversos, tenim el coneixement i les eines i ens volem escoltar entre nosaltres i fer-nos
escoltar. Tenim clar que més enllà del posicionament clar i el relat comú, cal passar a l'acció, per exigir,
però també per proposar. Per proposar alternatives de planificació econòmica i autogestió popular per fer
front a la crisi econòmica que ve. Per generar espais i iniciatives comunitàries, re-apropiar-nos de l'espai
urbà, poble a poble. Per impulsar una producció social de l'espai contra la producció capitalista de l'espai i
de les nostres vides.
Ens ha quedat ben clar - amb el decret llei impulsat pel Govern per a la reactivació econòmica - que no
podem esperar de forma passiva que els partits d’esquerres plantegin les solucions mentre els carrers
s'omplen de les veus de l'extrema dreta. Els partits han optat per tancar els espais institucionals a la
participació dels agents socials i socioeconòmics de base desaprofitant tots els sabers col·lectius per fer
front a una crisi sistèmica i multidimensional sense precedents. Aquesta és la situació extraordinària. I
aquesta situació requereix sumar. Sumar visions, rompre esquemes del que era l'habitual, rompre
inèrcies, inventar nous marcs mentals des d'on actuar i sobretot entendre que tots estem al mateix
vaixell i que de no actuar en conjunt s'imposarà, amb violència si cal, un capitalisme de reestructuració,
retallades i autoritari que acabarem pagant les de sempre.
Cal assumir el protagonisme des de la societat, des dels moviments socials amb una agenda compartida
de transició eco-social. Per tot això, "La vida al centre" entès com a punt de partida, com a procés, com a
suma, com assumpció de les regnes de les nostres vides, que volem al centre. Les nostres i les de totes i
tots, de les persones i del planeta, a tot arreu.

L’economia social i solidària
davant la crisi generada per la pandèmia
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Equip de redacció
Les Fundacions Darder-Mascaró som part de l'Associació Mercat Social, que agrupa les principals entitats
i xarxes de l'economia social i solidària i el cooperativisme a les Illes Balears.
Davant la crisi generada per la pandèmia hem fet el següent pronunciament:
Ens trobam immersos en una crisi sanitària sense precedents que en el curt
termini esdevindrà també crisi econòmica i social. La pandèmia ha destapat
les febleses d’un sistema econòmic fonamentat en una forma de pensar que
assimilava el racional al fet de guanyar diners a tota costa, que en les
darreres dècades havia suposat també el desmantellament de l’Estat del
benestar i de serveis públics fonamentals com la salut. Si en la gestió de l’emergència sanitària s’hagués
seguit aquesta lògica basada en el poder de la mà invisible del mercat, el cost en vides humanes que ja
és prou preocupant hagués estat molt superior, com podem observar a països com els Estats Units que
han decidit prioritzar salvar el seu sistema econòmic en lloc de protegir la vida.

Les iniciatives i empreses de l’economia social i solidària i les cooperatives érem vistes com
extraterrestres des del món de l’economia convencional i els negocis justament pel fet de prioritzar la
vida a través de la cura de les persones i el medi ambient. Una lògica que ha esdevingut imprescindible
per poder plantar cara al coronavirus: la col·laboració i la cooperació entre persones, col·lectius,
administracions i empreses.

Malgrat l’angoixa del confinament, especialment per a les persones i famílies que viuen en condicions
precàries, multitud d’iniciatives solidàries han sorgit de forma més o menys espontània en el conjunt de
la societat, començant per la solidaritat entre els veïns del nostre carrer que fins que va començar el
confinament no sabíem ni qui eren, als aplaudiments als balcons cada horabaixa en homenatge als
treballadors i treballadores de la sanitat, l’acompanyament a persones totes soles o la fabricació de
mascaretes de protecció, entre moltes altres. És aquesta la manera de fer, des de la cooperació i no la
competició, que ens farà superar aquesta crisi.

Observam amb preocupació en les grans decisions que es prenen (i les que no es prenen) la tensió entre
la preservació del sistema econòmic i els partidaris de defensar la vida i la protecció de les persones per
damunt de qualsevol altra consideració, una qüestió que des de l’economia social i solidària fa molt de
temps que tenim molt clara: les persones primer. Aquesta mateixa tensió, ben segur, es mantindrà en la
gestió de les mesures que, una vegada passada la crisi sanitària, caldrà desplegar per fer front a la crisi
social i econòmica.

En el cas de les Illes Balears, aquesta crisi social i econòmica pot ser encara pitjor atesa la nostra
dependència tant de l’exterior com, sobretot, del monocultiu turístic. Un model econòmic que ha fet de
nosaltres la societat que som, amb les seves llums però també les seves ombres, com ara els alts nivells
de desigualtats socials, els problemes en l’accés a l’habitatge, o la destrucció del territori. La pandèmia
ha deixat en evidència el capitalisme en el seu conjunt i el model balear en particular, fent palès que
calen propostes basades en les cures i la vida en general, i en l’equilibri entre sectors productius que no
ens faci tan vulnerables. Per això, des de l’Associació Mercat Social defensam:

•Que la sortida a la crisi econòmica i social que deixarà la pandèmia a les nostres Illes
no pot suposar un retorn a la situació prèvia de monocultiu econòmic i desequilibris socials.
Observant amb un mínim de rigor l’evolució de la pandèmia i les mesures restrictives que ben

segur es perllongaran en el temps, seria una irresponsabilitat destinar els esforços de les
administracions i les empreses a què tot torni a ser com era, perquè no ho serà.
•Que s’ha d’aprofitar aquest téntol, aquesta interrupció de l’activitat econòmica, per
repensar el model des del diàleg entre agents socials i econòmics i amb el conjunt de la
societat civil, atès que el turisme no sols ha modelat l’economia de les Illes, sinó també el conjunt
de la realitat social. Un procés de diàleg que han d’encapçalar les administracions i que ha de
tenir com a objectiu impulsar propostes econòmiques que vetllin pel benestar del conjunt dels
nostres habitants, amb una forta inversió de recursos públics i un acompanyament a les
empreses existents per fer-ho possible.
•Que és imprescindible en aquesta estratègia apostar per la diversificació econòmica,
sobirania alimentària i energètica de les Illes. Aquesta crisi ha posat de manifest la fragilitat
del monocultiu turístic i ha tornat a valorar la necessitat d’una agricultura pagesa, local i
sostenible, que permeti un major grau d’abastiment. Això implica, també, apostar clarament per
l’impuls del desenvolupament local, i aquí l’alliberament dels centenars de milions
d’euros bloquejats als Ajuntaments per la Llei Montoro podria servir entre altres coses
perquè els municipis jugassin un paper molt més actiu en l’economia local.
•Que mentre això duri, les Administracions han de prioritzar el rescat de les persones,
com es va fer amb la banca i el sector financer a l’anterior crisi de 2008-2012. No fer-ho podria
aprofundir encara més en uns nivells de pobresa, desigualtat i precarietat que no són sostenibles,
i per això el camí passa per l’ampliació de les ajudes socials.
•Que en la reconfiguració del nostre model econòmic i productiu, l’economia social i
solidària podem aportar coneixement i propostes perquè la sortida de tot plegat sigui
molt més resilient en el present i justa i sostenible en el futur. Les experiències
d’economia social i el cooperativisme ocupam a milers de treballadors i treballadores a les Illes,
sobretot en tasques de cura de les persones, del medi ambient, l’agricultura... Amb l’anterior
recessió econòmica ja vàrem demostrar que érem capaços de mantenir llocs de feina estables i
de qualitat, i volem mantenir aquesta aposta i fer-la més ferma, amb l’impuls de les
administracions que han de donar un suport més actiu al nostre sector, i per això reivindicam
estar presents en tots els espais de diàleg social i planificació de cara a una recuperació
econòmica que passa per la transformació i la participació de tots els sectors socials i
econòmics de les nostres Illes.
•Per això volem ser part activa de tot aquest procés i aportar les nostres experiències i el
compromís al servei de tota la ciutadania per aconseguir d’unes Illes més justes i sostenibles.
Aprofitem aquest téntol!
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La resposta a la crisi
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Pau de Vílchez Moragues
Professor de Dret Internacional Públic a la UIB i Subdirector del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi
Climàtic (LINCC)

1. Punt de partida: un sistema fràgil, vulnerable, generador de
desigualtats socials i amb un gran impacte ambiental tant en l'àmbit de
Balears com a escala global.
L’absoluta dependència de l’economia balear del turisme i la gran
fragilitat que en deriva per a la nostra economia han quedat paleses
amb la crisi del coronavirus. El nostre benestar i els nostres recursos
econòmics no poden dependre de fluxos de turistes que s’han
demostrat altament volàtils. No només es tracta del coronavirus,
qualsevol altra crisi sanitària, social o de seguretat pot tenir
exactament el mateix efecte i colpejar fortament milers de famílies de
les illes. A banda, el canvi climàtic està provocant ja una reducció dels
fluxos turístics d’algunes contrades (països escandinaus), que no és
sinó l’inici d’una tendència que s’accentuarà en les pròximes dècades a
mesura que les temperatures augmentin a Balears per sobre del nivell de confort i les temperatures dels
països d’origen es situïn precisament en aquestes zones de confort. A més, l’augment de malalties
lligades al canvi climàtic així com la reducció important de superfície de les platges a causa de l’augment
del nivell del mar o la possible desaparició de la posidònia i els seus serveis eco-sistèmics, fan
imprescindible afrontar un futur en el qual el turisme no pot ser el nostre motor econòmic principal (o
gairebé únic, com és ara).
El monocultiu turístic ha causat una pèrdua de diversitat en els sectors econòmics que provoca que avui
hàgem d’importar gairebé tots els béns que consumim, la qual cosa és especialment greu si parlam de
bens essencials, com l’alimentació. A més, el fet d’haver de comprar la majoria de productes a l’exterior
provoca una fugida de capitals cap a l’exterior que altrament es quedarien a les illes i alimentarien
l’economia local.
Per altra banda, cal tenir en compte que el turisme ha generat nombrosos impactes negatius, tant des del
punt de vista social com ambiental. Les xifres d’abandonament escolar més elevades de l’Estat responen
a un model que cerca mà d’obra barata i poc qualificada. A més, les Illes Balears eren l’any passat, ben
abans la crisi actual i l’any que es van batre tots els rècords de visitants, el territori més desigual de
l’Estat, amb un 21,5% de la població en risc d’exclusió social (més d’una de cada cinc!). Les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores del sector turístic son d’una gran precarietat, generant
bosses de pobres i conflictivitat social. A més, molts dels joves de les illes que tenen esperit creatiu i
aspiren a treballar en un sector diferent del turístic han de partir de les illes per a trobar un futur
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professional que correspongui a les seves expectatives, privant les Balears del seu talent i les seves
capacitats.
Finalment, l’impacte del model turístic sobre el medi ambient ha estat catastròfic, no només amb
problemàtiques en l'àmbit local, com ara la contaminació atmosfèrica i marina, la destrucció del territori,
l’esgotament dels recursos hídrics o la pèrdua de biodiversitat, sinó també contribuint a problemes de
nivell global, com ara el canvi climàtic. Tant el desplaçament dels turistes cap a les illes i els seus
desplaçaments interns, com la necessitat d’importar un gran nombre de productes per a cobrir les seves
demandes, és una font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle que contribueixen a l’escalfament global
del qual, a més, serem víctimes en l'àmbit local.
2. Objectiu: dedicar la imprescindible acció i inversió públiques de resposta a la crisi del coronavirus per
a bastir un sistema econòmic resilient i sostenible, que generi benestar compartit per a tota la ciutadania
La societat i l’activitat econòmica de Balears hauran patit molt durant els mesos que duri l’emergència del
coronavirus i tardaran molt més encara a recuperar-se. És evident que les administracions públiques
hauran de donar una resposta decidida que permeti resoldre els problemes socials i econòmics generats, i
aquesta resposta s’articularà tant des de mesures legislatives o reglamentàries com des de mesures de
caire fiscal, ajudes i inversions.
Les pressions perquè aquestes mesures vagin destinades als sectors econòmics actuals de les illes seran
enormes, com s’ha vist amb el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries
per a l’impuls de l’activitat econòmica. En certa manera, és comprensible que així sigui: els interessos
econòmics són enormes i a més moltíssimes famílies treballen avui dia en aquests sectors. Ara bé, per tot
allò que assenyala el punt anterior, seria una errada tornar al model que tants problemes crea i que tanta
fragilitat, dependència i vulnerabilitat genera.
Per això és imprescindible que aquest esforç ingent que faran les Administracions públiques a tots els
nivells (local, insular, autonòmic, estatal i europeu), es dediqui principalment a bastir un teixit social i
econòmic a les illes que ens permeti a tots i totes sortir de la crisi enfortides, amb major igualtat, amb
una economia molt més robusta i amb uns impactes sobre el medi ambient no només reduïts, sinó a
poder ser positius. Únicament així podrem assolir un nivell de benestar real compartit que sigui resistent
als embats i desafiaments que de ben segur ens afectaran en el futur.
Cal aprofitar la crisi per a bastir una societat més pròspera, democràtica, feliç, sostenible i resilient.
L’alternativa és caure en una espiral autodestructiva de crisis repetides.
3. Línies de treball
Aquesta resposta imprescindible ha de tenir diversos eixos, que es poden agrupar principalment en dos
grans sectors (que necessàriament estan lligats): l’economia i les polítiques públiques.
A. Economia
En el sector econòmic, l’objectiu és doble. Per una banda, reduir la dependència del turisme, que passa
necessàriament per diversificar l’economia, i de l’altra, impulsar aquells sectors que són estratègics per
assegurar el benestar de la ciutadania i per a tenir una economia preparada per als desafiaments
ambientals, entre els quals hi ha el canvi climàtic, contribuint al mateix temps a donar-los resposta.
Un primer exercici imprescindible és doncs identificar quins son aquests sectors estratègics. Segurament
el primer que ens vendrà al cap és l’agricultura. Efectivament, sense un sector primari que pugui cobrir
les nostres necessitats alimentàries, som totalment vulnerables i això, com tantes altres coses, ha quedat
palès amb la crisi actual. El camp, la pagesia, és un sector clau per a impulsar la diversificació
econòmica, que permetrà reduir la nostra dependència de l’exterior, generar llocs de feina, produir
aliments de qualitat amb petjada de carboni quasi inexistent, posar en ús tantes terres agrícoles que avui
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romanen infrautilitzades, reduir les pressions especulatives sobre el sol rústic, gestionar de manera més
adequada els nostres espais forestals disminuint així el risc d’incendis i produint nous recursos com ara la
biomassa que poden ser emprats com a recurs per a altres activitats. Evidentment, l’impuls caldria
donar-lo a una agricultura respectuosa amb l’entorn, basat en varietats locals que permeti aprofitar i
aprofundir els sabers locals i no basada en l’explotació intensiva, l’ús de pesticides i productes
fitosanitaris perillosos, ni en varietats patentades per grans multinacionals que creen relacions de
dependència.
Un altre sector estratègic que caldria impulsar és el lligat a la transició energètica. Això inclou les
activitats lligades a la producció, emmagatzemament i transport d’energia renovable, així com aquelles
destinades a la rehabilitació d’habitatges per reduir les seves necessitats en matèria d’escalfament,
climatització o llum. Totes aquestes activitats creen llocs de feina qualificats, no des-localitzables, poden
suposar un impuls a la formació professional, un fre a l’abandonament escolar i permeten a més no haver
d’invertir diners en portar combustible de fora, reinvertint aquests diners en l’economia local i deixant
d’alimentar empreses i règims que erosionen la democràcia. A banda, és una manera de facilitar
l’ocupació de la gran bossa de treballadors de la construcció, dirigint-los a un sector de futur en lloc de
seguir alimentant les bimbolles especulatives lligades a la construcció.
Un altre sector a tenir en compte és el manufacturer. Moltes indústries han tancat a Mallorca des que va
començar el boom turístic. És hora de recuperar teixit productiu i, de nou, prioritzant aquells sectors
essencials i des d’una perspectiva de sostenibilitat. Un exemple podria ser el teixit o el calçat, del qual hi
ha a més un saber fer que es remunta molt enrere. No es tractaria, de nou, de promoure un sector tèxtil
basat en l’explotació dels treballadors i del medi, sinó d’un sector que aprofiti els productes locals i es
fonamenti en la recuperació de teixits, amb criteris ambientalment i socialment sostenibles.
Un quart sector fonamental ho constitueix la recerca i la innovació. Actualment ens trobem en una cruïlla
històrica que marcarà l’evolució o involució de la humanitat i el manteniment o recuperació del medi
natural (que és imprescindible per una vida digna i saludable) o la seva destrucció. En aquest moment,
en el qual salten una rere l’altra les costures del sistema que ens ha portat fins aquest precipici, però en
el que encara hem estat incapaços d’imaginar col·lectivament una alternativa, amb desafiaments socials,
tecnològics, alimentaris, energètics, sanitaris i polítics i democràtics, entre d’altres, es fa imprescindible
posar en marxa la intel·ligència individual i col·lectiva de la nostra societat per tal d’imaginar i trobar
solucions factibles que permetin establir les bases per un futur desitjable que a poc a poc es vagi fent
realitat.
Hem de pensar com vivim, com organitzam les nostres ciutats, la nostra feina, què menjam i com ho
produïm, com ens movem, com ens cuidam, què necessitam realment per viure, i com ens organitzam
per prendre aquestes decisions d’una manera inclusiva i que generi benestar per a tothom. Per a fer tot
això, cal, entre altres coses, un sistema educatiu que estimuli els valors que han de facilitar aquesta
transició: la solidaritat, la inventiva, la curiositat, el respecte, la capacitat d’escolta, de reflexió i
d’expressió. l cal també una universitat activa i oberta, compromesa amb la societat en la qual
s’emmarca i li dóna sentit. Tot això requerirà inversió pública i molta imaginació. Caldrà també que des
del sector públic i des de la resta de sectors, canviem l’escala de valors per promoure com cal un sector
clau com és l’educatiu, valorant tant les i les docents, com els i les alumnes. Disminuir ratios, millorar les
instal·lacions, contractar i formar a més professorat amb vertadera vocació, son algunes de les mesures
imprescindible si volem deixar de tenir el dubtós honor de tenir la tassa de fracàs escolar més elevada de
l’Estat i la més baixa d’estudiants universitaris per habitant. Revertir això és clau no només des del punt
de vista econòmic. Ho és també per a la qualitat de la nostra democràcia.
Segur que s’hi podrien afegir molts altres sectors importants si hi posam la nostra intel·ligència
col·lectiva, com ara l’economia del tercer sector. Cal, a més, completar les inversions públiques en
aquests sectors, amb polítiques públiques que permetin el desenvolupament d’aquest canvi social.
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B. Polítiques públiques
Aquest apartat podria ser molt extens, però per es poden esbossar ja algunes propostes bàsiques.
Impulsar els serveis públics, que han demostrat ser crucials en la resistència i lluita contra el coronavirus:
salut, educació i serveis socials són elements bàsics i determinants de la fortalesa de la nostra societat.
Cal una inversió pública suficient, que no és despesa, sinó inversió. I també és important promoure
aquests serveis des de la perspectiva de la prevenció, la col·laboració i la creació de comunitat, no des de
la reacció a posteriori, la competitivitat i el tancament en un mateix.

Establir un model de mobilitat basat en el transport públic i els desplaçaments a peu o en petit vehicle
(bici, patins...), i reduint al màxim l’ús del vehicle privat. La contaminació atmosfèrica que mata a milers
de persones cada any s’ha reduït de manera dràstica amb l’actual crisi. Cal aprofitar aquesta oportunitat
per salvaguardar la nostra salut, la dels nostres infants i la de les persones majors. No podem substituir
una epidèmia per una altra que a més causem nosaltres mateixos.

Recuperar, protegir i ampliar els espais naturals. Una societat sana necessita un medi ambient sa. Una
cosa no pot existir sense l’altre. Recuperar el vincle amb la natura com a font de benestar físic i mental.

Definir, d’acord amb l’estat, una política fiscal i tributària que sigui més justa, permeti lluitar de veres
contra el frau fiscal, traslladi els majors costos als qui més tenen, permeti finançar part de les inversions
necessàries per dur a terme aquesta reconversió i promogui hàbits saludables i la protecció del medi
ambient.

Totes aquestes mesures tendran a més un efecte econòmic molt positiu tant per les inversions que es
realitzin (nous centres de salut o escolars, teixit ferroviari, etc.), com pels llocs de feina que creïn.
I què feim amb el turisme? Donat el seu pes actual, cal donar una resposta intel·ligent que permeti anar
reduint el seu pes al mateix temps que s’acompanya als treballadors i treballadores actuals i es genera
ocupació a altres sectors. Es podria començar per amortitzar totes les places que encara no estan
concedides i a partir d’aquí establir un pla per anar reduint el nombre de places anualment, per exemple
reconvertint dues places en una i augmentant la categoria dels establiments turístics perquè la reducció
del nombre de visitants no suposi una reducció d’ingressos. La formació de les treballadores i treballadors
en els nous sectors productius serà bàsica, així com el seu acompanyament amb mesures de suport
econòmic quan sigui necessari.
Aquestes línies no volen ni poden ser un pla complet i detallat de la necessària transformació econòmica
que necessitam, però aquesta transformació és imprescindible si volem ser més forts i capaços de donar
resposta als desafiaments que tenim sobre la taula. Enmig de la voràgine actual, és difícil aturar-se a
pensar més enllà de com aturam els contagis i les morts i reactivam l’economia. Però davant les
innumerables pressions que hi haurà per seguir fent el mateix que fins ara, seria important que qui ha de
prendre les decisions se n’adonés que allò que alguns anomenen normalitat no és sinó un sistema que
crea desigualtats, fragilitat i que està destruint el planeta que necessitam per viure. Repensar la
normalitat i impulsar les polítiques que permetin fer-la realitat. Aquesta és la tasca imprescindible que
tenim davant i que no podem esperar que acabi la crisi actual per afrontar-la.
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Què està passant? 4.2

La independència
dels Bancs Centrals

Ferran Navinés
Economista
Membre del Consell Econòmic i Social
Adam
Tooze
ha
publicat
un
interessant article, arran de la
sentència del Tribunal Constitucional
alemany en contra de la política de
compra de deute públic per part del
Banc Central Europeu per a poder fer
front a la crisi de la COVID-19, sobre
“La mort del mite dels Bancs
Centrals” que em permeto resumir i
que
es
pot
consultar
a:https://foreignpolicy.com/2020/05/
13/european-central-bank-mythmonetary-policy-german-courtruling/
Aquesta política de “barra lliure” i baixos tipus d’interès per part del BCE, iniciada per “el que calgui” de
Draghi el 2012, ha estat interpretada per una àmplia capa de la societat alemanya com una afronta als
seus estalvis que són plomats, via BCE, pels “mans foradades” del sud. No és aliè que Alternativa per
Alemanya neixi el 2013 i que Bernd Lucke, un dels seus fundadors, hagi estat un dels demandants que
han signat la denúncia al TC alemany contra el BCE, demanda que ha estat resolta per part del TC
alemany a començaments d’aquest mes de maig.
Pels alemanys el seu TC és vist com el “tribunal que defensa els drets dels ciutadans” enfront del que
s’entén que és un atac a la seva sobirania nacional per part del BCE. El TC alemany ja va dictar el 2017
una sentència preliminar, però va remetre el cas al Tribunal Europeu de Justícia (TJCE). El desembre de
2018 el TJCE va declarar que les polítiques desplegades pel BCE (de l’era Draghi) eren conformes als
Tractats Europeus. La crisi de la COVID-19 ha forçat al BCE, presidit ara per Christine Lagarde, a realitzar
compres massives de deute dels Estats per sobre dels 700 mil milions d’euros, la qual cosa ha crispat
encara més els ànims dels sectors més recalcitrants alemanys amb aquest tipus de polítiques monetàries
expansives per part del BCE.
La resolució d’aquest maig del TC alemany posa en qüestió la distinció entre política monetària i política
econòmica. Argumenta que l’actuació del BCE s’ha extralimitat i ha envaït terrenys acotats a la política
fiscal, que és competència exclusiva dels Estats.
Aquest pronunciament del TC alemany no només va en contra de la resolució del TJCE, sinó que posa en
qüestió el principi d’independència del BCE, ja que a partir d’ara ens podríem preguntar perquè el
Tribunal Constitucional alemany no va presentar una denúncia contra el BCE quan aquest el 2008, just
abans de la Gran Recessió, o el 2011, just abans d’una nova recaiguda, va pujar els tipus d’interès i va
provocar l’atur d’un nombre important de ciutadans alemanys. O és que només el Banc Central Europeu
és independent quan puja els tipus d’interès i amb aquestes polítiques defensa una baixa inflació, vigila
l’ortodòxia pressupostària, que les demandes salarials estiguin controlades, i que els estalviadors visquin
en un món econòmic estable on els seus estalvis estiguin garantits per una baixa inflació i uns
rendiments sòlids, que és el paradigma de la ideologia econòmica alemanya coneguda amb el nom
d’ordoliberalisme, la qual considera una heretgia econòmica la més mínima desviació keynesiana de la
política monetària.
La resposta del BCE i de la Comissió Europea ha estat contundent. Com a institucions europees estan
obligades a respondre al TJCE i no al TC alemany, però ara la qüestió és que farà el Bundesbank que ha
de respondre a una doble legalitat com a institució europea i alemanya.
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Potser és l’hora de deixar en evidència que el paradigma de la independència dels Bancs Centrals és una
pura utopia d’un món que només existeix en els llibres d’economia del pensament econòmic dominant.
En el món real en què vivim el principal problema que tenim no és la inflació sinó el de no caure en el
precipici de la deflació, que pot desencadenar la devaluació dels actius financers, fer més feixuga la
càrrega del deute, desestabilitzar els mercats financers i fer-nos recaure en una nova crisi econòmica.
Aquests nous reptes no tenen res a veure amb les preocupacions de la superació de la crisi d’atur i
inflació dels anys setanta del segle passat, les quals varen provocar l’abandonament dels Acords de
Breton Woods, del keynesianisme i varen propiciar la separació de la política monetària de la política
fiscal a partir de proclamar la independència dels Bancs Centrals dels seus Governs. Se suposava que
aquests estarien dirigits per tècnics no contaminats per qualsevol ideologia econòmica perversa com el
keynesianisme, els quals podrien defensar la independència de la política monetària de les urpes
governants subjectes a mandats democràtics que es podrien desviar d’allò que emanava de l’ortodòxia
econòmica, com si aquesta no fos una mera ideologia més, que per la porta dels darrers del dogma de la
independència dels Bancs Centrals, quedaria fora de l’escrutini democràtic. O encara més pervers, que
malgrat l’escrutini democràtic, aquest quedaria supeditat a allò que emanes del Sancta Sanctorum dels
Bancs Centrals dirigits per tècnics asèptics i no contaminats per ideologies vulgars.
Això s’ha acabat. Ara tornem a necessitar recuperar la coherència de la política econòmica en mans dels
Governs democràtics, i tornar a articular un mix de política monetària i fiscal que respongui a les
necessitats dels nostres conciutadans, per la qual cosa necessitem redefinir de bell nou quin ha de ser el
mandat dels nostres Bancs Centrals, preservant, per descomptat, l’estabilitat de preus, però ampliant el
seu mandat a assegurar la plena ocupació, tal com fa la Reserva Federal dels Estats Units, i en aquest
segle XXI, sabent gestionar el deute que tenim a terminis raonables amb el creixement econòmic i les
necessitats socials, i prioritzar el finançament del New Green Deal i la lluita contra l’emergència climàtica.
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Què està passant? 4.3

La gravidesa
del curt termini

Celestí Alomar

La Comissió Europea creu que és prioritari un pla
d'acció per ajudar el sector turístic europeu a superar
la crisi de la COVID19. Tampoc no tanca la porta que
els estats membres puguin donar suport a les
empreses
turístiques
injectant-los
liquiditat.
Tanmateix, segons el meu parer, les Balears no
necessiten un pla per al turisme únicament; necessiten
un programa europeu integral d’atenció a les regions
més afectades per la crisi del turisme, que inclogui
mesures de reactivació immediata, dins els límits del
que és possible, i un projecte de transformació i
reconversió del seu model econòmic actual.
Les Balears són un portaavions turístic que requereix 13 milions de visitants a l'any per mantenir la
velocitat de creuer. Un absurd pel que fa a les xifres i un despropòsit econòmic, social i ambiental.
Intentar reactivar el turisme de masses amb aquestes proporcions i ritme és materialment impossible a
curt termini, i un disbarat, com a concepte, a mitjà i llarg termini. Materialment impossible, per les
restriccions sanitàries i els canvis que es produiran en les pautes de consum per l’ensurt provocat per la
crisi. I un disbarat conceptual, perquè fa temps que la bio-capacitat de l’Arxipèlag està molt més que
sobrepassada.
Reprendre l’activitat turística a les Balears pivota sobre dos vectors: obertura dels establiments hotelers i
estabilitat en el transport aeri. La complexitat i dificultat que aquesta doble operació comporta són
enormes. Àdhuc, poden arribar a desencoratjar moltes empreses d’obrir enguany. Per a aquests, el curt
termini haurà deixat d’existir. El present se'ls escorre com sorra entre les mans per la inexistència d'un
temps de reacció. També per la impossibilitat material de reconduir l’activitat cap a altres camps de
producció. Aquesta darrera afirmació pot semblar pueril, dita en el context actual, però meritaria d’una
profunda reflexió. Tan profunda i senzilla com que no es poden tenir posats tots els ous en una mateixa
cistella.
Parell i vermell no sempre pot sortir. Si reparem en l’actuació dels executius corresponents, els únics
plans certs, fins a aquests moments, han estat garantir la cobertura social de treballadors i famílies,
descarregar de certes obligacions les empreses i, també, empènyer altres activitats que tinguin vida
pròpia més enllà del turisme. És el moment per a tercers, seria injust i equivocat tractar-los com una flor
de primavera, com un cataplasma conjuntural. És bo que qualsevol decisió que es prengui ara porti dintre
el germen del futur.
És cert, amb tota cruesa, que el sector d'allotjaments dedicats al turisme (exceptuant l'hotel hospital del
Palau de Congressos) en aquesta crisi d’emergència només ha sumat a la columna dels números
vermells. No estic parlant de la inutilitat d’un sector econòmic, que és part de l’engranatge d’una de les
primeres indústries del món. No m'he tornat boig. Mantinc, simplement, que davant imprevisibles futures
crisis no és bo per al conjunt de la societat l’excessiva dependència d’una mateixa activitat perquè limita
la capacitat de reacció i augmenta els riscos. No es pot individualitzar la responsabilitat. Que el present
s'esvaeix no només és perquè el turisme estigui situat en un aiguamoll d’incerteses, hi ha altres
incompareixences molt més destacades.
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A aquesta crisi, s’hi ha arribat per l’autovia sense límits de velocitat del neoliberalisme. És una crisi que
qüestiona l’actual societat de consum i la seva manera d’entendre la globalització. El món del turisme en
conjunt, al contrari del que es creu, en serà un perjudicat. A les Balears podríem dir que ha tingut la seva
particular expressió en una crisi d’activitat (de la seva principal activitat econòmica). No és una crisi de
mercat, la gent voldria continuar viatjant; ni una crisi de producte. Però ha agafat l’endimoniada forma
d'una potencial absència existencial del curt termini. Simplement, perquè el neoliberalisme és incapaç de
donar solucions a la seva pròpia crisi. La crea (la UE demana a Espanya que gasti més en sanitat i
ocupació) i s'escapoleix de donar solucions. El neoliberalisme ha passat de jugar el paper del “bebè de
Rosemary” a ser el present absent.
L’astracanada del carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca de Madrid, i la negativitat de Casado al
Congrés dels Diputats són dues interpretacions, de gènere diferent, d’un mateix guió: el fantasma de
l'absència o el sí dels comuns. “El sí dels comuns”, perquè al fracàs del neoliberalisme només s’hi pot
contraposar el comunitarisme que va ser capaç d’aixecar, en el seu moment, l’estat del benestar. Convé
no confondre conservadorisme amb neoliberalisme. Si bé en el neoliberalisme no hi trobarem les
solucions, hi podem trobar qualsevol forma de l’histrionisme de més baixa estofa. Cal anar amb compte
que l’histerisme dels privilegis no encengui la metxa de les inevitables penúries que produirà la crisi. Si la
volatilitat del present pesa sobre el progressisme dels governs, a manera d’un repte nou a l’ordre de cada
dia, més afecta les hordes neoliberals que es troben òrfenes de solucions i discurs. La gravidesa del curt
termini pot donar peu a les actuacions més irresponsables.
No té res a veure l’histerisme dels privilegis amb la comuna ansietat per recuperar un lloc de feina, per
veure arribar turistes, per sortir al carrer... No s’hi hauria de mesclar la síndrome del naufragi, que
provoca sentir-se que vas a la deriva, no s’hauria de generalitzar. Els dos governs que ens afecten
directament estan gestionant la crisi amb la temperància social adequada, però es trobaran davant la
més difícil de les situacions: aconseguir que el dia a dia no els arrossegui i, a la vegada, no perdre la
proximitat de la gent. Que l'arbre no els impedeixi veure el bosc.
Una manifestació benvolent de la síndrome del naufragi condueix a pensar que ara cal solucionar el
problema immediat, deixant a part qualsevol altra consideració. El temps per pensar lluny, diuen, vindrà
després. S’ha de tenir cura que l'obstinació pel present no consumeixi les energies necessàries per a
l’endemà. Aquesta crisi només es pot gestionar des d’una visió de comunitat i de país. Una visió de
conjunt, arrelada en una idea comunitarista, que ha de créixer de baix cap a dalt, enfront de la temptació
de les fórmules magistrals tretes de manuals desfasats.
Tanmateix, des de la perspectiva de les Balears, sigui quin sigui el percentatge d'activitat turística que
s'aconsegueixi recuperar enguany, es pot dir que el futur haurà engolit el present, perquè en girar la
cantonada sorgeixen nous reptes de gran magnitud, que van des dels derivats de la ressaca de la
pandèmia a la lluita pel clima i la transició ecològica. El temps de transició s’haurà gargotejat i escurçat, i
el present existirà en la mesura que porti la llavor del futur.
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Pagesia i alimentació
en temps del coronavirus

Què està passant? 4.4

Mateu Morro Marcé
Gerent de FOGAIBA
Les situacions de crisi, amb tot el seu dramatisme,
solen precipitar processos de reflexió que fa anys
que colguen, sense abans haver-se concretat
massa en la vida social. I no sols es precipiten
debats, sinó que els comportaments individuals i
les formes d’acció política també es veuen
empeses cap a noves pràctiques. Descartem,
però, l’optimisme confiat de pensar que els canvis
seran sempre positius, en el sentit d’orientar-se
cap a nivells majors de llibertat i solidaritat,
perquè és en temps de crisi quan també amb més
virulència es manifesten els antagonismes socials i
polítics. La resolució de tota crisi depèn de les
polítiques que s’adoptin enfront d’ella: no hi ha
una sortida única. En definitiva, allò que
determina la via de sortida és la capacitat de mobilització de cada projecte alternatiu: si s’imposen els
interessos de la majoria o si s’imposa la minoria que ocupa el poder.
Pel que fa al complex agroalimentari, la tendència general del sistema és a la destrucció de les
explotacions agràries tradicionals i a la reducció al no-res de les relacions directes entre productors,
elaboradors, comercialitzadors i consumidors d’un lloc concret, en benefici del sistema globalitzat
controlat per les grans corporacions. La raó d’aquest inevitable (dins el marc vigent) procés d’aniquilació
és que aquelles produccions alimentàries que no són capaces de comercialitzar-se al preu més baix al
que és possible produir-les en algun altre lloc del món, no són competitives. Aquesta «llei de ferro» del
mercat desregulat exclou la totalitat d’explotacions agràries dels països avançats i posa fora de combat
els pagesos d’arreu del món, convertint l’alimentació, i tot el que gira al seu entorn (per exemple la
terra), en una mercaderia deslocalitzada com totes les altres. Davant aquesta realitat, els països
desenvolupats mantenen els seus sectors primaris «en respiració assistida» a través de polítiques
subvencionadores, com és ara la PAC, que volen evitar el desastre que provocaria l’extinció sobtada del
món rural, mentre que a través de l'aplicació sumària de l’ortodòxia liberal de la UE, l’OMC i l'FMI es
completa l’esquema desregulat, com una capoladora de persones i societats, sense considerar les
conseqüències devastadores del model.
Aquesta és la tendència principal amb la qual ens topam. En tots els camps de la vida social, no sols en el
de l’alimentació. I és en aquest escenari on podem valorar els símptomes de resistència que la crisi del
coronavirus ha activat o ha fet més visibles. Per simplificar reduirem l’anàlisi a tres àmbits: el dels
components de la cadena agroalimentària, el dels ciutadans i el dels poders públics.
Els components de la cadena agroalimentària (pagesos, indústria transformadora i comercialitzadors) han
hagut de reaccionar davant el tancament d’hotels i restaurants. La forma més visible d’això ha estat la
posada en marxa de noves formes de venda domiciliària o el reforç de les existents, a cavall de les
xarxes socials i la telemàtica. Seria possible que a partir d’aquí es consolidassin associacions i grups de
cooperació capaços de treballar en comú per a subministrar aliments frescs i saludables a la població
balear, amb el suport d’una part de la indústria i el comerç (la que està més girada cap a les produccions
locals).
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Els ciutadans, en general, han reaccionat d’una manera favorable cap a l’alimentació de proximitat. Hi ha
ajudat la situació del confinament, l’evidència del caràcter essencial de l’alimentació i la visualització d’un
sector agroalimentari que, encara que sovint se’l dóna per difunt, resisteix i posseeix una capacitat
productiva considerable. No és poc important el suport de col·lectius ciutadans, partits polítics, mitjans de
comunicació i comunicadors socials, que reforcen l’onada a favor de l’alimentació «de quilòmetre 0». La
tendència és forta i serà creixent en el temps a venir, ja que la barbàrie generada pel model globalitzat
de cada cop és més visible. Però no ignorem que al costat dels valors de les produccions locals (gestió del
territori, lluita contra el canvi climàtic, diversificació de l’economia, alimentació més saludable,
redistribució de la riquesa...) hi ha tendències negatives que es reforçaran, a remolc de la crisi econòmica
que pot venir, i que afavoriran l’alimentació industrial deslocalitzada.
La posició de les institucions, per últim, l’hem de veure necessàriament en el marc internacional, on els
populismes de dreta fa estona que administren a favor seu, amb bons rendiments electorals, els
problemes que genera el capitalisme desregulat. De fet, a partir de l’elecció del president Trump s’ha
desactivat el tractat de comerç entre la UE i els EUA (el TTIP) i el neo-proteccionisme, l’ús demagògic de
la immigració, l’atiament de la guerra comercial (sobretot amb la Xina) i tot l’arsenal ultraconservador
juguen fort a llocs com Brasil, EUA o Rússia, a favor de sortides nacional-populistes.
La UE, enmig d’això, és el regne de l’ortodòxia liberal anti-intervencionista. El bloc polític que dirigeix
Europa es basa en un pacte tàcit entre el conservadorisme i la socialdemocràcia entorn de la primacia del
comerç desregulat i la reducció de les polítiques estatals a simples mesures de correcció del desgavell
que el mercat descontrolat crea constantment. Aquesta vegada, però, en l’àmbit estatal, l’allunyament de
la dreta del govern i el record del desastre del 2008 poden jugar a favor de sortides més equilibrades,
malgrat l’enrenou constant de l’extrema dreta i la vacil·lació del PSOE.
En el camp agroalimentari això implica promoure polítiques que impulsin les produccions del territori
(com a garantia d’evitar-ne la destrucció) i les dimensionin fins a aconseguir altes quotes d'autoproveïment (sobirania alimentària), assegurant els preus als productors fins a cobrir els costos de
producció. No cal dir que això sols és possible si es produeix una creixent pressió social que reorienti les
polítiques antisocials i en suggereixi d’altres que posin per damunt del mercat el valor del bé comú.
La defensa d’una millor sanitat pública o d’una renda social universal aniran de la mà de la lluita per un
sistema agroalimentari re-localitzat, sostenible i just. El que està per veure, doncs, és si la consciència
social i la mobilització cívica aconseguiran alterar el programa neoliberal i posar a l’agenda política
qüestions com la pagesia, l’alimentació, el medi ambient i el clima, la diversificació de l’economia o la
reducció de les desigualtats socials.
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Ajuntaments,
COVID19 i Servei públic

Què està passant? 4.5

Joan Mas -Collet
Diputat de MÉS per Mallorca
Parlament Illes Balears

És difícil no fer servir tòpics quan parlam de la crisi
sanitària, social i econòmica que vivim i viurem.El que no
és un tòpic, és el paper d'avantguarda que han tengut els
Ajuntaments des del minut zero de la crisi sanitària.
Efectivament, els Ajuntaments han hagut de donar les
més variades respostes a tots els col·lectius que s’han vist
afectats d’una manera o altra per la crisi sanitària, social i
econòmica que ha provocat aquesta pandèmia. Persones majors, autònoms, famílies vulnerables, etc.
tots han acudit als ajuntaments, aquests han donat resposta i ho han fet perquè els ajuntaments, batles i
regidors tenen clara quina és la prioritat i aquesta és el servei a la ciutadania. Al cap i a la fi si la
ciutadania està atesa, el poble guanya en qualitat de vida.
Tot això, però, ens ha de fer reflexionar sobre les estructures que tenen els nostres Ajuntaments per fer
front al dia a dia. Està clar que així no podem continuar, els ajuntaments no poden s uportar el pes que
se'ls carrega damunt les espatlles. Avui dia, els ajuntaments tenen milions d’euros segrestats als bancs
que segons la llei Montoro, aquell ministre d’infaust record, no es poden emprar, i pels que, els bancs, els
fan pagar interessos, alhora que tenen les necessitats bàsiques de la ciutadania per atendre.
És imprescindible alliberar tots aquests milions amb urgència, hem de poder donar resposta a les
necessitats bàsiques de tots els ciutadans no mos poden tornar a quedar famílies enrere. Al mateix
temps hem de permetre que els Ajuntaments donin el salt qualitatiu que necessiten, les infraestructures i
les estructures municipals necessiten ser modernitzades i adaptades a les necessitats reals.

Així com demanam un canvi de paradigma a l'economia del país, també el demanam al govern de l’estat
pel que fa al municipalisme. Ja és hora que miri als ajuntaments i els reconegui l’esforç diari.

Des de l’esquerra sobiranista hem de reivindicar que així sigui. Si volem construir un país fort,
ha de ser amb uns fonaments sòlids i aquests són els Ajuntaments.
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Una societat per garantir
el benestar pels d’avui i els de demà

Què està passant? 4.6

Ferran Rosa Gaspar
Gerent de l’Institut Balear de l’Energia

Als inicis de la nostra història, la humanitat es constituí en
societat amb l’esperança de ser més capaços de sobreviure
davant les adversitats. La supervivència va deixar de dependre només de la capacitat d’un sol individu, per fer-ho
de l’agregat de capacitats del grup i això permetia l’especialització i, així, la possibilitat de donar resposta a un major
nombre de necessitats. Si ens examinàssim sobre això, la
societat mallorquina i l’occidental trauria molt bona nota. En
efecte, hem estat especialment eficaços en generar benestar i riquesa. La cosa, però, canvia radicalment si miram dos petits detalls: com distribuïm aquest benestar i si aquest es pot mantenir en
el temps.
Les darreres dècades ens marquen un camí constant, inexorable i accelerat cap al col·lapse social, ambiental i, per tant, econòmic també. A tots els àmbits i en pràcticament tots els indicadors:
desigualtat, atur, pobresa, deute, accés a béns bàsics com l’habitatge, concentració creixent de
capital, pèrdua de biodiversitat, emissions de gasos d’efecte hivernacle, contaminació del medi natural, esgotament i erosió dels sòls, esgotament dels recursos naturals, salinització i reducció dels
recursos hídrics, increment dels riscos d’incendis i altres catàstrofes, i un llarg etcètera.
Així i tot, davant la pregunta de si és possible generar suficient benestar per tots els habitants de
l’illa o el planeta i fer-ho de manera que no posem en risc el de les generacions futures, la resposta segueix essent que sí, que és possible. Però, en som capaços? Idò fins ara no. No només no
hem estat capaços sinó que les coses han seguit empitjorant fins a estar a tocar del precipici social, econòmic i ambiental. Com fem possible una societat on tothom pugui gaudir d’un nivell acceptable de benestar sense posar en risc el dels qui vendran en un futur? No hi ha solució màgica,
però passa necessàriament per un canvi del model econòmic a les illes i al planeta.
Des d’un punt de vista econòmic, és urgent revertir la tendència creixent a la concentració de la riquesa en menys mans de cada cop,i treballar de forma clara per la redistribució i la igualtat social.
A més d’una política fiscal vertaderament progressiva que gravi el patrimoni i el capital, cal limitar
la disparitat entre els sous màxims i els sous mínims. Els suïssos plantejaren una ràtio de 12 a 1,
de manera que ningú pogués cobrar en un mes més que una altra persona en un any. Pareix assenyat.
En una societat que genera prou benestar per a tothom i que, en canvi, necessita cada cop menys
mà d’obra, també pareix encertat plantejar la necessitat de repartir l’accés al treball. La setmana
laboral de quatre dies o la reducció de la jornada laboral com plantegen a Nova Zelanda és el camí. L’atur no hauria de ser ni desitjable ni tolerable.
Per últim, si som capaços de produir prou riquesa, l’accés al benestar no hauria de dependre de
contingències de la vida, sinó que, com a societat, hauríem de ser capaços de dotar-nos d’una
xarxa de seguretat robusta. No parl només d’assegurar els individus davant l’atur, la malaltia o la
incapacitat, sinó de garantir una renda bàsica per a tots els membres de la nostra societat.
Pel que fa a la sostenibilitat, l’únic futur possible pel planeta passa per dues vies: la primera revertir el model de consum i producció basat en consum massiu de productes de baixa qualitat i baix
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preu que només són possibles perquè han deixat una gran petjada ambiental i social pel camí.
Menys consum i de major qualitat: local, durador, reparable, reutilitzable, reciclable. Una solució
bàsica i senzilla per fer-ho possible: augmentar les garanties dels béns que es posen al mercat.
Un cop garanteixes que unes sabates o un ordinador han de durar 5 o 10 anys, quin incentiu hi ha
a fer-ne de baixa qualitat?
L’altra de les línies d’acció necessàries és la transició energètica i, a les Illes quan parlam de consum energètic, ho feim quasi exclusivament d’electricitat i de mobilitat. L’electricitat ha de ser
100% renovable a mitjà termini: cobertes i aparcaments s’hauran de solaritzar per Llei abans de
2025, però també necessàriament renovables en sòl rústic si volem ser autosuficients i arribar al
100%. La mobilitat és, però, la clau de volta per reduir consums energètics, guanyar qualitat de
vida, salut i espai urbà: el repte és basar majoritàriament la nostra mobilitat en modes no motoritzats (a peu o en bici) o d’alta ocupació (transport públic o cotxe compartit) i, només en l’últim cas,
en el vehicle privat, això sí, elèctric.
Assegurar aquesta transició ambiental precisa de grans recursos i, el que és més important, la
desinversió d’aquelles activitats perjudicials per al futur col·lectiu i planetari. Esdevé, per això, necessari establir un nou sistema d’incentius fiscals, legals i de tot tipus, que permeti que les inversions a llarg termini (i sostenibles) siguin més desitjables que aquelles a curt termini, que sovint són
les més perjudicials.
La història de la humanitat fins als nostres dies no han estat, en cap cas, flors i violes i, lluny de
millorar la perspectiva, la cosa és cada cop més tèrbola. I, en aquest punt, o bé asseguram una
transició que garanteixi benestar compartit pels d’avui i els de demà, o bé seguirem un camí inexorable cap al col·lapse social, ambiental i econòmic.
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L'entrevista E

CARLES MANERA ERBINA
Biel Pérez i Pep Valero

Aquesta vegada ha estat bo de fer trobar aparcament prop de l’anterior Conselleria de Treball.
Dret, a la porta, amb la jovenívola motxilla penjada a l’esquena i l’inevitable mòbil a les mans, en
Carles ens acull amatent. Protegits darrere les mascaretes ens presentam i ens acomodam a una
sala silenciosa disposats a compartir una estona de saviesa.
Regirats per l’extens currículum que hem vist a Internet, li demanam que ell ens en faci dos
cèntims mentre li treim unes fotos i li donam quatre dades de la nostra revista i ell ens valora la
web Illaglobal.
Per fer-ho clar i ras, ara tenc 63 anys, som doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears i
doctor en Economia per la Universitat de Barcelona i catedràtic d’Història Econòmica en el Departament
d’Economia Aplicada de la Universitat, la UIB. L’any 2003 em varen concedir el Premi Catalunya
d’Economia; és el premi més important que es concedeix en l’àmbit dels Països Catalans sobre temes
d’economia. He publicat articles a diverses plataformes científiques, com ara revistes internacionals
reconegudes en el camp de l’Economia.
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La teva tesi doctoral?
La d’Història fou sobre el procés de formació de la burgesia comercial i les seves xarxes de negoci. La
d’Economia versà sobre el creixement econòmic de Mallorca. Des de l’any 1700 a l’any 2000. Aquesta
investigació és la que va merèixer el Premi Catalunya d’Economia.
Has visitat molts de països en la teva trajectòria professional?
Per no allargar-ho molt: Vaig estar convidat a la London School of Economics durant sis mesos com a
Investigador Visitant; després he estat cinc mesos com a Professor Visitant a la Universitat de Barcelona.
Quinze dies com a Professor Visitant a la Universitat Politècnica de Gdanks, a Polònia; i quinze dies a
l’Institut Europeu Universitari de Florència. Quatre mesos a la New School for Social Research de New
York. Aquí és on ensenyava, per exemple, Hannah Arendt. Es tracta d’una universitat molt progressista
de la ”Big Apple” de New York.
I això seria el més substancial.
Diga’ns alguna cosa que no poses habitualment en el currículum i que t’ha marcat.
A mi m’ha marcat molt la meva estada a Centreamèrica. Molt. Me’n vaig anar el juliol del 79 amb el Front
Sandinista i hi vaig esser un any i escaig; fins a l’octubre de l’any vuitanta. Vaig esser a Nicaragua i a El
Salvador i vaig fer una activitat política.
Tens alguna activitat social, alguna militància?
Una militància orgànica no l’he tinguda mai. Sempre he estat una persona d’esquerres, progressista;
molt influenciat per Marx, però també per Keynes i Schumpeter, dos economistes de referència per a mi.
Des de fa uns anys, no molts, estic militant en el PSOE. Sempre he anat molt per lliure. Tenia bones
relacions amb el PCE vaig conèixer fa molts d’anys en Josep Valero en el “Casal Mallorca-Cuba” i na
Francisca Bosch, entre altres dirigents. Però, jo no era un militant ni he participat en la Transició ni he fet
res de tot això. No me “penjo” medalles que no me corresponen.
Però has participat en activitats acadèmiques; en grups d’economia crítica...
Sí... sí; això sí. Tinc relació amb “Economistas Frente a la Crisis”, que és un grup d’economistes que té
una xarxa per tot Espanya. Són economistes heterodoxes, crítics amb la situació. Això es va generar a
partir dels anys 2008-2009. Aquesta és una connexió rellevant, de caire professional però amb clares
derivades polítiques. A més de revistes per estar informat sobre tot el que es pensa i s’escriu sobre
economia crítica.
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Dins tu, com es desperta la consciència política?
Des de molt jovenet. Jo tinc uns orígens molt humils; de classe treballadora, mon pare era depenent i ma
mare feia les tasques de la casa. El meu pare va morir quan jo tenia nou anys, i ma mare va quedar amb
una pensió de viudetat misèrrima, i des dels deu anys en vaig haver d’espavilar. Als quinze o setze anys
ja vaig començar a fer feina i estudiar, simultaniejar les dues coses. Vaig estudiar sempre amb beques.
És una reflexió curiosa, perquè la vaig fer de jovenet: que l’estudi em podia treure de la situació de
dificultat que vivíem a ca nostra. Jo record la cura en apagar els llums, menjar d’una manera moderada,
vestir a la moda... ni de conya! Els Reis Mags, per mi varen acabar als deu anys; després ja no vaig tenirne. Em compraven coses útils. Tot això marca molt. Estàs en el col·legi i veus que els altres se’n van de
viatge d’estudis... i tu no pots. I tampoc li dius a ta mare perquè saps que no pot. Tot això et fa madurar
de forma precipitada. La gran sort que vaig tenir és que ma mare era una persona molt afectuosa i
teníem una relació molt intensa, de gran complicitat per la situació que vivíem. Sempre vaig tenir molta
estimació a ca nostra; això és molt important per a un nin. Això em va ajudar molt. Aleshores vaig anar
agafant consciència: jo som un nin d’orígens humils, amb
dificultats, i em vaig haver d’espavilar. Com li ha passat,
per altra banda, a moltíssima gent.
Aquesta fidelitat als teus orígens ha bategat dins tu?
Absolutament. El tema de l’origen de classe el tinc arrelat
al meu ADN. Totes les coses les acabo filtrant per un
comportament de classe. I ho trasllat als meus fills, i penso
que ells també tenen molt clar quins són els seus orígens.
El tema de classe, per a mi, és determinant. La posició que
ocupes en aquesta societat, allà d’on provens, això no ho
pots oblidar mai. No s’hauria d’oblidar mai. Quan es veu
gent que ho passa malament i resisteix, un s’emociona. Jo
admir molt la gent resilient, la gent amb capacitat de
resistir, d’encarar les dificultats. Moltes vegades pensem
que la vida està plena d’èxits, que és el que es valora, quan
del que es tracta és de saber gestionar els fracassos.
Has anat deixant companys de camí? Perquè el primer
objectiu del pobre és fugir de la pobresa?
Sí, clar. Per exemple, en el meu cas (ja dic que n’hi ha molt
més que són més representatius) el que jo volia era que a
casa meva no es patís tant; aleshores jo volia donar
tranqui·litat econòmica, i això implicava no demanar el que
no podies demanar, no exigir el que no et podien donar... I
fer el que havies de fer, que era estudiar; no en quedava
altra. La manera que tenim els que provenim de classe
humil és la nostra formació, que ens permet arribar a cotes
a les quals no arribaríem per qüestió d’origen familiar o de
patrimoni. Sempre dic que els rics, o els que neixen a cases amb possibilitats fermes, la gent es pot
equivocar, perquè hi ha xarxes. A les cases de la gent més vulnerable, les errades es paguen molt cares:
no hi ha xarxes possibles.
Pegam un bot i mos n’anam a Centreamèrica. Tu vares viure de prop la Revolució Sandinista. Com veus
la situació actual?
Molt decebedor. Molt decebedor i decepcionant! Vaig conèixer tot el procés en els seus inicis,
perquè jo vaig arribar a Managua l’agost de 1979. Veure com ha derivat vers una situació tirànica és
terrible. L’Ortega ha esdevingut un dictador, un tirà que massacra el seu poble, pel que deia haver lluitat.
És lamentable i penses: et jugues la vida per acabar en aquesta tirania?
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No sabem si es pot fer un “a pari”, però veient com els grossos es mengen aquests petits en aquelles
terres, podríem pensar que aquí podem fer poques coses sense Catalunya, Espanya, Europa? Estam
fermats curts?
M’interessa aquesta pregunta. Pel que es refereix a les Illes, la impressió que jo tinc és que som un poble
que tenim un autoodi molt acendrat. No es tracta sols d’un autoodi estrictament cultural, també és un
autoodi econòmic. Pensar que els altres ho fan millor que nosaltres, que nosaltres no hi podem fer res,
que nosaltres estam sotmesos a altres forces...
Jo crec que això és una llàstima, perquè aquí històricament s’ha demostrat que hi ha hagut iniciatives,
emprenedoria... Emprenedoria per part dels empresaris i també per part de la classe obrera. Perquè, una
de les altres coses que s’ha dit és que aquí no existia classe obrera; que, pràcticament, el turisme de
masses ve del no-res. És un bolet que creix els anys seixanta i que abans hi havia una societat de
pagesos explotats, incultes, junt senyors aristòcrates que vivien en una època daurada, tot i que
decadent. Ha fet molt de mal “L’Illa de la calma” d’en Santiago Rossinyol, un anti-industrialista
convençut, i les obres d’en Villalonga.
Jo crec que han fet molt de mal des d’un poc de vista sociològic i econòmic, però també cultural; perquè
la imatge que s’acaba donant és la del terratinent, el senyor que està en decadència, un símil del
Gatopardo de Lampedusa, aquestes analogies que tantes vegades s’han invocat. Però que porten a una
visió antidialèctica del procés històric i econòmic mallorquí. Els pagesos, manipulats i ignorants, junt amb
els artesans, es condensaven en tomar ametles, collir olives, o fer tasques artesanals domèstiques, sense
pulsions ni socials ni de mercat.
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No, aquí hi havia molta més cosa. Molta més ebullició: un formigueig constant d’activitat econòmica i,
també, de respostes socials. Aquí hi havia una inventiva de la classe obrera important (que nosaltres
hem estudiat en el nostre grup d’investigació). Inventiva per fer màquines, enginys i de fer patents; més
de vuit-centes patents hi ha comptabilitzades des de finals del segle XIX. La major part d’elles fetes des
de l’artesania més humil. Màquines de repuntar sabates, per exemple, emulant les màquines americanes,
aquí es feien. Les perles, que suposaven tecnologia pròpia. Tot això és tecnologia interna, adaptativa de
la tecnologia avançada en aquells sectors que es feia a altres indrets; i està feta des de les Illes i per
gent d’aquí. La qual cosa demostra, un cop més, que el fet de ser illes no ens ha fet aïllats ni isolats de
l’economia mundial ni dels avatars socials que la sacsejaven.
Les màquines que s’utilitzaven per repuntar sabates es fabricaven a Llucmajor. Hi ha màquines que duen
una placa de ferro amb el nom del taller de Llucmajor. Hi ha una capacitat d’emprenedoria i d’iniciativa
que s’ha silenciat sistemàticament. Perquè el discurs dominant ha estat: els hotelers ens han tret de la
misèria. Abans es menjaven garrofes i s’anava amb espardenyes fins que el turisme irromp. Això és fals
des d’un punt de vista econòmic.

A la nostra recerca es demostra, i en el Premi de Catalunya d’Economia ho va emfatitzar molt el Jurat,
que Mallorca no era una illa tant en calma com la gent es pensava. Que aquí hi havia lluites obreres, hi
havia protestes, hi havia organització. Tot producte d’una determinada estructura econòmica. Clar, quan
venien els inspectors de Treball, des de Madrid a revisar les fàbriques i tallers mallorquins, deien que “era
como en Cataluña, pero en pequeño”; textualment. És ver que no hi havia grans complexos, però hi
havia fàbriques de tres-centes i quatre-centes persones.
Hi havia consciència de classe, lluita obrera, empresaris emprenedors: tot el que identifiquem com a
societat industrial, burgesa. És la intrahistòria que sistemàticament desconeixem perquè ens auto-odiam;
perquè no reivindiquem això. Els catalans i els bascs reivindiquen el seu passat econòmic i social: la seva
burgesia, la seva cultura burgesa, els habitatges modernistes; els bascs els bancs, Neguri, tot això que
els identifica, com a classe i si se m’apura, com a poble.
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I entre nosaltres, fins que va arribar el turisme de masses, quin empresari hi havia, quin empresari
anomenaven? En Joan March, i ningú més. I no era l’únic. Jo crec que reivindicar el passat econòmic de
les nostres illes, i situar-lo en el seu context europeu, això és un discurs molt poderós en l'àmbit
alternatiu, que, endemés, està avalat per la ciència; no és que t’ho inventis, no fas una economia
inventiva, una història econòmica inventiva; això està demostrat. Aleshores te n'adones de la importància
que tenen aquestes experiències.

I a l’escola s’ensenya tot això? La gent no ho valora perquè no ho sap.
És clar. Fixeu-vos que en el debat sobre la diversificació de l’economia balear, que té molts matisos, es
parla des de sectors significatius de l’empresariat; però també des d’àmbits de l’esquerra. D’alguna
manera, el missatge sovint és: vosaltres què voleu, tornar a pujar als garrovers, tornar a allò? Com és
obvi, no es tracta d’això. Però quan es diu, es fa amb to despectiu. La feina que es feia abans era ja prou
diversificada, i no únicament agrícola: a Mallorca, l’any 1930, el 30% de la població activa era industrialmanufacturera. Un nivell molt similar a Catalunya. La renda per càpita de les Illes Balears els anys 30
(això està publicat per la Fundació BBVA) estava en el quart o cinquè lloc del “ranking”. Sabates, teles,
flassades, sabons, metal·lúrgia lleugera, agro-alimentació: aquest era el mosaic ample i consistent del
sector secundari illenc. Esteva, Sales, Ribas, Maneu... Són alguns dels noms emblemàtics dels “capitans”
industrials, que diria el gran historiador Eric Hobsbawm, de Mallorca.
Vivim millor ara que els anys trenta? És clar que sí. I els catalans també, i els bascs i els anglesos. És
absurd fer aquestes comparances; això és el que la gent compara per a desqualificar. Les coses s’ha de
contrastar de manera simètrica, no ahistòrica.
A les Jornades de Moviment Obrer, organitzades per les Fundacions Darder Mascaró, a la jornada
dedicada als moviments obrers a l’època de 1917, tots parlen dels conflictes que hi va haver (vagues,
crisi de subsistència, vagues generals, organització de les diverses branques, extensió a pobles).
La tesi doctoral d’en Ramon Molina, que tracta del nivell de vida, demostra que va ser precisament aquí
quan el salari va pujar. Per la reivindicació obrera. Tot això ho ignorem o ho volem ignorar; i no hi ha una
reivindicació no només històrica, sinó política. Jo crec que s’ha de rememorar tot. S’ha de reivindicar que
hi havia una burgesia. Alguns escriptors diuen que no; als escriptors els hi agrada viure en una bombolla
idíl·lica i romàntica, un relat que apuntala algunes de les seves obres: aquí no hi havia res, diuen, fins al
punt que es compara Mallorca amb Sicilia, quan tenen evolucions i condicionants totalment distints.

I el contraban?
El contraban el feia tothom a la Mediterrània. Quan un va a un congrés de temes empresarials a escala
europea, la gent t’està dient: “Com així no estudieu en Joan March?” Un empresari interessantíssim. I
què pensem d’en Joan March? Doncs, de bell nou, el tòpic: “pirata del Mediterraneo”, contrabandista... Hi
ha més coses darrere dels empresaris. Reivindicar la seva experiència empresarial, que comportava
destresa econòmica i elevada explotació de la classe treballadora, és a dir, les dues baules de les
societats industrials, és el contrapunt a la Mallorca estricta dels senyors, els nobles, els botifarres, tot en
una parsimònia ordenada, sense aldarulls, amb uns codis feudals inamovibles. Bé, i també hi havia en
March. Però i els altres? Sabeu què n’hi havia aquí d’empresaris que feien feina, que exportaven. I, no ho
hem de perdre de vista: que explotaven amb baixos salaris, incorporació de nins als processos
productius, és a dir, el que podem trobar a d’altres indrets europeus. Només una dada pot ser
il·lustrativa: de cada cent pessetes que sortien pel port de Palma, cinquanta-set eren productes
industrials.
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Els polítics tenen consciència d’això?
No, no els interessa. Els interessa l’immediat, el dia a dia, cosa que es comprèn per altra banda. L’únic
polític que he conegut i que ha demostrat interès pels processos històrico-econòmics, va ser n’Ernest
Lluch, que va escriure dos articles a “La Vanguardia” sobre el creixement econòmic de les Illes des d’una
perspectiva històrica. Jo era amic de n’Ernest i conversàvem molt a Menorca sobre tot això; i jo li
explicava les investigacions que estava fent. I ell va escriure aquests dos articles reivindicant el
dinamisme econòmic de les Illes Balears. Dient que aquí hi havia una munió d’activitats econòmiques, de
tràfec de tota casta, de molta activitat, que ha estat ignorada, silenciada, o simplement arraconada;
perquè no interessa, tal vegada, esbucar el mite que ens hem forjat nosaltres mateixos.
Ara es torna a parlar de re-localització...
És difícil, molt difícil. Jo en això aniria un poc alerta, perquè el cost que pot representar re-localitzar pot
esser molt alt.
Però és una paraula màgica...
És el que en el CES (Consell Econòmic i Social) diem: que hi ha massa conceptes que estan buits de
contingut. El concepte de “diversificació econòmica”, per exemple: diversificam què? On? En concret: En
Bio-tecnologia; bé, però hem de fer investigació d’això. La ciència ha d’ajudar a la política. Ciència i
Política haurien de ser un binomi essencial.
Potser cal recordar que, fa un parell d’anys un col·lectiu de més de set-cents membres, molt prestigiat,
notava un cert malestar en el seu interior i va encarregar a un gabinet psicopedagògic que li elaborés un
estudi. La conclusió va ser: el seixanta per cent dels vostres membres serveixen per fer oposició, per
criticar, ara, per gestionar, per aportar...
Aquí hi ha la dificultat: tu què aportes? Què faries tu? Quina alternativa tens? Lo de la re-localització és
un altre concepte vacu. Què hem de relocalitzar, la inversió del calçat, la indústria agroalimentària? Què
costa fer això? Hi haurà gent aquí? Hi haurà gent que voldrà fer feina allà, en aquell lloc i deixarà altres
feines? Estam parlant d’un tema, que no dic que no s’hagi de discutir, però no és tan senzill. És que
sembla que això es fa amb un decret llei i l’endemà... ja diversifiquem la nostra economia per art de
màgia. Això no és tan fàcil en economia; les transicions econòmiques són lentes. No es fan d’un dia per
l’altre; i tenen costos.
Potser són lentes i ràpides a la vegada. Es bo de fer preveure on serem d’aquí a cinc anys?
No, no és gens fàcil fer-ho això. Hi ha dues coses que hem de tenir en compte: el risc es pot mesurar, la
incertesa no. Estam en una època d’incertesa. Es pot mesurar el risc, les assegurances ho fan: assegur la
meva casa per dos o per quatre anys i això em costa una prima de risc. Però la incertesa és imprevisible;
tu no saps el que et passarà. Fa sis mesos ningú sabia el que està passant ara; basta veure això! El que
pots marcar són línies, tendències, de mig i llarg termini; però l’immediat està subjecte a moltes
consideracions, molts d’avatars, que són incontrolables; no sabem el que pot succeir. Per tant, la gent
que té varetes màgiques, respostes perfectes i coherents, i exigeix... jo, d’entrada, desconfio. Desconfio
perquè això no és fàcil!
Alguns qualifiquen el que ha passat com el col·lapse del capitalisme. Tu, com historiador, creus que
estam en una situació de col·lapse?
Jo crec que no. Aquí hi ha un gran debat entre l’economia marxista sobre això. Hi ha autors que
parlen des de fa quaranta anys de què el capitalisme està a punt d’enfonsar-se. Jo crec que no, el
capitalisme és un ens que s’assimila molt a un ens biològic, capaç de mutar, de canviar, de readaptarse...
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D’humanitzar-se?
... (somriu) Bono, es va humanitzar des dels 45 fins als 70 del segle passat. Si entenem per
humanitzar la capacitat de redistribuir; de redistribuir renda. No hi ha dubtes que des del 45 fins als
setanta-cinc, més o menys trenta-cinc anys, amb economies de perfil keynesià, va permetre a l’economia
no únicament créixer, sinó també redistribuir: estat del benestar, salaris alts, millores socials, salut per a
tothom,
educació. El
problema és
saber si ara
serem
capaços de
continuar
per aquesta
senda.
Perquè
el

neoliberalisme ha fet molt de mal en això; ha fet creure, equivocadament, que l’estat és un problema i
que el que s’ha de fer és dinamitzar el mercat. I el mercat tot sol no ajuda.
L’economia és una ciència asèptica i objectiva?
No, no és una ciència exacta. Els economistes es creuen que són els físics de les ciències socials, perquè
utilitzen matemàtiques, però moltes vegades les matemàtiques són un fi en si mateix, en lloc d’una eina.
Jo crec que són necessàries mentalment, però moltes vegades volem vestir una obvietat amb una
equació, que pot ser prescindible. Trobes moltíssims col·legues que escriuen un article científic, ple de
fórmules, regressions i equacions diverses, i al final diu una cosa que es podria fer amb una regla de
tres; simplifico, ho reconec. Això és perquè hi ha un cert complex d’inferioritat. Jo crec que hi ha
disciplines, com la filosofia, la història, que són més complexes, tenen més matisos; l’economia, tal com
està muntada ara i s’ensenya a les facultats, és excessivament simple; molt simple. Preveu que tothom
és racional, que tothom té la mateixa informació; i això és un error perquè no tothom té informació
simètrica. Això ho veiem cada dia: hi ha gent que té informació i juga amb ella, i hi ha gent que no en
tenim. Per tant, no estam en la mateixa situació. Per tant, això no és objectiu. No es pot dir: la política
econòmica millor de totes és aquesta i no n’hi ha d’altra. És el que ens han dit des dels anys setanta, des
de l’època neoliberal: l’única política possible és aquesta, no n’hi ha d’altra. Això no és cert. És fals
històricament. Clar, davant això no podem dir que és una ciència objectiva. No té lleis l’economia, lleis
inexorables.
També deu dependre molt de les prioritats socials que es planteja l’economia.
Correcte. És que si l’economista no fa feina amb una visió social i només fa feina amb un full de càlcul,
ho tradueix tot en números i perd de vista la realitat. Jo sempre dic als meus alumnes que han d’obrir les
finestres, que han de mirar el que passa. Que és el que han fet els grans economistes del món de totes
les tendències; des d’Adam Smith, Stuart Mill, Marx... tots han estat atents al que estava passant. Si
s’està en un despatx com si fos un laboratori, i s’està tot just fent operacions matemàtiques sense mirar
la realitat, que és dialèctica, les possibilitats d’errades són majúscules. Les han comeses entitats com el
FMI i el Banc Mundial, entre d’altres.
Aquesta pandèmia ens ha fet descobrir l’Orient?
No, jo crec que ja estava ben descobert. L’avanç asiàtic ha estat una característica des dels anys
noranta. I la deslocalització hi té molt a veure en això. El mercat asiàtic és un mercat emergent i és un
competidor seriós dels Estats Units.
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Quins corrents actuals poden conformar una economia crítica?
N’hi ha una molt important, que és l’Economia Ecològica. Jo crec que és clau atenent els reptes que
tenim davant: el canvi climàtic, el desafiament ambiental. Aquesta és un corrent d’investigació i de
treball molt potent. Hi ha molts d’economistes que hi estan fent feina de forma seriosa i molt bé en
aquest camp. Aquesta seria una via important. L’Economia de la Innovació seria una altra. Tot el que
implica incorporar valor afegit a què estàs fent, amb el mínim cost ambiental possible; això és important.
També hi ha un corrent important d’economistes que estan fent feina per aquesta via; que pot esser més
ortodoxa, però que també té un punt d’alternativa, perquè no se centra tot en l’economia financera, en
l’economia convencional. Després hi ha tot el que afecta les Noves Industrialitzacions: veure de quina
manera es pot abordar un procés de nova industrialització que se sustenti sobre sectors que no siguin
agressius amb l’entorn: el que es diu el “New Green Deal” (la nova oportunitat verda). Això sembla que
Europa teòricament ho té clar; fa falta veure si tota l’allau de doblers que ara s’estan fabricant per
corregir el tema de la Covid19 es destinen correctament a aquests tipus d’activitats. No es destinen a
corregir desequilibris financers estrictament. Per a mi la clau de tot és la inversió.
Tu vares ser Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i vares viure una època de crisi, quina impres sió
tens d’aquella etapa?
Una gran recessió, sí. Molt complicada. Quan estàs a l’altra banda del taulell és difícil. A mi l’experiència
de la Conselleria m’ha servit per ser més empàtic amb la gent que gestiona. L’entenc més. Perquè jo vaig
viure l’etapa del 2007 al 2011, la gran recessió va esclatar el 2008 amb uns problemes financers brutals,
i, a més a més, es varen destapar tots els casos de corrupció. Es varen destapar des de la meva
conselleria: NOOS, Palma Arena, etc. Tot això va ser un element de pressió molt important per a l’equip
d’Economia, Hisenda i Innovació. Vàrem viure tota casta de pressions: dels sindicats, dels empresaris,
dels proveïdors, dels mateixos polítics... va ser complicat. Va ser una experiència molt interessant, però
no tinc ganes de tornar-la viure. Està molt bé com experiència; vaig aprendre moltíssim, moltíssim,
d’economia. Va esser un màster accelerat. Però també vaig aprendre molt del comportament humà. Dels
recursos humans, dels comportaments d’egoisme que hi ha en moltes “soflames” aparentment utòpiques
i guapes, però que a darrere hi ha: “¿qué hay de lo mío?”.
El problema, quan estàs gestionant les finances públiques, és que a tu la gent et ve sense embuts. Tu
te’n pots anar a un Consell de Govern a conversar amb el President: “el meu projecte...!” Però, al final,
com que tot es redueix a doblers, el que ha d’aprovar això és el responsable de finances, i li has
d’explicar les coses com són. Jo tinc anècdotes molt sucoses en això; sucosíssimes. Que et demostren la
misèria de la gent. En el fons, no és preservar els llocs de feina, és “¿ qué hay de lo mío?” I problemes
amb altes instàncies de l’Estat, problemes seriosos relatius a herències, exempció d’imposts. Són temes
que t’arriben i que has de saber dir que no; i aguantar les pressions. Ho vaig viure fotut.
I té uns costs personals...
Sí, clar. Un cost personal; un cost de salut. Cost professional jo crec que manco, perquè essent honest,
l’activitat que jo feia no distorsionava molt la meva formació. Jo no era conseller de Medi Ambient o
d’Interior, era d’Economia, Hisenda i Innovació, tot això forma part de la meva formació; és un terreny en
què jo em movia, no vos diré amb comoditat, però sí amb una certa seguretat. Molt distint que si et
mous en una altra àrea que no coneixes i que t’has de posar al dia, has d’estudiar...
Com has anat a parar el CES (Consell Econòmic i Social)?
Una proposta que es va fer per part del Govern i que es va canalitzar mitjançant els sindicats en el
Plenari del CES. És un altre lloc que no representa abandonar la meva càtedra (quan vaig ser conseller
vaig haver d’abandonar-ho tot; vaig estar en Serveis Especials, aquí ja no) i aleshores forma part del
meu univers formatiu: economia, societat... encaixa. Si m’haguessin dit “presidir el Consell Consultiu”
hauria dit que no, perquè no en tinc ni idea. El punt de partida és reconèixer quan no saps una cosa.
Encara que sigui un càrrec molt bo; vull dormir tranquil, saber que del que faig en tinc uns coneixements.
Segur que he d’aprendre més, però tinc uns coneixements bàsics que em permetran no fer grans
desbarats; en faré qualcun, però no grans desbarats.
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Quin és el paper del CES l’any 2020?
Hauria de ser un paper central el del CES, perquè és un centre de trobada d’empresaris, sindicats i
societat civil organitzada. En aquest aspecte hauria de ser una referència per a tothom; és un organisme
de l’Estatut. No és una fundació privada, ni és una entitat empresarial de part, ni un col·lectiu
professional. És una entitat de l’Estatut d’Autonomia, com la Sindicatura de Comptes o el Consell
Consultiu, per tant, des del meu punt de vista, sigui qui sigui el seu President, el seu Secretari, la seva
composició, el CES hauria de ser un referent orgànic de la Comunitat Autònoma. Això intentam en el
CES: que ho sigui!
Se sent acceptat el CES?
En aquests moments... teniu en compte que el CES ha estat desmantellat durant cinc anys, des del 2012
al 2017, per tant, el grau de desconeixença de l’entitat, el que s’havia guanyat fins al 2012 s’ha perdut
en cinc anys. Del que tractam ara és de remuntar la situació; crec que ho estam aconseguint, però a
costa de molt d’esforç.
Davant la crisi actual, cap a on apunta el CES?
D’entrada el Consell Econòmic i Social ha aportat tres documents immediats de conjuntura. Tres
documents molt importants; dos d’ells s’han donat a conèixer, un tercer està a l’espera d’una aprovació i
després, encara que no sigui a expenses de la Covid19, el CES ha fet un estudi monumental, que és la
“Prospectiva 20-30”. Ha aglutinat més de quaranta científics, més de 350 persones de les quatre illes
l’han debatut, i ha estat un exercici modèlic, crec jo, de governança a força d’un esforç important de la
gent del CES. Aleshores jo crec que hauria de ser un document de consulta irreemplaçable per part de la
classe política, els empresaris i els sindicats.
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Es tracta de què la gent s’ho prengui seriosament; fet amb un esforç considerable, fet amb la
tranquil·litat de no tenir cap crisi que t’estreny, com ara, que tothom ha de fer coses perquè ha de donar
una resposta.
Nosaltres ho hem fet amb molta “tranquil·litat” (entre cometes), però amb molta expeditesa perquè es
faci ràpidament, no deixar dormir les coses, i ara pendents d’aprovar (esper que sigui així) el set de juliol
del “Dictamen del 20-30”, que donarà una sèrie de propostes i de mesures al Govern, als agents
econòmics i socials i a la societat civil sobre com es veu Balears d’aquí a deu anys i cap a quin rumb ens
hauríem d’orientar.
Tenint en compte la indefinició del moment...
Tenint en compte que estam marcats per la situació del moment, però hi ha una cosa molt clara: la
incertesa actual et farà fer canvis i et dislocarà coses immediates, però has de tenir un horitzó de futur.
Aquesta Comunitat Autònoma, suposem que es recuperi o que no es recuperi, que hi hagi un altre rebrot
o el que sigui, però ha de pensar si el model que té de creixement és viable, si s’ha de repensar, si s’ha
de remodelar... I això és el que implica una visió estratègica.
Caldria recordar una frase d’en José Antoni Marina: “No basta con la experiencia, hay que querer
aprender”.
Exactament, això és importantíssim. Pensar que no ho saps tot. No hi ha d’haver una humilitat falsa; ha
de ser una humilitat seriosa, honesta. Hi ha coses que no les sabem; i si no ho sabem, ho hem de dir.
Una de les coses que més he valorat d’aquest metge que fa de Coordinador de la Covid19 a Madrid és
això. Li han fet preguntes i ha respost: això jo no ho sé, però ho prepararé, ho miraré. I no improvisar. Jo
crec que la gran virtut que té el CES en aquest moment, des del meu punt de vista, és que no improvisa.
Aporta coses a partir d’una anàlisi rigorosa i científica. Ens podem equivocar, com tothom, però està fet
honestament; i aleshores el “20-30” tendrà molts de defectes, però dóna moltes pautes. Si jo fos
Conseller, ho agafaria sense dubtar, ara “doctores tiene la Iglesia” com se sol dir.
No es tracta només de marcar pautes, sinó de trobar recursos per anar fent les coses. El CES no és un
organisme de gestió, però pot facilitar pautes que facilitin la gestió.
Ho deia en Pere Mascaró: “Bolletí i pressupost”.
En Pere Mascaró, gran mestre de l’economia. Una de les persones humils, senzilla, que en sabia
moltíssim, i que sempre estava disposada a escoltar per a aprendre. Un gran amic.
L’entrevista acaba d’una forma sorprenent i única: En Carles agafa la motxilla i treu dos exemplars del
seu plec de poemes «Punto de partida, poemas de amor y compromiso (Centroamérica – Mallorca 197981)» i ens en regala un per hom.
Clarearán los momentos.
La noche encerrará
su candil redondo.
...
Nada debe ser
Imperturbable.
Porque es mañana:
la nueva vida”.
Moltes gràcies, Carles!
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El paper del Tercer Sector
en l’escenari postcoronavirus

Construint alternatives

5.1

Andreu Grimalt
Junta Directiva del Tercer Sector Social
Sense cap intenció de minimitzar les gairebé 30.000 morts que ha
provocat la COVID-19, sembla que, gràcies a les mesures adoptades,
els efectes sanitaris de la pandèmia comencen a remetre i estar sota
control: la corba s’ha aplanat, les UCI ja no estan sotmeses a
l’extraordinària pressió dels darrers mesos i la ciutadania, en
general, segueix els protocols de seguretat i distanciament,
imprescindibles sinó per evitar, sí almenys per reduir els efectes d’un
probable rebrot durant la tardor.
És cert que la pandèmia ha afectat persones que no es trobaven en
risc d’exclusió, sobretot per la baixada d’ingressos, però també ho és
que s’ha acarnissat amb els col·lectius més vulnerables de la nostra
societat: persones en economia submergida o treballs precaritzats,
amb discapacitat o amb dependents a càrrec, famílies
monomarentals, dones víctimes de violència masclista (sobretot la
més extrema per prostitució o tracta), gent gran (especialment amb alguna dependència), persones
migrants o refugiades, infants i joves…
Com en tots els àmbits, l’impacte de la pandèmia també ha estat molt fort dins el Tercer Sector, tant pel
que fa a les necessitats de les persones i famílies vulnerables com a la tasca que desenvolupen les
entitats, que s’han hagut d’anar adequant a una situació completament nova de manera urgent i en un
escenari incert i canviant: teletreball, canvi de metodologies, protocols de seguretat, noves prioritats…
però la seva proverbial capacitat d’adaptació, la coordinació amb les administracions i, sobretot, l’esforç i
la il·lusió dels seus milers de treballadors i voluntaris han possibilitat que els efectes hagin estat menors
per als seus usuaris.
De cara al futur més proper s’ha de seguir treballant, per descomptat, en l’àmbit sanitari, reforçant
l’atenció primària i revertint les retallades que va patir el sistema durant la passada crisi, però gran part
dels esforços s’han de centrar en l’incert i poc optimista escenari que se’ns presenta al davant, en el que
l’economia ha patit una aturada sense precedents en la història recent i els efectes laborals i socials sobre
centenars de milers de persones són més que evidents.
De ben segur la situació postCOVID19 no serà tan greu si, després d'una primera fase d'atenció urgent
de les necessitats bàsiques (salut, alimentació, acompanyament…), es passa al més aviat possible a
mesures no assistencials basades en la inclusió i en la garantia d'ingressos, com poden ser un treball
digne, unes prestacions socials efectives i àgils i uns serveis públics potents i accessibles, tenint sempre
per bandera les premisses de defensa de drets i respecte a la dignitat de les persones. Per descomptat, la
coordinació i el treball conjunt de les administracions responsables d’aquestes mesures amb el Tercer
Sector Social són una peça clau a l’hora de desplegar les polítiques necessàries per sortir d’aquesta
situació.
Dins aquestes polítiques, el ventall és tan ample com imprescindible: garantia d’ingressos, reactivació i
reorientació del mercat laboral, cobertura de necessitats bàsiques i drets fonamentals, lluita contra la
bretxa digital i educativa, gestió eficient i desburocratització de l’Administració, suport a les entitats del
Tercer Sector Social, manteniment i ampliació dels programes de formació i inserció de les persones
vulnerables, aplicació d’una fiscalitat justa i redistributiva…
En definitiva i de manera molt resumida, es tracta de situar les persones, i especialment les més
vulnerables, en el centre de l’agenda política, i que les administracions i el Tercer Sector Social treballin
conjuntament en el disseny, aprovació, aplicació i avaluació de les polítiques necessàries per garantir el
benestar de les persones amb necessitats socials no cobertes i la seva inclusió social plena i efectiva.

1

Habitatges cooperatius
Una nova oportunitat postcovid?

Construint alternatives

5.2

Josep Ramon Balanzat
L'actual crisi provocada pel maleït bitxo ha trastocat absolutament tots els paradigmes sobre el que se
sustentava la nostra vida quotidiana. Ara s'obri un nou escenari en molts fronts que caldrà analitzar i
veure amb uns ulls diferents.
Un dels aspectes que ens ha de fer reflexionar és saber si el
sistema actual de residències de majors de titularitat
privada és el més adequat per garantir una vida digna als
seus usuaris. Les dades suggereixen que no: el 93% de
majors morts per coronavirus a Madrid estaven a
residències privades.
Quan el lucre i l'afany de tenir beneficis a curt termini estan
per damunt d'una assistència de qualitat la cosa no pot
acabar bé. És evident que els recursos de les
Administracions públiques s'haurien de reorientar cap a
altres models més acollidors, més cooperatius, més
participatius. Ara és el moment que el Govern de les
nostres illes i els respectius Consells obrin la porta a nous
models d'autogestió d'habitatges cooperatius per a majors i
ho contemplin a les seves normatives.
El govern d'Astúries ha estat valent i ja ha reconegut els habitatges col·laboratius, també anomenats
cohousing, com a servei social que mereix el reconeixement oficial i el suport institucional i amb els que
es podran establir convenis de col·laboració per atendre la dependència amb fons públics.
Altres comunitats autònomes ja estan treballant en aquesta línia. A Balears hi ha hagut un primer
acostament amb la Conselleria d'Afers Socials que s'ha mostrat receptiva amb el model asturià i ens ha
promès que ho estudiaran amb interès.
Una altra de les notícies que han sorgit aquestes darreres setmanes és una òbvia: molts petits i mitjans
hotelers de les nostres illes difícilment podran aguantar una temporada en blanc i la que ve amb molta
incertesa i ja s'estan plantejant vendre els seus hotels abans que la desfeta sigui més gran.
Aquesta notícia podria provocar una nova oportunitat per a projectes d'habitatge cooperatiu per a
majors, com és KANOSTRA i d'altres. Es poden generar sinergies a tres bandes - Govern, projectes
cooperatius i hotelers afectats – per tal de facilitar la compra dels establiments hotelers en condicions
favorables i adaptar-los per a convertir-se en projectes d'habitatge cooperatiu per a majors o per joves.
El Govern ja ha començat a donar passes en aquest sentit i esperem que fructifiquin en projectes reals i
tangibles.
Aprofitem les oportunitats que se'ns obrin abans no sigui massa tard.
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COVID19 a Montuïri

Joan Verger Rosiñol
Batle de Montuïri
Des del passat 14 de març vivim una experiència que ningú de
nosaltres mai s’ho hagués pogut imaginar. Ens trobam en
estat d’alerta i confinats a casa per una pandèmia mundial.
Aquest fet només era imaginable a la literatura i pel·lícules de
ciència-ficció. La veritat és, però, que la realitat supera la
ficció. A la crisi sanitària, recordem la facilitat del contagi i la
perillositat de la malaltia per alguns sectors de la població, hi
hem d’afegir la greu i ferotge recessió econòmica que patim i
patirem al llarg dels mesos i anys següents.
Seran moltes les persones que es quedaran sense un lloc de
feina, que veuran com la seva empresa ha de desaparèixer.
Per tant hi haurà moltes famílies que es quedaran sense
ingressos per poder subsistir. Tal vegada, ara més que mai, es
veurà la necessitat que les institucions públiques estiguin al
costat dels ciutadans i ciutadanes. Per tant els Ajuntaments, com institució publica més propera, tendran
un paper important a l’hora de trobar de quina manera podran donar servei totes aquelles persones que
així ho reclamin.
A Montuïri en som ben conscients. Tant de la necessitat d’estar al costat de les ciutadanes i ciutadans
com de les mancances que tenim a l’hora de donar segons quins serveis. Per tant també serem
reivindicatius a l’hora de reclamar accions importants a les altres Administracions supramunicipals.
De totes maneres des del primer dia de confinament ens vàrem activar perquè els montuïrers i
montuïreres no es trobassin desemparats i tenir on acudir en cas de necessitat. La primera mesura va ser
no tancar l’Ajuntament. És a dir, a les oficines tot i que es feien torns de feina i es demana que les
sol·licituds es facin via telemàtica, juntament amb el batle sempre hi ha dues persones que poden
atendre la ciutadania.
Així l’activitat administrativa no s’ha vist afectada. Pel que fa a la seguretat només contam en dos policies
locals que des del primer dia han estat sempre de servei, un dia cadascú. He de dir emperò que a
Montuïri tenim la sort de comptar amb una agrupació de voluntaris i voluntàries de Protecció civil que és
l’enveja de moltes. Des del març i encara ara ha estat activada i com mínim sempre hem tengut 4
persones per cobrir el servei. Que consisteix en: Ajudar a la policia local, ajudes a persones dependents
per anar a comprar queviures o medicaments.
Han realitzat tasques de desinfecció, les primeres setmanes sortien el capvespre per animar als nins i
nines amb les sirenes dels cotxes. I també hem repartit una mascareta per cada ciutadà i ciutadana.
Aquesta iniciativa va partir de l’equip de govern, es varen comprar teles homologades per la confecció de
mascaretes, a través d’un voluntariat s’han fet aquestes mascaretes i després s’han repartit arreu del
municipi.
La informació que hem anat transmitent a la població a través de les xarxes socials (pàgina web de
l’Ajuntament, facebook, grup de WhastsApp d'aquest mateix, etc.) ha estat molt important. Hem pogut
donar les directrius que ens arribaven a través de BOE o BOIB i tenir la població informada i al dia.
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Parlant de xarxes, va sorgir una iniciativa (Na Marga Pocoví en fou promotora) que titularen “Montuïri
actua des de casa”, que per facebook i instagram retransmetia actuacions i activitats que ciutadans i
ciutadanes feien des de casa seva; gimnàstica, cuina, conferències, actuacions musicals, etc. La cosa era
tenir el personal entretingut i vaja si ho aconseguiren. Va tenir molt èxit.
La banda de música també tots els divendres dels mesos de març i abril a les 21 h també feien els seus
assajos des dels balcons de cada casa dels músics, cosa que omplia tot el poble de música.
Des de l’Ajuntament hem estat al costat i hem acompanyat totes aquestes iniciatives així com hem donat
cobertura a la part social. Des de la Casa de la vila juntament amb un grup de voluntariat, i els serveis
socials també s’ha reorganitzat el Banc d’aliments, i s’ha repartit menjar a les persones i famílies que ho
necessitaven.
Per les festes de Pasqua, organitzarem un concurs de la panada i el robiol més original i més lleig.
Després també un concurs de cuina per nins i nines.
Hem intentat i seguim intentant tenir els ciutadans i ciutadanes informats, entretinguts i activats. Així
com estar al seu costat ajudant-los en moments puntuals o mirant de quina manera podrem compensar a
les empreses i autònoms que no han pogut realitzar les seves tasques per culpa de l’estat d’alarma.
Per acabar només un desig, que aquest malson acabi aviat i que les persones ens adonem que hem de
canviar el ritme que duiem, a partir d’ara hem de reflexionar molt quin món volem i a quina velocitat
anar. Esper sincerament tots i totes hàgim après la lliçó i que o bé canviam de model o el futur no pinta
massa bé.
Coratge, ànim i segur que entre totes i tots ho aconseguirem.
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Per una transformació
de l’espai públic a la Palma postcovid19
Trinxera municipal

T2

Miquel Àngel Contreras
Coordinador de MÉS-Estimam Palma
La disminució de la circulació de cotxes als carrers
de Palma ha estat una de les imatges inesperades
provocades per l’estat d’alarma. La situació ens ha
permès somiar una ciutat diferent, pensada per i
per als vianants. La situació creada per la
pandèmia és una oportunitat per construir aquesta
nova ciutat. Des de MÉS-Estimam Palma ho tenim
clar i és per això la nostra assemblea va aprovar
una proposta per redefinir l’espai públic de Palma.
Partim de la idea que les mesures per evitar l’expansió del virus no haurien d’implicar una tornada
enrere dels avenços assolits en mobilitat sostenible. Ben al contrari, han de permetre la transformació del
model de mobilitat de la ciutat, de manera que assumeixi l’altre gran repte del nostre temps: la lluita
contra el canvi climàtic.
Des de MÉS-Estimam Palma volem alliberar espai ocupat pels cotxes i guanyar-lo per a la mobilitat a peu,
en bicicleta o en patinet. Però també consideram imprescindible fomentar el transport públic per a
distàncies llargues. La transformació de l’espai urbà, a més, ha de formar part d’una estratègia per
fomentar una economia més propera i més lligada als barris; i també per promoure la salut a través de la
reducció de la contaminació i del foment de la mobilitat activa. Tot això no només contribuirà a frenar el
canvi climàtic, sinó que farà de Palma una ciutat més agradable per viure-hi.
És per això que us proposam:
1. Repensar els usos de l’espai urbà prioritzant els vianants. Volem que la ciutadania disposi d’espai per
evitar nous contagis limitant l’espai per als cotxes. Volem restringir la circulació dels no residents als
carrers que no formen part de la xarxa bàsica de mobilitat i dedicar un carril per sentit a la bicicleta als
carrers de la xarxa principal. Volem també reduir o eliminar el trànsit rodat dins determinades zones a
través de super-illetes. L’únic vehicle motoritzat que tengui accés a aquestes zones ha de ser el transport
públic.
2. Execució de forma ràpida dels carrils bicis previstos al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible: Seguint
l’exemple d’altres ciutats, es podrien fer sense més intervenció que el repintat, amb una segregació
temporal amb blocs de formigó o jardineres.
3. És una necessitat urgent l’ampliació de l’espai per vianants i/o ciclistes en aquelles zones més
transitades, a fi d’augmentar les distàncies i reduir el risc de contagi. Exemples: front Marítim (Portopí –
Molinar), Avingudes, Pg Mallorca, Ramón y Cajal-Comte Barcelona-Marquès de la Sènia, Aragó,
Arquitecte Bennàzar o Sant Jordi-Son Ferriol.
4. Execució dels nous eixos cívics de Nureddunna i de Camp Redó-Cotlliure.
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5. Creació de noves zones ACIRE: A Jaume III i El Born-Conqueridor-Cort. També cal cercar fórmules de
pacificació i de reducció del trànsit a Joan Miró, carrer Llucmajor-Cardenal Rossell i a la resta de nuclis
tradicionals sense ACIRE.
6. Implantació de carrils BUS/VAO: Cal establir, d’acord amb el Consell, que un dels vials de cada entrada
principal a Palma sigui per a vehicles amb més ocupació.
7. Impuls del transport públic: Volem augmentar les freqüències als trams més plens. A més, la velocitat
dels busos ha de ser la més alta possible per oferir més viatges al dia, i això implica fer carrils busos a
tots els carrers que tenguin dos carrils per sentit. També volem limitar els girs a la dreta a les avingudes
sobre el carril bus, que provoquen interrupcions constants.
8. Limitació de velocitats: Volem reduir la velocitat de la via de cintura a 80 km/h i fer de Palma una
ciutat a 30km/h (en el moment d’escriure aquest article l’Ajuntament ja havia anunciat mesures en
aquest sentit). A més, els carrers amb una amplada menor a 20 m i els ACIRE haurien de tenir una
velocitat màxima més reduïda.
9. Impuls de la bicicleta: Volem impulsar Bicipalma, que permet testar la nova mobilitat per part
d’usuaris que no hi estan acostumats. Els primers mesos de des-confinament l’Ajuntament hauria
d’encetar una campanya d’abonament massiu a Bicipalma. A més, cal crear noves estacions i reforçar les
àrees de major afluència on el servei és insuficient. Caldria estudiar la possibilitat que una part de les
bicicletes comptin amb suport elèctric. A més, volem impulsar nous aparcaments a l’SMAP i caixes de bici
i un programa de suport a la compra de bicicletes per als que no en tenguin. Seria també desitjable la
col·laboració amb grans generadors de mobilitat fora de la via de cintura (UIB, ASIMA) per donar suport a
la compra de bicicletes elèctriques.
10. Impuls del canvi modal a l’entrada i sortida de les escoles: L’Ajuntament ha de deixar de ser un agent
al servei del cotxe i ha de donar un major impuls a les rutes escolars a peu, en bici i en bus. A curt
termini és indispensable la instal·lació d’aparcaments de bicicletes, que la policia local de Palma
desincentivi l’aparcament en doble fila i una conscienciació a favor de les rutes a peu i en bicicleta. A
mitjà termini, és clau el replantejament de les zones escolars de Palma per afavorir que els infants vagin
a l’escola més propera a ca seva.
11. Palma respira: Palma disposa d’un gran nombre de metres quadrats dels quals actualment no està
gaudint. De manera similar al que ja fa París, proposam el tancament de carrils al trànsit rodat el cap de
setmana, de manera que s’hi pugui jugar, passejar o anar en bici. Cal prioritzar aquestes actuacions en
aquells espais amb poques zones verdes o de passeig. L’Ajuntament de Palma ja ho ha començat a fer
durant la des-escalada a espais com el passeig Marítim, les Avingudes o Nureddunna, però cal que això
es converteixi en permanent i que ocupi més carrers de la ciutat.
Amb la posada en marxa d’aquestes mesures, que s’hauria de posar en marxa de manera relativament
ràpida, Palma passaria a ser una ciutat amb una més mobilitat sostenible, més saludable i més agradable
per viure-hi. A més de garantir el distanciament social al qual obliga la pandèmia de la COVI19. El
resultat serà una ciutat preparada per fer front a la crisi econòmica i al gran repte del nostre segle,
l’emergència climàtica. Tot això suposarà un gran canvi cultural i no ho podrem fer sense la implicació
activa de la ciutadania. Només amb el suport de totes i tots ho farem possible.
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Trinxera municipal

T3

Marratxí i la COVID19

Joan Francesc Canyelles i Garau
Primer Tinent de Batle i regidor d’Urbanisme, Habitatge,
Mobilitat Sostenible i Comunicació de l’Ajuntament de Marratxí
Habitualment miram el que passa a altres països del món
com una cosa exterior, com si miréssim una pel·lícula que no
pogués afectar el nostre entorn, ni les nostres rutines i
costums. Però en aquesta ocasió no ha estat així i, de forma
sobtada, enmig de la confusió per la manca d’informació
contrastada, va arribar el primer cas d’infecció de
coronavirus de les Illes Balears. Un veïnat de Marratxí,
britànic per més senyes, que havia viatjat als Alps francesos,
va ser el primer contagiat a la nostra comunitat.
Darrere aquest primer cas al nostre entorn n’arribaren
d’altres. Aquí, i a tot el territori de l’Estat espanyol, s’havien
de prendre mesures dràstiques i el govern d’Espanya va
declarar l’estat d’alarma des del passat 14 de març. A partir
d'aquest moment els esdeveniments s’han desenvolupat a
una velocitat de vertigen i s’han succeït les ordres
ministerials, els anuncis a premsa, les rectificacions
posteriors, la retirada de competències a les Comunitats
Autònomes i, en conseqüència, els canvis constants i la
confusió de les mesures a adoptar per part de les institucions
més properes: els ajuntaments.
La primera gran mesura que ha afectat més a la ciutadania ha estat el confinament a casa per tal d’evitar
els contagis i la restricció a la circulació de les persones si no era per una causa molt justificada i de
primera necessitat. En aquest context, les xarxes socials han esdevingut el mitjà de comunicació més
eficaç entre l’ajuntament i la ciutadania.
Des de l’Ajuntament de Marratxí hem estat molt actius i hem adoptat una sèrie d’iniciatives per tal de
tenir a la població informada sobre les mesures sanitàries, així com dels canvis normatius i els serveis
municipals que en cada moment hem oferit fins a la fase 0:











Creació d’un equip de crisi per poder gestionar el dia a dia.
Tancament al públic de les dependències municipals. Hem habilitat telèfons d’atenció al ciutadà,
només s’han atès presencialment casos d’emergència amb cita prèvia.
Tancament instal·lacions esportives, parcs infantils, deixalleria, biblioteques, etc.
Desinfecció diària de carrers, places i llocs concorreguts (farmàcies, comerços de primera
necessitat, etc.).
S’ha mantingut el servei de recollida de residus urbans i la recollida de reciclatge.
Es va suspendre el servei de recollida de trastos a domicili, però es va mantenir la recollida de
trastos deixats a la via pública.
S’ha implantat el teletreball a la majoria de treballadors/es públics.
Posada en marxa del registre electrònic municipal.
A conseqüència dels nombrosos ERTOs -expedients de regulació temporal d’ocupació- pel
tancament temporal d’empreses, s’ha produït una demanda d’ajuda als Serveis socials
municipals.
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Davant aquest increment de demanda d’ajuda hem habilitat partides pressupostàries destinades
a pal·liar aquesta situació d’emergència social sobrevinguda.
1. S’han ampliat els serveis d’ajudes destinades a pagar lloguers, hipoteques i despeses de
comunitat.
2. Ajudes per comprar d’aliments i necessitats bàsiques.
3. S’ha incrementat en més de 100 famílies el repartiment d’aliments a través de l’ONG
Casal Solidari.
4. S’ha reforçat el Servei d’Ajuda a Domicili per tal d’assegurar la neteja personal,
domiciliària, la compra d’aliments o l’acompanyament als centres de salut de persones
majors dependents o amb greus dificultats de mobilitat.
5. S’ha habilitat un servei telefònic d’ajuda psicològica.
6. S’ha habilitat un servei d’assessorament i informació en relació als adolescents per part
dels policies tutors.
Repartiment de mascaretes als comerços.
Repartiment de mascaretes als infants menors de 14 anys i majors de 65 anys.
Campanya de promoció de compra al comerç de proximitat.
Bonificació del 100% de l’ocupació de taules i cadires.
Bonificació de la taxa de recollida de fems als comerços de menys de 300 m².
Bonificació de la taxa de tractament de residus dels comerços que han tancat o han facturat un
75% menys de la seva facturació.
S’estan estudiant diferents ajudes puntuals per pagar despeses del lloguer de locals comercials,
corrent elèctrica, etc. de negocis que s’han vist obligats a tancar o han reduït la facturació un
75%.
Actualment s’estan redactant els projectes per tal d’ampliar la xarxa de carrils destinats a
vianants i ciclistes. Aquest projecte es durà a terme a 4 avingudes que connecten el passeig
paral·lel a la carretera d’inca amb les urbanitzacions interiors del municipi.

El que hem hagut de potenciar de forma molt notable ha estat la comunicació amb la ciutadania, ja sigui
mitjançant infografies de les notícies i novetats que han anat sorgint, tant en període de confinament
com durant la des-escalada. En aquest sentit, és important esmentar que els canvis decretats per part
del govern espanyol han estat constants i han creat certa confusió de les mesures adoptades i el permès
en cada moment o fase.
En el cas de Marratxí, la potenciació de les xarxes socials i la creació de la plataforma multimèdia local
MTXI.es, és la base per a transmetre tota la informació de servei i les notícies relacionades amb el nostre
municipi, però també és el punt d’encontre per esdeveniments culturals i de lleure que compartim amb
la ciutadania, com per exemple concursos, concerts, xerrades, conta contes, etc.
A partir de l’entrada en la fase I de la des-escalada, hem començat a caminar cap a l’anomenada “nova
normalitat” amb la incògnita de quins canvis i hàbits socials han vingut per a quedar-se, com ens
relacionarem i com serà de profunda la crisi social i econòmica que ens ha provocat a les nostres vides la
COVID19.
Segurament un dels aspectes més positius d’aquesta aturada de les activitats contaminants provocada
per la COVID19 ha estat la recuperació i reactivació del medi natural i de la biodiversitat. Aquest aspecte
ha de ser una gran oportunitat per fer passes per tal de canviar el model econòmic i social que ha de fer
de les Illes Balears un territori més sostenible socialment i ecològicament.
No podem deixar passar aquesta oportunitat per fer possible el canvi de model, en tots els sentits, de
què fa tants i tants anys que parlam.
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6.1

L’esquerra i el Minotaure

Joan Pau Jordà
Jaume Vicens Vives va utilitzar la metàfora del personatge mitològic del Minotaure per explicar com, de
fet, els catalans havien restat lluny del poder durant segles. "El poder és la pau i la guerra, la revolució i
la reforma, la justícia i la injustícia, el mal i el bé comú". El Minotaure és una realitat quotidiana que cal
saber manejar. La relació entre el govern central i el progressisme illenc té moltes similituds amb el
Minotaure de Vicens Vives.
Les Illes Balears, en els termes en què es defineix la
política espanyola, no existeixen. Representem únicament
el 2.3% de la població i menys de l'1% del territori
nacional. Triem des de 1977 una desena de diputats i
senadors a Corts que han estat sempre fills dels grans
partits estatals i en comptades excepcions som notícia en
una Espanya on sembla que la "política" neix, creix i es
reprodueix en els grans centres de poder de Madrid,
Barcelona i el País Basc.
Malgrat que l’any 2001, la renda per càpita de les Illes era
la més elevada de l’Estat i l’esperança de vida una de les
més longeves, era una societat dividida, un 16.5% de
població sota el llindar de la pobresa, avui és un 25%. La
màgia del turisme, que genera una entrada fàcil de divises estrangeres a Espanya, té una doble cara:
sous per sota de la mitjana estatal, alta estacionalitat i precarietat, alta sinistralitat laboral, problemes
d’habitatge, recursos públics insuficients per a una demanda en creixement i una manca de correlació
entre benestar de la població i creixement turístic. D’aquesta forma, tal com diu Murray, el 20% de les
llars més riques acumula 6 vegades més renda que el 20% de les llars més pobres. Així, vivim a unes
illes on en termes monetaris, els iots de luxe són el primer producte d’importació, però som la tercera
Comunitat Autònoma que aplica més deficientment la Llei de Dependència.
En paral·lel, i de forma independent –malgrat que els sectors més espanyolistes vulguin enllaçar-ho tothi ha el problema del finançament i la vertebració territorial d’Espanya. L’anomenada Espanya buidada
(que reivindica millores per al món rural), o les campanyes per a un finançament just al País Valencià o
les Illes Balears, en serien exemples de la necessitat de donar resposta a les demandes dels territoris
perifèrics de l’Estat. Recordem, si més no, que les Illes Balears tenen un dèficit fiscal situat entorn del
14%.
Davant aquestes desigualtats estructurals, els progressistes de les Illes que no tenen el cap i el cor a
Madrid, es troben en una espècie d’atzucac a l’hora de solventar els problemes específics de les Illes. Per
un costat, el sobiranisme polític és l’opció que, en el món de les idees, defensarien millor els interessos
dels ciutadans de les Illes Balears a Madrid, com que no tenen cap lligam a partits o interessos estatals...
però el fet és que de contesa en contesa electoral, els illencs no donen el seu vot a aquestes opcions
quan es presenten a les eleccions al Congrés i el Senat.
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De fet, si un dia un partit mallorquinista arribés a tenir representació a les Corts, aquesta seria sempre
testimonial (1, 2, 3, 4... diputats en els somnis més humits del nacionalisme). És a dir, només podria
aspirar a arrabassar alguna regalia del govern central o a influir en la cosa pública de Madrid, però mai a
formar part del govern o intentar canvia estructuralment el poder central.
Per altre costat, aquella part del progressisme illenc que vehicula les seves reivindicacions mitjançant
partits i organitzacions estatals, no es troben en una situació millor. El fet de participar dins
organitzacions amb representació a Madrid i amb capacitat de governar l’Estat permet a aquestes
persones un fil directe amb el poder central, però sempre de forma molt precària, aconseguint minsos
resultats, i a vegades, de rampellada perquè un diputat o altre nacionalista de Canàries o Catalunya
aconsegueix una victòria que també ens beneficia als illencs. Arribam a tal paradoxa, que moltes vegades
ens sortim beneficiats d’una mesura o l'altra impulsada dels nacionalistes canaris o catalans de dretes,
que no tant per l’acció dels nostres representants.
Així el progressisme illenc es troba en un cul de sac. Els polítics illencs són incapaços de tocar el poder
real quan es tracta de resoldre els problemes i especificitats de Mallorca. És, com ja comentàvem, la
metàfora del Minotaure. L'Estat són els altres. L'Estat és, d'alguna manera, una cosa aliena a la
idiosincràsia pròpia mallorquina, especialment d’esquerres. Aquest és el nostre drama.
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El repte del lideratge i la
comunicació política en temps de crisi
Altres veus

6.2

Maria Garcias
La seva extravagància i el seu estil maldestre l’han convertida, per a
bé o per a mal, en una de les estrelles del confinament. Declaracions
exagerades, entrepans de calamar a IFEMA, menús de Telepizza, el
seu aparthotel, fotos d’estudi amb ulls tristos i llàgrimes de cocodril.
Ho ha aconseguit, ja tothom la coneix. Isabel Díaz Ayuso, llicenciada
en Periodisme i actual presidenta de la Comunitat de Madrid, és
l’excusa perfecta per a encetar una reflexió sobre lideratge polític i
comunicació en temps de Covid19.
L’objectiu de l’equip de comunicació d’Ayuso sembla haver-se centrat a
mantenir-la al centre mediàtic jugant amb la memòria curta de la
gent: donar-la a conèixer creant polèmica, polaritzant amb el contrari i
reforçant la unió dels seus, obligats a defensar-la. Una cortina de fum
que ens fa centrar l’atenció en els seus posats, les seves ocurrències i
declaracions mentre ens fa oblidar episodis qüestionables de la seva
gestió, com la dimissió de la directora de Salut Pública o la situació de
les residències de persones majors.
Ayuso – que s’ubica, per cert, als antípodes del batle madrileny
Almeida en la qüestió comunicativa – ha fet de la controvèrsia,
l’histrionisme i la vaguetat en les declaracions la seva senya política. Es tracta d’una estratègia no tan
allunyada del que pot parèixer de l’estil de Trump i, en tot cas, arriscada – encara més en plena crisi
sanitària. Precisament, els experts en comunicació política coincideixen a apuntar que, en el context
actual, són necessaris líders amb missatges empàtics i de calma, decidits a trobar consensos, que no
només parlin “als seus”, sinó que també interpel·lin l’oposició amb la voluntat d’arribar a acords.
Es pot dir que, fins a cert punt, l’emergència ha alimentat la política dels gestos, dels símbols i dels
personalismes arreu del món. Es tracta d’una resposta previsible i que s’emmarca dins del gir
personalista del poder i els populismes a l’alça de l’escenari Pre-Covid19. La pregunta és, resulta eficient?
De moment, tot apunta que les reaccions personalistes tendran un baix rendiment per dos motius.
En primer lloc, una de les principals necessitats comunicatives en el context d’una crisi tècnica, com la
sanitària, és la credibilitat. L’existència d’una font d’informació creïble, amb experiència i amb capacitat
d’oferir dades objectives – en definitiva, un Fernando Simón – és un valor fonamental. Existeix, així, una
tendència cap a la revalorització dels experts i del coneixement tècnic, que han de servir de guia
per al disseny de les noves polítiques públiques. No són bons temps per al negacionisme científic propi
dels líders populistes com Trump, que continua amb el seu tractament d’hidroxicloroquina, o Bolsonaro,
per a qui la pandèmia mundial es deu a una simple “gripezinha ou resfriadinho”.
En segon lloc, la crisi del coronavirus ha tornat a ubicar les institucions al centre. La resposta ha
sorgit d’un esforç institucional, probablement sense precedents, que ha exigit la coordinació
d’institucions, administracions i competències de diferents nivells de govern. Així, les respostes
personalistes i els lideratges verticals, elements propis del populisme, semblen anar en direcció contrària
a les necessitats comunicatives actuals.
Donant una ullada ràpida a diferents països i amb el marge temporal que ens ofereixen aquests darrers
tres mesos de crisi sanitària, poden observar-se diferents estils a l’hora d’encarar la crisi del coronavirus.
En primer lloc, el to bèl·lic del president francès Emmanuel Macron amb el seu “Nous sommes en guerre”.
Durant la crisi ha aparegut constantment en imatges al costat de l’exèrcit, s’ha referit als hospitals com el
“camp de batalla”, ha posat en marxa l’operació militar “Resilience” per combatre la pandèmia i ha
centralitzat la gran majoria de missatges en ell mateix, com un gran líder de batalla.
S’han vist, també, lideratges d’estil més pedagògic, com és el cas de Justin Trudeau, primer ministre del
Canadà, o el d’Angela Merkel a Alemanya. Tots dos, professor i científica de professió, varen optar per
reaccionar prest i oferir, amb sinceritat, explicacions i consells perquè els ciutadans entenguessin el sentit
i la importància de romandre confinats.
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Finalment, val la pena fer una breu menció als líders que han apostat per estratègies de replegament i
s’han immers en lògiques proteccionistes. Per una banda, la incendiària i finalment abandonada aposta
de Boris Johnson per la immunitat de grup en el qual sembla, ben a les clares, un intent desesperat per
diferenciar-se d’Europa – per allò del “Take Back Control” que tant repetiren els partidaris del Brexit. Per
l’altra, el lideratge de Trump, centrat a protegir els Estats Units dels enemics exteriors: el virus xinès –
expressió voluntàriament estigmatitzant – i el multilateralisme.
Sigui com sigui, el més probable és que, d’aquí a cinc anys, les cares visibles que gestionen la crisi
sanitària d’avui, desapareguin de la primera fila. Només aquells que aconsegueixin un lideratge de
caràcter transformacional sobreviuran en el món de la política i, encara que no sigui amb la seva imatge
en primera línia, podran garantir la continuïtat dels seus valors. La transformació que s’acosta es
manifestarà en àmbits clau com l’economia, la geopolítica o la mateixa relació dels humans amb el medi.
Per això, en termes normatius, el lideratge en temps de Covid19 no pot limitar-se a una bona gestió de la
urgència d’avui, sinó que hauria d’implicar la visió i la generositat suficient per liderar la transició cap al
món de demà.

Cultura

7.1

El confinament en termes musicals

Begoña De la Iglesia Mayol
Cap Pela
Aquí estam, a casa, confinats, com tothom, com gairebé a tot el món.
Inimaginable. Si, fa unes setmanes, no ens ho podíem imaginar mai, però
ha passat. El món s’ha aturat sense demanar permís, sense poder
programar-ho amb certa calma, sense ser capaços d’anticipar, en termes
musicals, sense introducció.
La situació, si la passes a imatge, és de pel·lícula apocalíptica: ningú al
carrer, tendes d’alimentació amb prestatgeries buides, mascaretes,
guants, cues, gel hidroalcohòlic.., molta incertesa. La banda sonora de la
pel·lícula que vèiem, els primers 40 dies de tancament, podria ser
perfectament la dels violins que sonen a la La llista de Schindler (John
Williams), o la improvisació amb el jazz d’un dels referents que ens ha
deixat: Ellis Marsalis, o It’s the end of the world (REM), fins i tot el cant de la nostra profètica Sibil·la.
Però, com a totes les situacions extremes, hi ha elements que t’ajuden a activar mecanismes de
superació, de creixement, de resiliència. En el nostre cas, la música, en totes les seves dimensions.
Durant les primeres setmanes de confinament, tristos per no poder assajar, ens dedicàvem a cercar la
plataforma on line que ens permetés cantar tots a l’hora. Missió Impossible. Frustrats, cansats de veure
pantalles compartimentades en quadrets, de sentir “Resistiré” pels balcons, ens haguérem de reinventar i
cercar alternatives, com gairebé tothom: sanitaris, mestres, actors, pagesos, comercials..., amb l’objectiu
de continuar avançant i creant. Don’t stop me now, de Queen, sonava quan fèiem dissabte a ca nostra i
es filtrava entre el renou de l’aspirador.
La situació, d’estar separats, ens va dur a posar en primer pla allò que realment dóna sentit al grup:
cantar junts per compartir les nostres veus, les nostres cançons i contagiar l’energia que genera. Sempre
hem dit que cantar en grup, per a nosaltres, és terapèutic i, molt més, quan connectes amb el públic i
reps que els has contagiat. Amb aquesta necessitat d’arribar a més gent i d’aportar llum, en una situació
prou fosca, va néixer el vídeo: Let the sunshine in (del musical Hair) que publicàrem a través de les
xarxes socials i que vàrem poder fer gràcies a un amic (Jossie Malis) que fa màgia i troba solucions que
superen els límits que posa la distància. Família, amics i salut, el més enyorat i desitjat durant aquests
dies tancats a casa. Escoltàvem la banda sonora de Cinema Paradiso i de la Vita e Bella per animar
l’ambient nostàlgic.
Sabem bé quin dia era, feia ja tres setmanes que érem a casa, quan vàrem entrar en una segona etapa
(no vull emprar la paraula fase, NO, perquè ens confon). Una telefonada va fer que el virus entràs a casa
i canviàs totalment la nostra vivència del que suposava estar confinats sense patir. No tenia res a veure,
estar junts, escoltant música, cantant, cuinant, jugant, pensant en què els més estimats es trobaven bé,
a conèixer la duresa del que viuen els malalts i les famílies afectades. Res a veure.
A partir d’aquell moment, cantam fort perquè les nostres veus arribin a l’hospital. Esperam amb ansietat
que ens informin sobre com està ella, ingressada a la UCI, sola. I com ho duen l’home, la filla petita, la
més gran, els néts i... horrible. Ens ha canviat l’harmonia de la cançó, ens ha canviat l’escenari, ens ha
canviat el Soul.
L’essencial, l’indispensable, el més important, ara i sempre, esperant que no se’ns oblidi mai: la salut,
també en totes les seves dimensions. I la música n’és una bona companya perquè alimenta l’ànima i ens
dóna força per a alleugerir les situacions més dures. Ho hem viscut així.
En sortir-ne, ho celebrarem amb música, amb família i amb amics.
Salvem la cultura
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El Bhagavad Gītā a Joan Mascaró

Gonçal Artur López Nadal
Mai és prou per escriure sobre en Joan Mascaró. Fer-ho a
L’Altra mirada és tot un gust. El mes passat en Maties
Garcies hi ressenyava la novel·la, monumental, Reis del
Món, de l’amic Sebastià Alzamora. Poc abans, Eduardo del
Valle, Cap del servei de digitalització de les biblioteques
havia penjat en xarxa la que la UIB conserva de Joan
Mascaró -http://joanmascaro.uib.cat -.
En haver tingut la fortuna de redactar les paraules
introductòries
http://joanmascaro.uib.cat/greenstone/bdeo/collection/
bibliografiaJoanMascaro/page/about trob pertinent que els
lectors d’aquesta publicació hi puguin accedir. (Afegeix,
però, un títol)
Foto Ara Balears

Avui, 19 de març, fa just trenta-tres anys del samadhi de Joan Mascaró i Fornés. Aquell dia, a
Comberton, un llogaret de Cambridge, el primer mallorquí nascut per contemplar-lo, va viure l'instant en
què cos i ànima prenen camins divergents. Fins llavors i —pens— de llavors ençà, ningú més, que jo
conegui, no ha gaudit d'aquesta joia, un present que, per ventura, només aconsegueixen aquells qui han
seguit el Gītā i l’han convertit en la seva guia.
En els seus bellíssims «Records», apareguts al seu llibre pòstum La Creació de la Fe, Mascaró reflexiona
sobre la seva infantesa, viscuda al «lloc més bell de la terra». Es reconeix privilegiat per la sort de tot el
que l'ha envoltat, però, al mateix temps, es queixa amb tristor de no haver trobat encara un motiu de
vida. Nogensmenys, sortosament, no es torbarà a arribar-li. En un no res, un condeixeble li passa una
traducció castellana del Bhagavad Gītā. Malgrat els defectes del text —possiblement conceptuals, en
comprèn ben bé l’esperit. Llavors, tot canvià.
Com no podia ser d’una altra manera, l’estel del Gītā feu que la seva vida fos un avatar constant, i
l’ocupà devers una cinquantena d’anys: els que van des de la joventut, viscuda a Mallorca els anys previs
a la Gran Guerra, fins a la maduresa, que arriba —amb la seva pròpia contribució— als esperançats anys
seixanta. Al llarg d’aquest mig segle, Mascaró ha d’esquivar un munt de guerres: dues de mundials, la
d’Àfrica —on el karma li estalvia una immolació absurda— i l’altra, la d’Espanya, que ell rebutja i concep
d’«incivil». No esdevé pas gratuït, el seu lliurament a l’himne que brolla d’una batalla —Kurukshetra-,
durant la guerra dels Bharattas, que és el Bhagavad Gītā (‘Poema del Senyor’).
A la Introducció al cant XI —«La visió de la forma de l’univers»— en la traducció directa al català,
Mascaró ho deixa ben clar:
«[...] la major part dels set-cents versicles del poema, distribuïts en divuit cants, tants com dies durà la
batalla, és un diàleg entre Arjuna i el seu mestre i amic Krishna. Arjuna no vol lluitar: sent la tristesa de
la “nit obscura de l’ànima”. Però el mestre li mostra la necessitat de la lluita, ensenyant-li el camí gloriós
de la victòria, i li va explicant els misteris de l’ànima i de l’univers».
Hom no albira, d’entrada, cap camí gloriós de la victòria en allò que l’historiador britànic John Erik
Hobsbawm ha definit com «la guerra dels trenta-un anys», car comporta el període comprès entre el
començament de la contesa del 14 i l’armistici del Tercer Reich. Mascaró ho afronta amb l’estudi i
formació a Mallorca i Anglaterra, el mestratge a Sri Lanka i Barcelona, i la seva tasca traductora i
creadora de bell nou a la Gran Bretanya. Moltes mudances, potser, per qui cerca amb delit descobrir «els
misteris de l’ànima i l’univers».

El savi, místic i, alhora, pagès i compatriota, emperò, ja fa temps que perfila la seva drecera de joia. Allà
se’n porta el Gītā. Ha esdevingut ja —sosté Òscar Pujol— «el seu Gītā». Des de mitjan 1935, quan surt a
Mallorca i Barcelona —com abans apuntàvem— la traducció catalana del cant XI , fins al 1973, en
publicar-se a Penguin Classics la traducció anglesa del Dhammapada, Mascaró recopila, ensenya i traspua
a l’anglès els principis de l’espiritualitat índia. D’entrada, com sol succeir a l’acadèmia, suscita comentaris
de tota mena. Aviat, però, el 12 de desembre del 1938, des d’Uttarayan —el seu asram de Santiniketan
—, Rabindranath Tagore li escriu i tanca les controvèrsies. Empro les paraules d’Elisabeth Abeyà,
traductora del traductor:
«Estimat professor,
Sovint he llegit dels versions dels Upanishads traduïdes a l’anglès per erudits que són filòlegs, però que
no tenen l’encant de la captació immediata de la realitat expressada als textos originals. D’altra banda, al
nostre país han aparegut en aquesta època tan sofisticada intèrprets que amb la seva erudita
insensibilitat no han tingut escrúpols de forçar les paraules dels nostres amics poetes profetes per
conformar-les als models metafísics de la nostra pròpia lògica.
Han desproveït les paraules vives de la seva veu, les visions lluminoses de la seva llum. Les ments dels
nostres rishis eren senzilles, com les dels infants en la sublimitat de la seva saviesa, però als qui
engabiaren els seus pensaments i en retallaren les naturals contradiccions que testimonien el seu valor
vivent, s’envelliren: enduriren la seva delicadesa del seu estil espiritual per convertir-les en callositats
tradicionals.
I aquestes són les raons per les quals us estic agraït per la vostra traducció que per fortuna no és
estrictament literal i per tant més pròxima a la veritat, i que és feta amb un esperit just i amb un
llenguatge sensible que ha captat d’aquestes sublims paraules la veu interior que va més enllà dels límits
de les paraules».
Silenci. Les Llànties de foc que el seu amic Francesc de Borja Moll va treure a la llum en l’anglès original
(1958) recullen versicles dels texts sagrats (els Vedes, la Bíblia, l’Alcorà, el Dhammapada, la Bhagavad
Gītā, el Tao Te Ching) i el sentir de diverses veus, de pensadors, poetes, profetes, ioguis, sants i ments
de totes les creences. Tot permet arribar on l’anima i l’univers es fan tot un. Com el color blanc a l’infinit,
o l’horitzó, on tot es dilueix. William Radice, deixeble i poeta (per aquest ordre) agraeix a sa mare, Betty
—vinculada al grup editorial de més difusió de llengua anglesa— que hagi fet possible que aquells
himàlaies de l’ànima penetrin en l’ideari personal de gairebé tothom del nostre entorn geogràfic i
econòmic.
És la transmissió dels valors, del pensament, del sentiment, de la poesia índia, dels referents espirituals
hindús, el que aconsegueix trametre Joan Mascaró i que es reflecteix en travessar el llindar d’aquesta
esfera aliena que cap manifestació colonial o imperial no ha aconseguir absorbir. D’això, com del
samadhi, només en frueixen els grans mestres.

Jaya Gurudeva (‘Llarga vida al mestre’) esbossa l’eminent sanscritista Òscar Pujol, que és qui millor ha
recollit el relleu mascaronià en el seguiment del Gītā.
El cap cot i els braços estesos cap als peus del guru. Amb aquests mots sànscrits, George Harrison tanca
la seva missiva a qui l’ha ajudat a entendre el camí envers el nirvana i, sota la inspiració del Tao Te King,
escriu, per a ell, «The inner light»:

Arrive without travelling / See without looking / Do all without doing
(arribar sense viatjar / veure sense mirar / fer sense fer)
La literatura, l’harmonia, la poesia, la bellesa... Heus aquí la musicalitat que fa veure que es transcorre
pel bon camí. Oscar Wilde ho sintetitza en un aforisme ben celebrat: «Aquil·les és més actual que
Wellington». De bell nou, les solucions als dilemes, a les paradoxes, a les guerres. El Gītā com a referent;
als versicles 31 i 32 del cant segon, Lord Krishna diu:
«Pensa també en el teu deure i no dubtis. No hi ha glòria més gran per un guerrer que lluitar en una
guerra justa».
«Hi ha una guerra que obre les portes del cel, Arjuna! Feliços els guerrers el destí dels quals és lluitar en
aquesta guerra».
Amb tot i això, Mascaró sembla identificar-se més amb el que expressa una de les respostes que, al
darrer cant, el 18 (versicles 1 i 20), Krishna dona a la pregunta d’Arjuna:
«Parla’m, Krishna, de l’essència de la renunciació i de l’essència de l’abandó».
«Quan hom veu l’Eternitat en les coses que passen, i l’Infinit en les coses finites, té un coneixement
pur».
A les seves dues darreres dècades, els setanta i els vuitanta, l’avatar es relaxa. Mascaró n’és conscient.
Sap que la seva curolla d’il·luminar-nos amb els càntics sànscrits i pali ha tocat mare. Tot i que les
llànties preserven caliu, comença l’hora d’emetre les seves màximes nodrides del misticisme llargament
paït. <The Retreat>, el cottage on habita, és efectivament un refugi de pau. Allà rep, conversa,
hipnotitza... William Radice descriu el seu asram/ el vihara/ la seva «capella», i el/la fa viure:
«Ca teva és encara un lloc veritablement tranquil. Les antigues parets gruixades l’aïllen del brogit de les
carreteres; però la casa i l’estudi eren un refugi en alguna cosa més que en un sentit físic. Per aprofundir
en els textos que estudiaves i traduïes, per desenvolupar els teus pensaments i reflexions més interiors,
per establir una xarxa d’amistat amb els grans poetes i pensadors del passat, construïres un refugi dins
tu mateix. Era la teva calma interior la que jo escoltava al teu estudi; i la que encara se pot sentir,
encara que hagis partit físicament».
Anys després, en morir Kathleen May Mascaró, ell mateix es reafirma:
«Que ho era d’evocadora la descripció de l’estudi d’en Joan per a tots aquells que recordam la casa, la
manera en què es mesclaven perfectament l’aura d’en Joan i les arts de mestressa de na Kathleen, on
una paella cuinada per ella o una botella de Rioja oberta per ell semblaven el soma dels déus i les
xemeneies que ella encenia en cada habitació pareixien com un sagrat homagni!».
Efectivament. Qui tinguérem la fortuna d’entrar-hi no podrem oblidar mai l’alè de pau, meditació, potser
de nirvana. El lloc adient per emplenar seixanta-set quaderns amb reflexions, pensaments i cites,
aforismes concisos, perfectes, que, entre la dona i el deixeble, s’encarreguen de donar forma per
transmetre’ls com a llegat, com a testament. Així, The Creation of Faith esdevé la segona cara, alhora
íntima, del que havien estat les primerenques llànties de foc.
&&&&&
«[...] I jo l’estimava perquè era bona persona i parlava dolç». Escriu Jordi Griera, fill del seu l’amic coral
Rafel. No som gaires els illencs vius que tinguérem el privilegi de veure i sentir Joan, i encara menys
després del traspàs de tres persones que més han contribuït de tot cor a fer conèixer la seva persona i el
seu llegat. Són el seu biògraf Joan Maimó i Vadell, autor del volum Joan Mascaró i Fornés. El múltiples
espais de la saviesa (UIB, Palma, 1990), l’investigador Gregori Mir i Mayol, recopilador de
Correspondència de Joan Mascaró, 1930-1986 (2 volums, Editorial Moll, Mallorca, 1986) i editor de
diversos texts i pròlegs de Mascaró, sota el títol de Diàlegs amb l’Índia (Proa, Barcelona, 2001) i (el pare)
Joan Francesc March i Ques, amb qui mantingué una entranyable i exquisida correspondència, publicada
com a Cartes d’un mestre a un amic (El Tall, Palma, 1993).
Amb la por de deixar algun nom sense esmentar, els qui restam aquí —Caterina Vaquer, Antònia
Quetglas, Joan Alós, Elisabet Abeyà, Xavier Margais, Francesc Moll i qui signa aquest escrit—, com també
a Catalunya, Jordi Griera, tenim l’immens goig de mantenir encesa la torxa i, sempre amb la joia que
representa, fer presents els seus valors, el seu missatge, la seva fe.

Venturosament, la nova generació de «mascaronians» (com ara Antoni Mas, Francesc Vicens, Sebastià
Alzamora, Andreu Sansó, Margalida Munar, Joan Mut, Margalida Calafat, Sílvia Ventanyol i segurament un
bon etcètera) garanteix sobradament des de les diverses perspectives d’estudi que el seu mestratge
romandrà viu els temps vinents.
Una bona manera de fer-ho palès és la iniciativa de l’equip de digitalització de la biblioteca Joan Mascaró
i Fornés, lliurada per Joan Maimó i Caterina Vaquer i Gregori Mir a la Universitat de les Illes Balears, que,
sota la direcció de Miquel Pastor i Eduardo del Valle, comença el procés per posar a l’abast les eines per
conèixer millor l’obra i la persona del nostre compatriota.
En aquest sentit, la UIB prossegueix amb fermesa les manifestacions de reconeixement de la persona de
Joan Mascaró, a qui, a proposta del Departament de Llengua i Literatura Catalana, en Junta de Govern de
l’11 de juny de 1983, va atorgar la màxima distinció, en nomenar-lo doctor honoris causa. Fou el tercer
mallorquí que va rebre aquesta distinció, després de Guillem Colom i Francesc de Borja Moll. La malaltia i
defunció el dia de Sant Josep de 1987 n’impediren la investidura, que tingué lloc el dia 5 de setembre de
1997 a l’església parroquial de Santa Margalida.
No debades, aquell any era alhora el del centenari del seu naixement i es complien els primers deu anys
del seu òbit. Amb la iniciativa del Dr. Antoni Mas i Fornés, ell mateix i qui escriu aquestes línies
coordinaren el volum Joan Mascaró i Fornés (1897-1987), la presentació del qual a la sala d’actes de la
Banca March concloïa diverses activitats —com ara la investidura del filòsof català Raimon Panikkar—
dedicat a la seva persona. Aquella institució financera, la UIB, el Consell Insular de Mallorca i
l’Ajuntament de Santa Margalida contribuïren conjuntament al seu èxit.
Per cloure, i ja en l’espai més íntim, he de dir que la meva vida personal i professional s’ha vist clarament
impactada per la trobada amb Joan Mascaró. Anava jo darrere una feina a les universitats britàniques
quan el vaig anar a veure per primera vegada a Comberton. Fou al començament de l’any 1978. Durant
dos anys i mig, mentre exercí com a lector d’espanyol i català a la Universitat de Leeds, vaig gaudir de
l’avinentesa de fer-li mitja dotzena de visites.
Ens veiérem també a Palma, durant la seva darrera estada a l’illa, per Pasqua de 1979. Amb ell present,
vaig començar la carrera docent, primer a Leeds i després, a partir de 1986, a la UIB. Aquests quaranta
anys vinculats a la vida acadèmica poc he fet amb tant de gust com tractar d’assimilar les claus del seu
mestratge —mirar als ulls, parlar suau i amb entusiasme, somriure, il·lusionar...— i, amb l’amor que
lliurava el seu esperit, provar d’inculcar-lo a les tasques docents que he tingut la sort de fer.
Per fortuna meva, des de fa gairebé vint anys, el seu retrat, fet pel seu bon amic Joan Maimó, vetlla el
meu racó de feines a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos del campus de la UIB. El seu record i
reconeixement han estat constants, com també el plaer de participar activament amb el meu antic
alumne i ara col·lega Antoni Mas en les diverses conferències arreu de Mallorca i, especialment, en els
actes d’homenatge que li vàrem retre els anys 1997 i 2017.
És, en conseqüència, tot un gust cloure el meu pas per la UIB signant aquestes ratlles, que, a través de
les noves tecnologies, han de permetre conèixer més bé i estimar més aquell pagès de Santa Margalida
que tant va treballar per posar llum i pau en el món.
Son Comparet- Son Servera
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Nuredduna
El gran mite de Mallorca

Damià Pons
És massa freqüent que llibres importants siguin objecte
d’una atenció –tant dels mitjans de comunicació com
dels lectors- molt inferior a la que mereixerien. Aquest
va ser el cas de Nuredduna, el gran mite de Mallorca
(Lleonard Muntaner, 2016)
2015) de Manuela Alcover, una
20156
investigadora que ha publicat nombrosos i valuosos
estudis en els terrenys de les arts plàstiques i de la
literatura. N’és una mostra l’excel·lent volum titulat De
l’illa d’or a l’illa de nacre. La pintura paisatgística de
Mallorca (2005).
El llibre d’Alcover és una anàlisi exhaustiva de la
protagonista de La deixa del geni grec (1901), i, per
extensió, de tot el text, un poema narratiu de 642
versos alexandrins que és una de les peces majors de
Miquel Costa i Llobera.
L’autora ens ofereix una mostra modèlica de literatura
comparada. A partir del maneig d’un gran bagatge de
cultura literària i històrica, que abasta la mitologia –la
grega i la cèltica- fins a la literatura occidental dels
segles XVIII i XIX, estableix amb precisió la xarxa
riquíssima de connexions que hi ha entre La deixa, i de
la figura de Nuredduna en particular, i un nombre ben
divers d’obres concretes d’altres autors.
I també amb personatges genèrics de la tradició cultural
de naturalesa màgica –druïdesses, magues, reines,
sacerdotesses, sibil·les-, o amb les protagonistes de
determinades novel·les i òperes –la Velléda, de Les
Puc Segons Alcover, l’Odissea d’Homer, el poema
martyrs de Chateaubriand, la Norma de l’òpera de Bellini
Puccini.
“La massacre de Mona”, de Leconte de Lisle, el celtisme que va escampar el romanticisme arreu d’Europa
i la visió de la Mallorca talaiòtica que va oferir Pau Piferrer, varen ser les principals fonts d’inspiració del
poema.
Tanmateix, la part més substancial de “La deixa” és el significat simbòlic que Costa va saber construir
amb la ficció de l’arribada a la Mallorca talaiòtica d’un grup de navegants grecs. Segons l’autor, un d’ells,
el jove Melasigeni / Homer, hauria deixat abandonada la seva lira en les entranyes més profundes de les
coves d’Artà i a la vegada la sacerdotessa Nuredduna, una “personificació de Mallorca”, hauria anunciat la
vinguda d’un déu futur que proscriuria els sacrificis humans. El resultat de tot plegat va ser la
formalització literària del mite de la Mallorca secularment arrelada en el classicisme i compromesa amb el
cristianisme.
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Per si arribés l’estiu...

J. M. Traverso

…dues molt bones novel·les de dos escriptors russos
contemporanis.
Zuleijá abre los ojos (Acantilado, 2019) en traducció de Jorge Ferrer és la primera novel·la de Guzel Yájina, una jove escriptora i guionista de cine nascuda a Kazan l’any 1977.
Amb només quinze anys, a Zuleijá l’han casada amb un pagès
ric i molt més gran que ella, el seu és un món terrible on ha de
suportar insults i maltractaments del seu home i de la seva sogra, La Vampira. Hi treballa com una esclava, ha parit en quatre ocasions, quatre nines, totes se li han mort.
Som a finals dels anys vint del segle passat a la República Socialista Soviètica Autònoma Tàrtara. Han començat els atacs als
kulaks, la col·lectivització forçada i la deportació d’homes, dones i nins als camps de treball de Sibèria. Després d’uns terribles esdeveniments ocorreguts a casa seva, Zuleijá serà obligada a partir en un viatge interminable cap a l’est, fins a les ribes
dels rius Yenisei i Angarà. Allà, enmig de la taiga, a l’umrán,
haurà de treballar en l’explotació de la fusta; amb els altres deportats construiran un poblat que anirà creixent any rere any i
que rebrà el nom de Semruk. Les seves creences, el seu vell
món ha quedat enrere i a poc a poc un altre de ben diferent
s’anirà obrint al seu davant.
Zuleijá és de religió musulmana però el seu cap és ple d’esperits màgics que habiten els boscos, les ai gües, els camps o el cementeri que guarda les tombes de les seves quatre filles, és convenient tenir-los
contents amb ofrenes i menjars. El lector sentirà, a mida que avanci la lectura, com va creixent aquest
personatge anomenat Zuleijá, com se li anirà fent entranyable i proper, admirarà la seva profunda humanitat, la seva força vital indestructible, la veritat que contenen les seves escasses paraules, tots els seus
actes.
Guzel Yájina ha creat un món ample, molt ric, amb personatges plens de vida que apareixen i desaparei xen al llarg del llibre i que, com diu un amic meu, qualsevol d’ells donaria per fer una altra novel·la al seu
voltant, tant és de rica la seva descripció, la seva força literària. Aquest relat o com a mínim el seu per sonatge principal es troba, això crec, en la línia d’escriptors com Gogol, Leskov o Bulgakov, forma part
del llistat de narradors que parlen del poble rus, de la seva vida quotidiana, de les seves creences profundes des de la veritat concreta.
L’any 2013 Automática Editorial va publicar El Tren Cero de Yuri Buida (1954) en traducció del rus de
Yulia Dobrovolskaya i José María Muñoz Rovira, i dos anys més tard, la mateixa editorial publicava Helada Sangre Azul d’aquest autor nascut l’any 1954 a Znamensk a pocs kilòmetres de Kaliningrad, també
aquesta vegada en traducció de Yulia Dobrovolskaya.

2
Quan les campanades del rellotge de la casa anomenada l’Africana van donar les tres de la matinada, Ida
Zmoiro va alliberar la mosca Jesucrist Nazarè, Rei dels Jueus, Senyor i Salvador nostre i Stomoxys Calcitrans, es va posar l’abric negre fins als talons, el seu extravagant barret, es va calçar les sabatilles i va
partir entre corrent i coixejant cap a la comissaria de policia, a l’entrada va trobar el major Paràtov, res pirant amb dificultat, Ida va allargar la mà cap a ell, va obrir la boca per dir alguna cosa i va caure en
terra. Alguna cosa anava a dir amb relació a les desaparicions misterioses de tres nines, tres “tòrtores”, que havien
tingut lloc a Chúdov en les darreres setmanes.

Més o menys així comença aquesta extraordinària novel·la
teixida al voltant de la vida d’una dona i actriu extraordinària, Ida Zmoiro, una història que té per epicentre l’imaginari poble de Chúdov, situat a pocs quilòmetres de Moscou. Al voltant de la trama principal apareixeran un munt
de personatges increïbles, històries que quedaran obertes
al llarg del llibre.
I el títol? Per què aquest títol? Què és la Gelada Sang Blava? Segurament aquesta expressió indica així com és Ida
Zmoiro, com ha entès la seva vida i la seva professió
d’actriu, també defineix, segon l’autor, allò que ha de ser
el teatre, la literatura, l’art, l’ofici d’escriptor.
“La sangre azul, helada, es la maestría, el dominio, el cálculo, es lo que obliga al artista a observar críticamente su
obra, a quitar lo que sobra y añadir lo que falta. La helada
sangre azul es el juicio final al que el artista se somete a
sí mismo. Aprender a escribir no es suficiente, hace falta
aprender a tachar. La inspiración no es nada sin la maestría. Al fin y al cabo, es lo que otorga al artista el poder
sobre el espectador o el lector. Es preciso saber dónde
golpear al espectador para realmente herirlo, pero no matarlo. Pero la sangre azul, la sangre helada, no es un don
sin más, también es una maldición…porque toute maitrise
jette le froid…toda maestría te congela…” (87)

Res més, força pels temps tan difícils que vendran, que ja són aquí i bona lectura

1

Cultura

7.5

Vilaweb, 25 anys
de periodisme agosarat

Maties Garcias
Fa 25 anys, quan Internet era a les beceroles i l’independentisme pasturava pels racons, va néixer
VilaWeb, el projecte periodístic de Vicent Partal i Assumpció Maresma. Ha passat un quart de segle i
VilaWeb proclama que “junts encara podem anar molt més
lluny”, amb l’objectiu de canviar el periodisme, la societat i
el país. Aquest és el repte que renova el primer i més
durador periòdic digital en català finançat pels lectors que
s’hi subscriuen, l’ajuden o el segueixen.
VilaWeb ha aportat qualque cosa més que un diari difós per Internet en clau de Països Catalans i obert al
món; Vicent Partal i companyia també han creat una comunitat de lectors que se senten part del projecte
i que hi participen mitjançant fòrums, assemblees i comentaris sobre els temes d’actualitat.
VilaWeb defuig el conformisme intel·lectual i polític i, amb rigor, però també amb fermesa, defensa els
seus postulats ideològics i intel·lectuals. Basta veure iniciatives recents del mitjà, com la sèrie
d’entrevistes agrupades sota el títol “Coronavirus: entendre el nou món”, que compta amb la participació
de desenes d’intel·lectuals, escriptors i científics com N. Chomsky, Yuval Noah Harari, José Mújica, Manuel
Delgado, Martí Domínguez, Eudald Carbonell, Massimo Cacciari, Francesc Cabana, Simona Levi, Clara
Granell, José Antonio Marina... aquestes entrevistes són un conjunt d’idees clares i d’actituds gens
conformistes que ajuden a pensar aquests temps de crisi, més enllà de tòpics i immediateses.
D’altra banda, la nòmina de col·laboradors habituals també és nodrida i variada: la narradora Marta
Rojals, el traductor i lingüista Pau Vidal, els periodistes de raça Pere Martí, Andreu Barnils, Martí Estruch
o Núria Cadenas, o gent de la cultura com Oriol Izquierdo, Biel Mesquida, Tina Vallès i Sebastià
Bennàsser.
Sens dubte, però, els articles del director de la publicació constitueixen una de les pedres de toc del diari.
En un dels seus darrers textos, Partal protesta contra qui voldria “deixar el país fet un desert
intel·lectual” diluint el pensament independent en el partidisme. Per això proclama que “trobe a faltar el
paper que una societat digna atorga als grans intel·lectuals i la seva veu crítica”. I ho fa des d’un
pensament fort que rebutja “l’agressivitat contra la raó que s’ha instal·lat en forma d’insult constant”, un
pensament, a més, que vol “impedir que segresten intel·lectualment el país i el moviment
independentista”, des del qual sempre parla i reflexiona Partal.
Sense cap dubte, VilaWeb és una iniciativa intel·lectual i periodística que mereix ser llegida i seguida com
a lectors, subscriptors o protectors.
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Avui va de responsabilitat
que, segons diu el diccionari,
no és mai un acte arbitrari,
és que, a respondre dels teus actes,
perquè vols, o perquè ho pactes,
sempre n’estaràs obligat.
Cuidar bé de la salut,
és una de les necessitats
que, si no n’estàs convençut,
pots anar al pati dels callats.
Diràs: la meva salut és meva..
Però si afecta els altres,
ja és cosa de «nosaltres».
Ja és tan teva, com meva.
Amb responsabilitat,
tot més fàcil serà.
El virus s’acabarà,
i tornarà la llibertat.
Després la lluita continuar.
Amb la fam toca acabar.
La societat transformar.
A la Terra agombolar.
Au, anem, avui toca pensar...
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